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ثبتنامدرپذيرشمقطعكاردانيبهكارشناسيناپيوستهفقطبهصورتاينترنتيودردرگاهاطالعرساني
سازمانسنجشآموزشكشورانجامميشود.پيشازاقدامبهثبتنامدرآزمون،الزماستبهتوضيحات

ايندفترچهتوجهكنيدومداركالزمراتهيهكنيد.
http://www.sanjesh.org كش��ور آم��وزش س��نجش اطالعرسانيس��ازمان درگاه نش��اني 

  1- اقدامات قبل از ثبت نام

قبلازاينكهثبتنامخودراشروعكنيد،الزماستمداركيمانندعكسخوديااطالعاتيكهدرپيشنويس
تقاضانامهخواستهشدهاستراآمادهكنيدوپسازآنثبتنامخودراشروعكنيد.توضيحاتاينبخششما
راقدمبهقدمتاانتهایثبتنامراهنمايیمیكند.درصورتنيازبهاطالعازمقرراتيمانندنظاموظيفه،يا

سهميههاومطالبمشابه،بخشدومايندفترچهراهنمارامطالعهكنيد.
جدول شماره 1- زمان بندي  فرآيندها

تاریخموضوعردیف

1401/3/29 تا 1401/4/5زمان ثبت نام و انتخاب کد رشته محل هاي تحصيلي 1

استقرار اطالعات ثبت نام و انتخاب رشته داوطلبان بر روي پایگاه 2
همزمان با ایام ثبت ناماینترنتي سازمان براي مشاهده یا ویرایش 

3
انتشار اطالعيه دریافت کارت اینترنتي و برگزاري آزمون در درگاه 

اطالع رساني سازمان
  1401/5/30

دریافت کارت شرکت در آزمون و برگ راهنماي آزمون از طریق 4
1401/6/1 تا  1401/6/3درگاه اطالع رساني سازمان

 جمعه  1401/6/4زمان برگزاري آزمون 5

دهه سوم شهریور ماه 1401زمان اعالم نتایج نهایي آزمون6

تعاريف اصطالحات دفترچه:
مفاهيم  بعضي  از اصطالحات  به کار رفته  در این  دفترچه  راهنما به  شرح  زیر است:

1( رشته فارغ التحصيلي : رشتهفارغالتحصيلينشانگرعنوانرشتهمقطعكارداني)فوقديپلم(داوطلبميباشدكه
درآنفارغالتحصيلشدهاستوياحداكثرتاتاريخ1401/11/30فارغالتحصيلخواهدشد.

2( گروه : رشتههايتحصيليمختلفمقطعكارشناسيناپيوستهباتوجهبهتجانسآنها،دردستههاييبهنام
گروه)علومپزشكي،فنيومهندسي،علومكشاورزيومنابعطبيعي،علومپايه،علومانساني،هنرودامپزشكي(

دستهبنديشدهاند.
3( شيوه پذيرش: داوطلبانبراساسيكیازدوروشزيرسنجشوپذيرشمیشوند:

ش��يوهپذيرش»باآزمون«:دراينش��يوهداوطلبانبراساسنمرهآزمونسازمانسنجشآموزشكشور
ارزيابیمیشوند.

شيوهپذيرش»صرفاًبراساسسوابقتحصيلی«:دراينشيوهداوطلبانصرفاًبراساسنمرهمعدلكلمقطع
كاردانی)فوقديپلم(ارزيابیمیشوند.

بخش اول:  راهنمای عملی ثبت نام
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4( مجموعه ثبت نامي : رشتههایتحصيلیمقطعكارشناسیناپيوستههريکازگروههابراساسسنخيتدر
دستههایكوچکتربهنام»مجموعهثبتنامی«دستهبندیشدهاند.
هرداوطلبتنهامجازبهثبتنامدريکمجموعهثبتنامیاست.

پذيرشدرهركدومجموعهثبتنامي،صرفاًبراس��اسيكيازدوش��يوهپذيرش»باآزمون«يا»صرفًا
براساسسوابقتحصيلی«انجاممیشود)جداولشماره2و3زير(.

جدول شماره2- مجموعه هاي ثبت نامي پذيرش با آزمون
گروه علوم پزشکي

نام مجموعه ثبت ناميکدنام مجموعه ثبت ناميکد
علومآزمايشگاهي110تكنولوژياتاقعمل101
مامايي111بهداشتعمومي103
فوريتهايپزش��كيپيشبيمارس��تاني114تكنولوژيپرتوشناسي107

جدول شماره3- کد و مجموعه هاي ثبت نامي پذيرش صرفًا با سوابق تحصيلي )بدون آزمون(
گروه علوم پزشکي

مداركپزشكي112مهندسيبهداشتحرفهايوايمنيكار102
هوشبري113مهندسيبهداشتمحيط104
--ساختپروتزهايدنداني105

گروه فني و مهندسي
معماري214ايمنيصنعتي202
مكانيک215برق204
نقشهبرداري216ساختوتوليد206
شهرسازي217صنايعچوبومبلمان207
صنايعنساجي218صنايعشيميايي208
مهندسياجراييعمران232كامپيوتر210
ناوبري233مواد211
--معدن213

گروه علوم کشاورزي و منابع طبيعي
شيالت309مهندسيآبياريومنابعطبيعي301
علوموصنايعغذايي311پرورشطيور304
گياهپزشكي312علومدامي306
ماشينهايكشاورزي313توليداتگياهي307

گروه علوم پايه
آموزشرياضي402آمار401

گروه علوم انساني
باستانشناسي511آموزشحرفهوفن501
علومورزشي512آموزشدينيوعربي502
تربيتمعلمقرآنكريم513آموزشراهنماييومشاوره503
حسابداري514زبانانگليسي504
علومانتظامي516آموزشزبانوادبياتفارسي505
مديريت518روانشناسيوآموزشكودكاناستثنايي507
حقوق519مطالعاتاجتماعي508
--آموزشوپرورشابتدايي509

گروه  هنر
نوازندگيسازايراني604طراحيودوخت601
هنرهايتجسمي605صنايعدستي602
طراحيپوشاك606مرمتواحيايبناهايتاريخي603

گروه دامپزشکي
--علومآزمايشگاهيدامپزشكيوبهداشتموادغذايي701
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5( دوره: ماهيتپذيرشيکرش��تهدرهردانش��گاهكهباتوجهبهنوعدانشگاهتعيينمیشودوشامل
»روزانه«،»نوبتدوم)ش��بانهسابق(«،»ش��هريهپرداز«،»غيرانتفاعی«و»مجازی«است.پذيرفتهشدگان
دورههایغيراز»روزانه«ملزمبهپرداختش��هريهتحصيلیبهدانش��گاهيامؤسسهآموزشعالیقبولی

میباشند.
6( رش�ته محل: رش��تههایموردپذيرشدرهردانش��گاهكهبامشخصاتمنحصربهفرد)نامرشته،نام
دانش��گاه،دوره،س��الونيمسالش��روعتحصيل،...(ازيكديگرمتمايزشدهاندوبههريکازآنهايکكد

عددی)كدرشتهمحل(يكتااختصاصيافتهاست.
7( رشته های کاردانی مجاز به ثبت نام: صرفاًبرایثبتنامدرهريکازمجموعههایثبتنامیگروه»علوم
پزشكی«،ضروریاسترشتهفارغالتحصيلیداوطلببامجموعهثبتنامیمتناسبباشدواينشرطبرای
ثبتنامدرمجموعههایثبتنامیسايرگروههاالزامینيست.لذادرجدولمعرفیمجموعههایثبت
نامیگروه»علومپزشكی«،فهرسترشتههایكاردانیمجازبهثبتنامدرهريکازمجموعههایمذكور

مشخصشدهاست.
تبصره 1- فارغالتحصيالنودانشجوياننيمسالآخرمقطعكاردانيرشتههايتحصيليگروه»علومپزشكي«
كهمتقاضیمجموعههایثبتنامیگروه»علومپزشكی«هستند،صرفاًمجازبهثبتنامدرمجموعههايی
هس��تندكهنامرشتهفارغالتحصيليكاردانيآنهادرفهرسترشتههایكاردانیمجازمجموعهثبتنامی
موردنظرباش��د)مطابقجدولش��ماره4و5)گروهعلومپزشكی((درغيراينصورتثبتناموپذيرش

ايشانتخلفوباطلاستوعواقبناشیازآنبرعهدهداوطلباست.
تبصره 2-آندس��تهازداوطلبانثبتنامدرمجموعههایثبتنامیگروههای»فنيومهندس��ي«،»علوم
كش��اورزيومنابعطبيعي«،»علومپايه«،»علومانس��اني«،»هنر«و»دامپزشكي«درصورتقبولیونبود
تناسببينرشتهفارغالتحصيليكاردانیآنهاورشتهقبولیمقطعكارشناسیناپيوسته،ملزمبهگذراندن
دروسپيشنيازياجبرانيمتناسببارشتهقبولي)بانظرگروهآموزشيمربوطدردانشگاهيامؤسسهقبولی(

وپرداختشهريهتحصيليدروسپيشنيازياجبرانيهستند.
تبصره 3- رشتهمحلهايويژهفرهنگياندرهريکازگروهها،مخصوصشاغلينرسميوياپيمانيوزارت
آموزشوپرورشاستوسايرداوطلبان)غيرفرهنگيانوزارتآموزشوپرورش(حقانتخابرشتههاي
تحصيليمذكورراندارند.بديهياس��تدرصورتانتخابوپذيرفتهش��دن،قبوليآنانلغوخواهدشد.
ضمناًدربرخيازرشتههايامتحانيمجموعههایثبتنامیويژهفرهنگيان))باآزمونويابدونآزمون(
كهپرديسهايآموزشيتحتپوششدانشگاهفرهنگيانوزارتآموزشوپرورشازبينشاغلينرسميو
ياپيمانيوزارتآموزشوپرورشوبرخيازمؤسساتآموزشعاليازبينداوطلبانآزاد)غيرفرهنگيان
وزارتآموزشوپرورش(دانش��جوميپذيرند،داوطلبانآزادمجازبهانتخابرشتهمحلرشتهمحلهاي
دانشگاهپرديسهايآموزشيتحتپوششدانشگاهفرهنگيانوزارتآموزشوپرورشنميباشندوفقط
ميتوانندكدرشتهمحلهايسايرمؤسساتآموزشعاليمجريدرمجموعهثبتناميخودراانتخابكنند.
8( دانشجوي  سال  آخر: بهدانشجوييگفتهميشودكهحداكثرتاتاريخ1401/6/31ويانهايتا1401/11/30ً
درمقطعكاردانيدردانش��گاههاومؤسس��اتآموزشعاليموردتأئيد»شورايعاليانقالبفرهنگي«،»

وزارتعلوم،تحقيقاتوفناوري«يا»وزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشكي«فارغالتحصيلشود.
9 ( تعهد خدمت  آموزش  رايگان: افراديكهبالفاصلهپسازفراغتازتحصيلمقطعكاردانيدراينآزمون
پذيرفتهميش��وندوبهموجبماده2آييننامهاجراييقانونآم��وزشرايگانازمزايايآموزشرايگان
بهرهمندشدهاند،تعهداتمربوطبهبهرهمنديآنانازآموزشرايگاندرهردومقطعتحصيليكاردانيو

كارشناسيناپيوسته،پسازپايانتحصيالتمقطعكارشناسيناپيوستهانجامميپذيرد.
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10( استان بومي: بهاستانيگفتهميشودكهداوطلبياوالديناو)درصورتمجردبودنداوطلب(درزمان
ثبتنامدرآناقامتداشتهباشند.

11( گزينش آزاد: درتماميكدرش��تهمحلها،بدونتوجهبهس��هميهوبومي،تماميانتخابكنندگانواجد
شرايطهركدرشتهمحل،صرفاًبراساسنمرهوظرفيتآنكدرشتهمحلگزينشميشوندونمرهآخرين

نفرپذيرفتهشدههركدرشتهمحلبهاينشيوه،نمرهگزينشآزادناميدهميشود. 
12( ش�ماره  پرونده:داوطلبانپسازتكميلتقاضانامهثبتنامدردرگاهاطالعرس��انیس��ازمانسنجش

آموزشكشوروتاييدنهايیاطالعاتثبتنامی،شمارهپرونده7رقمیدريافتمینمايند.

شرايط عمومي و اختصاصي.....................................................................................
 همةداوطلبانبرايثبتناموشركتدرمقطعكاردانيبهكارشناسيناپيوستهبايدشرايطعموميو

اختصاصيرارعايتنمايند.
براياطالعازشرايطعموميواختصاصيصفحة18راببينيد.

نحوة شرکت دانشجويان انصرافي.........................................................................
باتوجهبهرأيهيئتعموميديوانعدالتاداريبهشماره1944مورخ1399/12/16پذيرفتهشدگان
دورهروزانهآزمونكاردانيبهكارشناسيناپيوستهسال1400ميتواننددرآزمونكاردانيبهكارشناسي
ناپيوستهسال1401ثبتناموشركتنمايند.ضمناًداوطلبانمذكورونيزدانشجوياندرحالتحصيلدر
دورهروزانهمقطعكارشناسيناپيوستهسالهايقبل،برايشركتدرآزمونكاردانيبهكارشناسيناپيوسته
س��ال1401میبايس��تاوالًواجدش��رايطعموميواختصاصيمندرجدرايندفترچهراهنما)خصوصًا
مقرراتوظيفهعموميبرايبرادران(باش��ندوثانياًحداكثرتاپاپانزمانثبتنامدرايندورهازپذيرش
نسبتبهانصرافقطعيازتحصيلاقدامنمايند.بديهياستدرصورتعدمانصرافقطعيازتحصيلتا
تاريختعيينشده،ايندستهازداوطلبانمتخلفمحسوبشدهواگرحدنصابقبوليآزمونرانيزكسب

نمايندمجازبهثبتناموادامهتحصيلدررشتهقبوليجديدخودنميباشند.
پذيرفتهشدگاندورههايغيرروزانه)دانشگاهآزاداسالمي،نوبتدوم)شبانه(،غيرانتفاعي،پرديس
خودگردان،شهريهپردازومجازي(تماميدانشگاههاومؤسساتآموزشعاليدرپذيرشدانشجواز
مقطعكاردانيبهدورهكارشناسيناپيوستهسال1400،درصورتنداشتنمشكلنظاموظيفه)برادران(
ميتوانندبدونانصرافدرايندورهازپذيرشثبتناموشركتنمايندودرصورتقبولي،بايدازرشته

قبلیانصرافدادهوانصرافقطعيازرشتةقبليرابهدانشگاهجديدمحلتحصيلخودارائهدهند.

تعيين وضعيت نظام وظيفه.......................................................................................
داوطلبانمرد،بايدوضعيتنظاموظيفةخودرابهصورت»ُكدعددي«درفرمثبتناماعالمكنند.

برايتعيينوضعيتنظاموظيفةخودوكدمربوطبهآن،صفحه24راببينيد.

ضوابط  استفاده از  سهميه ها.....................................................................................

مقرراتكاملاستفادهازسهميهسيدرصدعدالتآموزشيدانشگاههايعلومپزشكيرادرصفحه21ببينيد.
مقرراتكاملاستفادهازسهميةرزمندگان،ايثارگرانوخانوادهشهدارادرصفحات21تا24ببينيد.

برایاطالعازامتيازبرگزيدگانعلميدورهكاردانيدانشگاههاوموسساتآموزشعاليصفحه28راببينيد.

.............................................................................. نحوة شرکت داوطلبان غير ايراني
داوطلبانغيرايراني،كهطبقتوضيحاتايندفترچهراهنما،ش��رايطش��ركتدرايندورهازپذيرشرا
دارندبامراجعهبهنشاني)www.sanjesh.org(وورودبهبخش)لينک(سامانهاتباعغيرايرانی،پساز

تكميلاطالعات،كدپيگيري)13رقمي(رادريافتنمايند.
شرايطوضوابطثبتناماتباعغيرايراني)صفحه26(.
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..................................................................................... هزينة ثبت نام و نحوة پرداخت آن
 باتوجهبهاينكهپرداختهزينهثبتنامدراينروشبصورتاينترنتيانجامميگيرد،داوطلبانالزماستبه
وس��يلهكارتهايبانكيعضوشبكهشتابكهپرداختالكترونيكيآنهافعالميباشدبامراجعهبهدرگاهاطالع
رسانيسازمانوپرداخت مبلغ945/000 ) نهصد و چهل و پنج هزار( ریالبهعنوانوجهثبتنامشركتدر

آزمون،نسبتبهخريدسريال12رقمیثبتناموانتخابرشتهاقدامنمايند.
باتوجهبهاينكهمقررگرديدهدرمراحلمختلففرآينداينمرحلهازآزمونخدماتيازطريقارس��الپيام
كوتاهبهمتقاضيانارائهشود،متقاضيانيكهتمايلبهاستفادهازخدماتپيامكوتاهدارندباانتخابگزينهمربوط
وپرداخت مبلغ 957/000 ) نهصد و پنجاه و هفت هزار( ریال بهعنوانهزينهثبتنامبهعالوههزينهاستفاده

ازخدماتپيامكوتاه،ميتوانندازاينخدماتاستفادهنمايند
 داوطلبانيكهعالقمندبهشركتدرگزينشرشتههايتحصيليدانشگاههاومؤسساتغيرانتفاعيميباشند،
الزماستضمنتوجهبهمندرجاتجدولراهنمادرصفحه16هميندفترچه،با پرداخت مبلغ 200/000 ریال 
)عالوه بر هزینه ثبت نام( نسبتبهخريدكارتاعتباريعالقمنديبهشركتدرگزينشرشتههايغيرانتفاعي،

ازهمينطريقاقدامنمايند.

مدارك و اطالعات الزم براي ثبت نام
اگرامورمربوطبهثبتنامراخودتانانجامميدهيديابرایثبتنامبهكافینتهامراجعهمیكنيد،پيشازورود
بهصفحةثبتنامدردرگاهاطالعرسانيسازمانسنجش،مداركواطالعاتموردنيازمندرجدرصفحهبعدرا

تهيهودردسترسداشتهباشيد.

 مدارک و اطالعات الزم برای ثبت نام     

بانگاهيبهفهرس��تزيرميتوانيدمطمئنش��ويدهمةمداركواطالعاتالزمبرايثبتنامرا
آمادهكردهايد.

شناسنامهوكارتملي

شمارهسريالكارتاعتباريخريداريشده

فايلعكساسكنشده

مقرراتوظيفهعمومی)صفحه24( كدوضعيتنظاموظيفه)داوطلبانمرد(

كدوناممجموعهثبتنامي

معدلمقطعكارداني

كدرشتهتحصيليدرمقطعكاردانيوكدموسسهدريافتمدرك

كدپيگيريمربوطبهسهميةايثارگرانورزمندگان

كد)13رقمي(مربوطبهداوطلبانغيرايراني

كدپستيمحلسكونتوكدوعنوانشهرستانبرايتعيينحوزهامتحاني
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         توضيحات عکس 

............................................................ تکاليف داوطلبان براي شرکت در آزمون
www.sanjesh.org :مراجعهبهدرگاهاطالعرسانيسازمانسنجشآموزشكشوربهنشاني

دريافتدفترچهراهنمايثبتناموانتخابرشتهازدرگاهاطالعرسانيسازمان.
آمادهنمودنمداركواطالعاتموردنيازجهتثبتنام.

ثبت  نام براي مقطع کارداني به کارشناسي ناپيوسته سال 1401  از روز یکشنبه مورخ 1401/3/29  
تا روز یکشنبه 1401/4/5 .

درآندستهازرشتههاييكهپذيرشدانشجودرآنهابراساسنمراتآزمونميباشد،داوطلبكارت
ورودبهجلسهآزمونرادرموعدمقررازطريقدرگاهاطالعرسانيسازمان،دريافتدارد.

درمحلوحوزهايكهبراياوتعيينميشودحاضرشده،درآزمونشركتكندوبهسؤالهايآزمون
پاسخدهد.
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 2- اقدام به ثبت نام 
درصورتيكههمةمداركواطالعاتالزمرادردس��ترسداريدوهمةضوابطومقرراتيراكهبهش��ما

مربوطميشودمطالعهكردهايد،اكنونميتوانيدثبتنامكنيد.
فرم پيش نویس در انتهاي این دفترچه را تکميل کنيد. 

توصيهميشودپيشازورودبهصفحةثبتنام،فرمپيشنويستقاضانامهثبتنامراتكميلكنند.اينفرم" 
دقيقاً" مشابهفرمثبتنامبودهوبهشماكمکميكندمراحلثبتنامراباآرامش،سرعتودقتبيشتري

انجامدهيد.
حتياگربرايثبتنامبهكافينتمراجعهميكنيد،پركردنفرمپيشنويس،باعثراحتيكاروكاهش

اشتباهميشود.
فرمپيشنويسثبتنام،درانتهايايندفترچهقراردارد.

مسئوليتدرستياطالعاتواردشدهدرفرمثبتنامبهعهدةداوطلباست.
درصورتيكهدرهرمرحلهمشخصشودكهداوطلبي،بااطالعاتنادرستيارعايتنكردنشرايط

وضوابطثبتنامكردهاست،ازادامةآزمونمحرومخواهدشد.

..................................................... اگر براي ثبت نام به کافي نت مراجعه مي کنيد.
برايپيش��گيريازمش��كالتيكهدرثبتنامبرخیداوطلباندرسالهايقبلرويدادهاست،موارد

زيررارعايتكنيد:
قبلازتأييدنهايي،اطالعاتوبخصوص»عكس«خودراكنترلكنيدواينكاررابهفردديگريواگذارنكنيد.
تهيهيکبرگپرينتازفرمنهاييثبتنام)باش��مارةپرونده6رقميوكدپيگيري16رقمي(براي

كنترلونگهداريدرپروندهشخصيداوطلبالزامياست.
اطالعاتكارتهاياعتباريراتاپايانمراحلآزمون)پائيزسال1401(نزدخودنگهداريكنيد.

ورود به صفحة ثبت نام و انتخاب رشته مقطع کارداني به کارشناسي ناپيوسته......................
بعدازورودبهصفحةاصليدرگاهاطالعرس��انيسازمانس��نجش)www.sanjesh.org(ازچندمسير

ميتوانيدبهصفحةثبتناموانتخابرشتهدرآزمونكاردانيبهكارشناسيناپيوستهواردشويد:

مسير دوم

مسير سوم

مسيراول-درصفحةاصليدرگاهاطالعرسانيسازمانسنجش،ستونسمتچپ)دسترسيسريع(.

مسير اول
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مس��يردوم-درستونهايرنگيسمتراستدرصفحةاصليدرگاهاطالعرسانيسازمانسنجش،روي
عنوان»كاردانيبهكارشناسي«كليکكنيد.باورودبهمتناطالعيه،رويآدرسرنگيكليکكنيد.

مسيرس��وم-درصفحةاصليدرگاهاطالعرس��انيس��ازمانسنجشدرستونوس��ط،رديفكاردانيبه
كارشناسيراپيداكنيد.باورودبهمتناطالعيةثبتناموانتخابرشته،رويآدرسرنگيكليکكنيد.

..................................................... » راهنماي عملي انجام ثبت نام و انتخاب رشته «
داوطلبانبرايثبتنامدرايندورهازپذيرش،پسازورودبهصفحهثبتناموانتخابرشتهدورههاي

كاردانيبهكارشناسيناپيوستهسال1401همانندشكلزيرواردمحيطثبتنامميشوند:

داوطلبانباورودبهصفحه»ثبت نام جدید«نسبتبهدرجسريال12رقميثبتنام)تصويرزير(اقدام
نمايندتاواردمرحلهبعديفرايندثبتنامشوند.
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	داوطلبانپسازدرجسريال12رقميثبتنام،واردمرحلهبارگيريعكس)تصويرزير(شدهتاطبق
دستورالعملمندرجدراينتصويروتوضيحاتمربوطبهآندرايندفترچهراهنما،نسبتبهانجامو

تائيداينمرحلهاقدامنماييد.

	)داوطلبانپسازبارگذاريعكسخودواردمرحلهيتكميلبندهايتقاضانامهثبتنام)تصويرزير
ميشوندكهالزماستبادقتوبراساسمفادمندرجدرايندفترچهراهنمانسبتبهتكميلتمامي

بندهايآنتاانتهايتقاضانامهاقدامنماييد.
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	داوطلبانپسازتكميلتقاضانامهثبتنامالزماس��تنس��بتبهپرينتتقاضانامهتكميلشده)نمونه
تقاضانامهتكميلشدهدرتصويرزير(كهحاوياطالعاتداوطلبوهمچنينشمارهپرونده6رقميو
كدپيگيريثبتنام16رقميميباشداقداموتاپايانمراحلآزموننگهدارينماييد.صحتاطالعات

ارساليبهعهدهشخصداوطلبميباشد.



7( نحوه تنظيم و تکميل فرم تقاضانامه ثبت نام و انتخاب رشته :
به داوطلبان توصيه مي شود مطالب و ضوابط مندرج در این دفترچه را به دقت مطالعه و مطابق توضيحات 
ذیل ابتدا فرم پيش نویس تقاضانامه مندرج در انتهاي این دفترچه را تکميل نموده و س��پس براس��اس 
فرم پيش نویس، با مراجعه به درگاه اطالع رس��اني س��ازمان س��نجش آموزش کشور، اطالعات الزم را 
براس��اس بندهاي برنامه نرم اف��زاري ثبت نام وارد کنند. ضمناً داوطلبان موظفن��د براي اینکه به عنوان 
داوطلب پذیرش در مقطع کارداني به کارشناس��ي ناپيوسته س��ال 1401 شناخته شوند همه بندهاي 
تقاضانامه را تکميل نموده و موفق به دریافت کد رهگيري 16 رقمي ثبت نام شوند؛ در غير این صورت 

پذیرش آنان در این مقطع امکان پذیر نمي باشد.
در رديف ه�اي 1، 2 و3: داوطلب باید در محل مورد نظر ن��ام خانوادگي کامل، نام و نام پدر خود را 
مطابق با شناسنامه بطور کامل و خوانا وارد کند. در صورت داشتن پسوند درشناسنامه مي بایست در 
تقاضانامه عيناً پسوند را نيز درج نمایند. )از به کار بردن هرگونه عالمت غير از حروف الفبا و همچنين 

تکرار حروف به دليل داشتن تشدید خودداري شود.( 
در رديف 4: داوطلب باید برحسب اینکه زن یا مرد مي باشد، دایره مربوط را عالمت گذاري کند. 

در رديف 5: داوطلب باید فقط ش��ماره شناس��نامه خود را در محل مربوط درج کند و از درج حروف، 
مميز و یا خط تيره که در بعضي شناسنامه ها درج گردیده خودداري کند.
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در رديف 6: داوطلب باید شماره سري و سریال شناسنامه خود را که به رنگ قرمز در حاشيه باالي 
ص�فحات ش�ناس�نامه درج شده است،  در این قسمت وارد کند. 

در رديف 7: داوطلب باید سال تولد خود را در محل مربوط درج کند )دو رقم اول سال تولد یعني 13 
درج گردیده است(. 

در رديف 8: داوطلب باید ش��ماره ملي خود را که ده رقم مي باش��د از چپ به راست در محل مربوط 
درج و از درج مميز و یا خط تيره خودداري کند. 

در رديف 9: داوطلبان اقليت هاي دیني چنانچه به س��ؤاالت معارف غيراس��الم پاسخ مي دهند، باید با 
عالمتگذاري در یکي از دایره هاي این ردیف آن را مشخص کنند.

در رديف 10: هر یك از داوطلبان الزم اس��ت با عالمتگذاري در یکي از موارد این بند، س��هميه خود 
)سهميه آزاد و یا غيرآزاد( را مشخص کنند. درصورتي که سهميه پذیرش شما غير از آزاد است، حسب 
مورد بند مربوط را عالمت گذاري و همچنين اگر ارگان تائيدکننده س��هميه ش��ما ستاد مشترک سپاه، 
وزارت جهاد کشاورزي  و یا ستاد کل نيروهاي مسلح است، بند 10 تقاضانامه )کد پيگيري 12 رقمي 

ایثارگران( را نيز تکميل کنيد.
در رديف 11: داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان )موارد 10، 11، 12، 16، 17، 18، 19، 
20 و ی��ا 21 از بن��د 10 تقاضانامه ثبت نام( که به ص��ورت داوطلبانه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل 

حضور داشته اند، الزم است مدت حضور فرد رزمنده در جبهه را به »ماه« در این بند درج کنند.
در رديف 12: داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان )موارد 10، 11، 12، 16، 17، 18، 19، 
20 و ی��ا 21 از بن��د 10 تقاضانامه ثبت نام( که به ص��ورت داوطلبانه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل 

حضور داشته اند، الزم است کد پيگيري 12 رقمي فرد رزمنده را در این بند درج کنند.
يادآوري مهم: چنانچه ارگان تائيد کننده س��هميه شما ستاد مش��ترک سپاه پاسداران و یا ستاد کل 
نيروهاي مسلح است، مي بایست براي دریافت کد پيگيري 12 رقمي به نواحي محل اعزام خود مراجعه 
نم��وده و پ��س از دریافت کد پيگيري 12 رقمي، آن را در این بند درج نمایيد )کد پيگيري 12 رقمي 
ایثارگران براي هر آزمون متفاوت است(. همچنين چنانچه ارگان تائيد کننده سهميه شما، وزارت جهاد 

کشاورزي است کد پيگيري 12 رقمي ایثارگران عبارت است از: )کد ملي خوِد رزمنده+55(.
مثال: اگر کد ملي رزمنده:  0321644770 باش��د، کد پيگيري 12 رقمي ایثارگر:  550321644770 

خواهد بود.
داوطلبان مزبور در صورت داشتن هرگونه سؤال و ابهام در این خصوص به ادارات امور اداري سازمان 

جهاد کشاورزي استان مراجعه کنند.
در رديف 13: داوطلب باید کد شهرستان محل تولد خود را که یك عدد چهار رقمي است، از جدول 
شماره 7  مندرج در صفحه 47 این دفترچه راهنما استخراج و در محل مربوط درج نماید. همچنين الزم 

است عنوان محل تولد نيز درج شود.
در رديف 14: داوطلب باید کد شهرس��تان محل صدور شناس��نامه خود را که یك عدد چهار رقمي 
است، از جدول شماره 7 مندرج در صفحه 47 این دفترچه راهنما استخراج و در محل مربوط درج کند. 

همچنين الزم است عنوان محل صدور شناسنامه نيز درج شود.
در رديف 15: داوطلبان َمرد )برادران( باید وضعيت نظام وظيفه خود را با توجه به کدهاي سيزده گانه 
مقررات وظيفه عمومي و نکات مهم آن، مندرج در صفحه 24 همين دفترچه راهنما، با یکي از اعداد 1 

تا 13 مشخص کنند.
در رديف 16: داوطلبان اتباع غيرایراني که بر اساس توضيحات ارائه شده در قسمت مربوط به شرایط و 
ضوابط اتباع غيرایراني )صفحه 26 همين دفترچه( مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون مي باشند، برحسب 
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مليت خود یکي از گزینه ها را عالمت گذاري نموده و ضمن درج کد پيگيري 13 رقمي خود مي بایست 
شماره گذرنامه و شماره کارت اقامت خود را در محل مخصوص درج نمایند.

در رديف 17: آن دس��ته از داوطلباني که با دس��ت چپ مي نویس��ند و یا به عبارت دیگر چپ دست 
هستند، در صورتي که تمایل به استفاده از صندلي چپ دست در حوزه امتحاني دارند الزم است مربع 

مربوط را عالمتگذاري کنند.
رديف 18: آن دس��ته از داوطلباني که نوع معلوليت آنان بينایي، ش��نوایي، جسمي حرکتي، آسيب 
گفتار و زبان،  تکاملي رش��د )اتيسم( و اعصاب و روان مي باشند، باید با  عالمتگذاري  در دایره  هاي 
این ردیف وضعيت خود را مشخص نمایند. معلوليت و شدت معلوليت این افراد از سازمان بهزیستي 
اس��تعالم خواهد شد و براساس ش��دت معلوليتي که به تأیيد آن سازمان خواهد رسيد، خدمات و 
تسهيالت الزم طبق جدول نيازهاي برآورد شده داوطلبان داراي معلوليت )جدول زیر( به داوطلبان 
ارائه خواهد ش��د. لذا داوطلبان معلولي که در سازمان بهزیستي تشکيل پرونده نداده اند، ضرورت 
دارد با مراجعه به ادارات بهزیستي محل سکونت خود نسبت به تشکيل پرونده اقدام نمایند. بدیهي 
است در صورت عدم تأیيد معلوليت آنها توسط سازمان بهزیستي، خدمات و تسهيالت الزم به آنان 

ارائه نخواهد شد.

جدولنيازهاي برآورد شده داوطلبان داراي معلوليت در کارداني به کارشناسي ناپيوسته 

توضيحاتنياز تعيين شدهشدت معلوليتنوع معلوليترديف

بينایي1

منشي - وقت اضافهخيلي شدید
منشي - وقت اضافهشدید

منشي - وقت اضافهمتوسط
با توجه به طيف وسيع کم بينایي و با توجه به شرایط محيط 

آزمون در صورت درخواست منشي در دسترس باشد.
منشي - وقت اضافهخفيف

شنوایي2

رابط- وقت اضافهخيلي شدید
رابط - وقت اضافهشدید
0متوسط
0خفيف

جسمي حرکتي3

منشي - وقت اضافهخيلي شدید
با توجه به آسيب چهاراندام در افراد با معلوليت جسمي 

حرکتي خيلي شدید، منشي و وقت اضافه ضروري است.

0شدید
در صورت آسيب صرفاً اندام هاي تحتاني )پاها(، نيازي به 

وقت اضافه و منشي ندارد.

منشي - وقت اضافهشدید
در صورت آسيب دست ها به ویژه دست غالب یا فقدان 

دست.

منشي - وقت اضافهمتوسط
در صورت آسيب دست ها به ویژه دست غالب یا فقدان 

دست.
0خفيف

آسيب گفتار و زبان4
با هر شدت 

معلوليت
0

تکاملي رشد ) اتيسم(5
با هر شدت 

معلوليت

محيط فيزیکي آرام و 

با تراکم جمعيت بسيار 

پایين

اعصاب و روان6
با هر شدت 

معلوليت
0
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در ردي�ف 19: آن دس��ته از داوطلباني که با توجه ب��ه مفاد بند »ه « از ش��رایط اختصاصي مندرج 
در صفحه 19 همين دفترچه راهنما، داراي مدرک تحصيلي کارشناس��ي پيوس��ته در گروه »علوم 

پزشکي« مي باشند، الزم است در این بند دایره مربوط را عالمتگذاري کنند.
 تبصره: دارندگان مدرک تحصيلي کارشناسي پيوسته در گروه »علوم پزشکي« در صورت تمایل 
به ش��رکت در گروه »علوم پزشکي« مي بایست براساس جدول شماره 4 و 5  مندرج در صفحات 
33 ت��ا 37 همي��ن دفترچه راهنما، داراي مدرک کارداني متناس��ب با مجموع��ه ثبت نامي مربوط 

باشند.

در رديف 20: داوطلب باید نام رشته تحصيلي دانش آموختگي دوره کارداني )فوق دیپلم( خود را در 
محل مربوط درج و سپس کد رشته تحصيلي مدرک کارداني خود را از جدول کد و نام رشته هاي 
تحصيلي این دفترچه راهنما که هر یك عددي چهار رقمي اس��ت، اس��تخراج و در مستطيل مربوط 

درج کند. 

در رديف 21: داوطلب باید کد و نام دانش��گاه یا مؤسسه آموزش عالي محل دریافت مدرک 
مقطع  کارداني )فوق دیپلم( قبلي و یا مؤسسه اي را که از آن فارغ التحصيل خواهد شد، از لينك 
مربوط در درگاه اطالع رس��اني س��ازمان سنجش آموزش کشور اس��تخراج و در محل مربوط 

بنویسد.
در رديف 22: داوطلباني که در مقطع کارداني فارغ التحصيل شده و مدرک کارداني خود را اخذ 
نموده اند، الزم اس��ت معدل کل مندرج در مدرک کارداني )فوق دیپلم( خود را در این بند درج 

کنند. 
تبصره 1: دانشجویاني که در شهریور و یا بهمن ماه سال 1401 فارغ التحصيل خواهند شد، الزم است 
ميانگين واحدهاي گذرانده تا پایان نيمسال اول سال تحصيلي 1401-1400 )1400/11/30( را در 

این بند درج کنند.
تبصره 2: آن دس��ته از دانش��جویان س��ال آخر، که تا زمان توزیع اینترنتي کارت ش��رکت در آزمون 
)1401/6/1 تا 1401/6/3( موفق به دریافت مدرک فارغ التحصيلي در مقطع کارداني مي شوند، الزم 
است نسبت به درج معدل فارغ التحصيلي خود در تاریخ مقرر، در قسمت مربوط به ویرایش اطالعات، 

درگاه اطالع رساني این سازمان اقدام کنند.
در ردي�ف 23: داوطلب باید ماه و س��ال اخذ مدرک کارداني )فوق دیپل��م( خود را به صورت کاماًل 

صحيح در محل مربوط درج کند.
در رديف 24: داوطلب باید دایره مربوط به نام گروه را که در آن ثبت نام خواهد کرد، با عالمتگذاري 

مشخص کند.
در رديف 25: داوطلب باید براساس جداول 4 و 5، کد و نام مجموعه ثبت نامي مورد نظر که متقاضي 

پذیرش در رشته هاي آن مي باشد را در محل مربوط درج کند.
در رديف 26: داوطلب باید با انتخاب منحصراً یك مورد، زبان امتحاني خود را انتخاب کند.

در رديف 27: داوطلبان ش��اغل »رسمي« یا »پيماني« یا »قراردادي« وزارت »بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکي« و داوطلبان شاغل »رسمي« یا »پيماني« وزارت »علوم، تحقيقات و فناوري« 
ی��ا وزارت »آموزش و پرورش« بای��د با عالمتگذاري در دایره مربوط وضعيت اش��تغال خود را 

مش��خص کنند.
در ردي�ف 28: داوطلبان واجد ش��رایط بای��د در فرم تقاضانام��ه ثبت نام و انتخاب رش��ته )موارد 
دس��تورالعمل( کد )مورد( و عنوان مربوط را از جدول ش��ماره 6 مندرج در صفحه 45 همين دفترچه 

راهنما درج کنند.
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در ردي�ف 29: نظر به اینکه در برخ��ي از مجموعه هاي ثبت نام��ي مندرج در جدول زیر، 
ع��الوه ب��ر پذیرش در دانش��گاه هاي دولتي )دوره ه��اي روزانه و یا نوبت دوم )ش��بانه(( در 
دانش��گاه ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي نيز پذیرش دارند، لذا داوطلبان عالقمند به 
انتخاب رشته هاي تحصيلي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي الزم است ضمن 
دریاف��ت کارت عالقمندي به مبلغ 200/000 ) هزار( ريال، منحصراً به صورت اینترنتي، از 
طریق درگاه اطالع رس��اني این س��ازمان اقدام نموده و نسبت به عالمتگذاري این بند اقدام 
کنند. بدیهي اس��ت در صورت عدم دریافت کارت عالقمندي به رشته  محل هاي دانشگاه ها 
و مؤسس��ات آموزش عالي غيرانتفاعي، س��امانه هوشمند انتخاب رشته به آنان اجازه انتخاب 

این قبيل رش��ته ها را نخواهد داد.

مجموعه هاي ثبت نامي که مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي در آنها دانشجو مي پذيرند

نام مجموعه ثبت نامي کدنام مجموعه ثبت نامي کدنام مجموعه ثبت نامي کد

تربيت معلم قرآن کريم *513مهندسي اجرايي عمران232ايمني صنعتي202

حسابداري514مهندسي آبياري و منابع طبيعي301برق204

مديريت 518علوم دامي306ساخت و توليد206

حقوق *519توليدات گياهي307صنايع شيميايي208

طراحي و دوخت ***601شيالت309کامپيوتر210

صنايع دستي ***602علوم و صنايع غذايي311مواد **211

مرمت و احياء بناهاي تاريخی*603گياه پزشکي 312معدن **213

 نوازندگي ساز ايراني  * 604آمار *401معماري214

هنرهاي تجسمي 605آموزش و مترجمي زبان انگليسي 504مکانيك **215

طراحي پوشاك ***606باستان شناسي *511نقشه برداري216

علوم آزمايشگاهي دامپزشکي و بهداشت مواد غذايي 701علوم ورزشي 512شهرسازي 217

*   از آنجاکه پذيرش دانش�جو در مجموعه هاي ثبت نامي داراي يك ستاره )مجموعه هاي ثبت نامي:   401،  
511، 513،  519 ،603، 604 ( داوطلب�ان جنس زن و مرد منحصرًا در مؤسس�ات آموزش عالي غيردولتي � 
غيرانتفاعي صورت مي گيرد، لذا داوطلبان ش�رکت کننده در مجموعه هاي ثبت نامي مزبور نيازي به پرداخت 

مبلغ عالقمندي ندارند.

**   از آنجاک�ه درمجموعه هاي ثبت نامي داراي دو س�تاره  )مجموعه هاي ثب�ت نامي:  211 ،213 و 215( 
داوطلب�ان جنس زن منحصرًا مي توانند رش�ته  محل هاي مؤسس�ات آموزش عالي غيرانتفاع�ي و غيردولتي 
را انتخ�اب نمايند، لذا داوطلبان زن ش�رکت  کننده درمجموعه هاي ثبت نام�ي مزبور نيازي به پرداخت مبلغ 

عالقمندي ندارند.

***  از آنجاکه در مجموعه هاي ثبت نامي داراي سه ستاره  )کدرشته امتحاني: 601 ، 602 و 606( داوطلبان 
جنس مرد منحصرًا مي توانند رشته  محل هاي مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي را انتخاب نمايند، 

لذا داوطلبان مرد شرکت  کننده در مجموعه هاي ثبت نامي مزبور نيازي به پرداخت مبلغ عالقمندي ندارند.

در رديف 30: داوطلب باید نام استان بومي خود را براساس تعریف استان بومي نوشته و کد آن را نيز 
که عددي دو رقمي اس��ت، از جدول کد و نام اس��تان ها )جدول شماره 7 مندرج در صفحه 47 همين 

دفترچه( استخراج و در محل مربوط درج کند. 
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در رديف 31: داوطلب باید نام شهرس��تان محل اقامت خود در زمان برگزاري آزمون را براي تعيين 
حوزه امتحاني، در محل مربوط بنویسد و سپس کد شهرستان حوزه امتحاني خود را که یك عدد چهار 
رقمي مي باش��د، با اقتباس از جدول کد و نام اس��تان ها )جدول ش��ماره 7 مندرج در صفحه 47 همين 

دفترچه( مندرج در این دفترچه راهنما در مستطيل مربوط درج کند.
در رديف 32: داوطلب باید شماره تلفن ثابت و پيش شماره شهر محل سکونت خود را در مستطيل 

مربوط درج کند.
در رديف33: چنانچه داوطلب داراي تلفن همراه مي باشد، به منظور استفاده از خدمات پيام کوتاه و.... 

شماره تلفن همراه خود را در محل مربوط درج کند.
يادآوري: با توجه به اینکه مقرر گردیده در مراحل مختلف فرآیند این آزمون خدماتي از طریق ارسال 
پيام کوتاه به داوطلبان ارائه شود، داوطلباني که تمایل به استفاده از خدمات پيام کوتاه دارند، در زمان 
ثبت نام با انتخاب گزینه مربوط و پرداخت مبلغ 12/000 )دوازده هزار( ريال به عنوان هزینه استفاده 

از خدمات پيام کوتاه، مي توانند از این خدمات استفاده کنند.
در رديف 34: داوطلب باید کدپس��تي دقيق خود را که یك عدد ده رقمي مي باش��د، در محل مربوط 

درج و از درج مميز و یا خط تيره خودداري کند.
در رديف 35: داوطلب باید کد و نام اس��تان و همچنين کد و نام شهرس��تان محل اقامت خود را از 
جدول شماره 7 مندرج در صفحه 47 این دفترچه راهنما استخراج و در محل هاي مربوط درج کند. کد 
استان دو رقمي و کد شهرستان محل اقامت چهار رقمي مي باشد. ضمناً تکميل ادامه آدرس نيز الزامي 
مي باشد )طي مراحل آزمون چنانچه نشاني داوطلب تغيير کند، الزم است نشاني جدید خود را با ذکر 
دقيق مشخصات و کد رهگيري، کتباً به سازمان سنجش آموزش کشور اطالع دهد(. ضمناً داوطلب باید 
منطقه ش��هرداري محل س��کونت خود را که از عدد 1 تا 22 مي باشد، در محل مربوط بدون مميز و یا 

خط تيره درج کند. 
يادآوري مهم: داوطلباني که محل اقامت آنها در خارج از کشور ایران مي باشد، باید در قسمت مربوط، 

کد استان را عدد 41 و کد شهرستان را عدد 9999 درج کنند.
در رديف 36: چنانچه داوطلب داراي پست الکترونيکي )E–Mail( مي باشد، الزم است نشاني پست 

الکترونيکي خود را در محل مربوط درج کند.
در ردي�ف 37: داوطل��ب باید با توجه به مجموعه ثبت نامي خود ک��ه در بند 25 تقاضانامه ثبت نام 
و انتخاب رش��ته درج مي نماید و با درنظرگرفتن جنس پذیرش دانش��جو در هر یك از رشته محلهاي 
مجموعه ثبت نامي مربوط، حداقل 1 و حداکثر 50 کدرشته  محل انتخابي را که یك عدد چهار رقمي 
است، از جداول شماره 8 تا 14 )مندرج در صفحات 49 تا 160 همين دفترچه راهنما( استخراج و در 
محل هاي مربوط درج کند. تمامي رشته  محل  هاي انتخابي باید از مجموعه ثبت نامي )بند 25 تقاضانامه 

ثبت نام و انتخاب رشته( انتخاب شوند )تکميل حداقل یك مورد از این بند اجباري است(.
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بخش دوم:  شرايط و مقررات

شرايط عمومي و اختصاصي  داوطلبان:
داوطلبان الزم  اس��ت  داراي  شرایط عمومي  و اختصاصي  به  ش��رح  زیر بوده  و از لحاظ مقررات  خدمت 

وظيفه  عمومي  منعي  نداشته  باشند:
1( شرايط عمومي: 

الف ( اعتقاد به  اسالم  یا یکي  از ادیان  تصریح شده در قانون  اساسي  جمهوري  اسالمي  ایران .
ب( ملتزم به احکام عملي اسالم )انجام واجبات و پرهيز از محرمات(.

تبصره 1- مالک وضع کنوني داوطلب در هنگام ثبت نام است.
تبصره 2- اقليت هاي دیني )ادیان رسمي( مندرج در قانون اساسي، از این شرط مستثني هستند )به شرط 

عدم نقض آشکار احکام اسالم(.
ج( عدم احراز عناد )نه اعتراض( نسبت به نظام جمهوري اسالمي ایران.

تبصره � در صورتي که داوطلب سابقاً با نظام جمهوري اسالمي عناد داشته، باید تغيير نظر او احراز شود.
د( نداشتن سابقه عضویت در ساواک، فراماسونري و اعقاب آن.

 عدم  احراز فساد اخالقي.
ه ( عدم اش��تهار به ارتکاب اعمال خالف ش��ئون شغلي و تحصيلي در طول تحصيل یا زمان اشتغال )در 

صورت اشتغال فعلي(.
و( برخورداري  از توانایي  جسمي  الزم متناسب با رشته  انتخابي . 

ز( عدم  اعتياد به  مواد مخدر.
2(شرايط اختصاصي: 

الف ( دارا بودن مدرک کارداني مورد تائيد »شوراي عالي انقالب فرهنگي«، »وزارت علوم، تحقيقات و 
فناوري«، »وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي«.

تبصره 1- دانش��جویان ش��اغل به تحصيل در مقطع کارداني به ش��رط اخذ مدرک کارداني تا تاریخ 
1401/6/31 مجاز به انتخاب رشته  محل هاي نيمسال اول و دوم مي باشند و در صورت فارغ التحصيلي 
بعد از تاریخ 1401/06/31 تا تاریخ 1401/11/30 منحصراً مجاز به انتخاب رشته محل هاي نيمسال 
دوم مي باشند. بنابراین اگر داوطلبي در رشته محل نيمسال اول )پذیرش براي مهرماه 1401( پذیرفته 

شود اما تاریخ فراغت از تحصيلي ایشان بعد از 1401/6/31 باشد، قبولي ایشان لغو خواهد شد.
تبصره 2-بر اساس  مصوبه  جلسه 548 مورخ 1383/7/28 شوراي عالي  انقالب فرهنگي  در مورد مدارک  
تحصيلي  صادر شده  توسط مدیریت  یکي از حوزه هاي  علميه  قم و خراسان، فضال و طالب  حوزه هاي علميه 
که بر اساس  مدرک  صادر شده  توسط مدیریت یکي از حوزه هاي علميه قم  و خراسان دوره  سطح 1 را 
گذرانده اند و یا تا تاریخ 1401/6/31 فارغ التحصيل  مي شوند،  منحصراً مي توانند در گروه علوم انساني 
ثبت نام  و در آزمون  آن  شرکت  نمایند و در صورت پذیرفته شدن مشروط به گذراندن دروس پيش نياز به 
تشخيص گروه آموزشي، ادامه تحصيل دهند.  این  دسته  از داوطلبان باید تصویر مدرک  فراغت  از تحصيل  

خود را که  توسط مدیریت   حوزه هاي علميه  صادر گردیده  است  در اختيار داشته باشند.
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ب( پذیرفته شدگان گروه »علوم پزشکي« پس از فراغت از تحصيل  بر اساس نوع سهميه قبولي، ملزم 
به انجام تعهدات قانوني مي باشند.

ج( براس��اس  تصميم  متخذه  در جلسه  مورخ  1376/2/20 شوراي  معاونان  وزارت  بهداشت، درمان  و 
آموزش  پزش��کي  از سال  1377 به  بعد گزینش  کليه  کاردان هاي  گروه  »علوم پزشکي « در رشته هاي  
تحصيلي  کارشناس��ي ناپيوس��ته مربوط در آزمون ورودي مقطع کارشناس��ي ناپيوس��ته، بدون  رعایت  
سهميه هاي  30 درصد و 70 درصد انجام  مي پذیرد، مشروط به  اینکه  مقطع  کارشناسي  ناپيوسته  رشته 
 تحصيلي  آنان  مش��مول  قانون  خدمت  پزش��کان  و پيراپزشکان  باش��د. در غير اینصورت ملزم به انجام 

خدمات قانوني قبل از شرکت در آزمون خواهند بود.
تبصره- دانشجویان مرد سال آخر مقطع کارداني مي توانند از معافيت تحصيلي خدمت نظام وظيفه براي 

شرکت در آزمون استفاده کنند.
د( مصوبه جلسه شماره 748 مورخ 1388/11/17 شوراي برنامه ریزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات 
و فناوري در خصوص دانش آموختگان مقطع کارداني پيوسته، داراي مجوز رسمي از شوراي گسترش آموزش 

عالي که معدل مقطع کارداني آنها کمتر از 14 باشد، در جلسه 789 به شرح زیر اصالح گردید:
»دانش آموخت��گان مذکور در صورت قبولي در رش��ته مرتبط در مقطع کارشناس��ي ناپيوس��ته نياز به 

گذراندان واحد جبراني ندارند، در غير اینصورت الزم است 24 واحد جبراني بگذرانند«.
ه ( باتوجه به مصوبه چهل و پنجمين جلسه مورخ 1389/12/7 شوراي عالي برنامه ریزي علوم پزشکي، 
فارغ التحصيالن مقطع کارشناس��ي پيوسته در صورت دارا بودن مدرک  کارداني مرتبط مندرج در این 
دفترچه راهنما، با رعایت شرایط زیر مي توانند از طریق قبولي در آزمون کارداني به کارشناسي ناپيوسته، 

در مقطع کارشناسي ناپيوسته رشته هاي گروه»علوم پزشکي« تحصيل نمایند:
1- گذراندن تعهدات »موضوع ماده یك قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان«، براي دانش آموختگان 

مقطع کارشناسي پيوسته مشمول طرح.
2- دارا نبودن هرگونه تعهد خدمت به ارگان یا دستگاه هاي اجرایي.
3- عدم استفاده از تعهدات سهميه بومي و یا سهميه مناطق محروم.

4- نداشتن ممنوعيت تحصيل از نظر سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ایران.
و( با توجه به مفاد بند 17 ماده 2 آیين نامه آموزشي مصوب جلسه 859 مورخ 1393/12/16 شوراي 
عالي برنامه ریزي آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و  فناوري، شرط شرکت در مقطع کارشناسي ناپيوسته 
داش��تن مدرک کارداني )پيوسته یا ناپيوسته( مي باش��د. بنابراین دارندگان مدارک تحصيلي باالتر از 

کارداني پيوسته و ناپيوسته مجاز به ثبت  نام و شرکت در این آزمون نمي باشند.
ز( دارن��دگان مدارک تحصيلي معادل کارداني )معادل فوق دیپلم( الزم اس��ت از ش��رایط »آیين نامه 
شرکت دارندگان مدارک معادل و غيررسمي در آزمون هاي ورودي مقاطع باالتر« مصوبه جلسه 845 
شوراي گس��ترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري که طي بخشنامه شماره 2/77633 
مورخ 92/5/28 توسط معاونت آموزشي وزارت متبوع به تمامي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 
ابالغ گردیده، برخوردار باشند. بدیهي است آن عده از دارندگان مدارک معادل که قبل از تاریخ ابالغ 
مصوبه جلسه شماره 432 مورخ 1377/9/3 شوراي عالي انقالب فرهنگي )مبني بر ممنوعيت برگزاري 
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دوره هاي معادل( در دوره هاي معادل پذیرفته  شده اند، در شمول این مصوبه قرار نمي گيرند.
تبصره 1: با توجه به مصوبه 771 مورخ 94/08/26 و نامه شماره 99/5714/دش مورخ 99/04/30 
ش��ورای عالی انقالب فرهنگی همة دارندگان مدارک معادل که طی س��ال های 1377 الی 1381 به 
دوره های مذکور راه یافته اند، حسب مورد می توانند به شرط ارایه گواهی قبولی آزمون جامع دارندگان 
مدارک معادل از تس��هيالت آیين نامه ش��رکت دارندگان مدارک معادل و غير رسمی در آزمون های 
ورودی مقاط��ع باالتر به ش��ماره 2/77633 مورخ 1392/5/28 و ب��ا توجه به بند مذکور برای ادامه 

تحصيل در مقطع باالتر بهره مند شوند.
تبصره 2: دارندگان مدارک معادل مورد تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و مدارک معادل سازمان امور 
استخدامي کشور )که فاقد مجوز وزارت علوم هستند( به شرط ارائه گواهي قبولي در آزمون جامع دارندگان 
مدارک معادل، مي توانند در دوره هاي بدون آزمون دانشگاه ها و مؤسسات و مراکز آموزش عالي و پردیس ها 

ثبت نام کنند.  
ح( دارندگان  مدرک  معادل کارداني )معادل فوق دیپلم( مش��مول ماده 27 آیين نامه آموزش��ي مقاطع 
کارداني و کارشناس��ي مصوب اسفندماه 1369 ش��وراي عالي برنامه ریزي سابق که بر اساس مصوبه 
جلسه 308 مورخ 1374/9/12 شوراي عالي مذکور عنوان معادل از دانشنامه آنان حذف شده است، 

مي توانند در آزمون رشته هاي کارشناسي ناپيوسته گروه غيرپزشکي ثبت نام کنند. 
ط( براس��اس مصوبه جلسه پنجاه و یك مورخ 1392/3/25 شوراي عالي برنامه ریزي علوم پزشکي، 
»دارندگان مدرک معادل یا گواهي اتمام مقطع کارداني رشته هاي گروه پزشکي شاغل )اعم از مراکز 
دولتي یا خصوصي( به صورت رسمي، پيماني یا قراردادي که حداقل پنج سال سابقه کار مرتبط با مدرک 
کارداني داشته باشند، مي توانند در آزمون کارشناسي ناپيوسته رشته هاي گروه »علوم پزشکي«، شرکت 
کنند. ضمناً این دسته از داوطلبان در صورت قبولي الزم است گواهي اشتغال به کار و همچنين گواهي 
پنج سال سابقه کار مرتبط با مدرک کارداني مورد به تائيد محل خدمت را در زمان ثبت نام به آموزش 

دانشگاه محل قبولي ارائه کنند.
 مصوبه پنجاه و یك مورخ 1392/3/25 شوراي عالي برنامه ریزي علوم پزشکي شامل افرادي است 
که قبل از س��ال تحصيلي 77-1376 وارد دانشگاه ش��ده  و مطابق مفاد آیين نامه هاي آموزشي وقت، 

مدرک معادل دریافت نموده اند. 
ي( براس��اس  مفاد ماده  7 دس��تورالعمل  ش��ماره  31902 مورخ  1364/5/28 صندوق  رفاه  دانش��جویان  
وزارت  علوم، تحقيقات  و فناوري ، آن دسته  از فارغ التحصيالن  مقطع کارداني  رشته هاي  تحصيلي   گروه هاي 
غيرپزشکي که از مزایاي صندوق مذکور بهره مند شده اند، در صورت  قبولي در آزمون  پذیرش  دانشجو از 
مقطع کارداني  به  مقطع کارشناسي  ناپيوسته  سال  1401 الزم است با صندوق  رفاه  دانشجویان  تسویه  حساب  
نموده  و تائيدیه مربوط را در زمان  ثبت  نام ، به  دانشگاه  یا مؤسسه  آموزش  عالي  محل  قبولي  خود ارائه  کنند.

ک( به استناد بخشنامه شماره 2/16897 مورخ 1386/9/25 )ابالغي طي نامه شماره 2/21/276974 
مورخ 1399/12/4 دفتر برنامه ریزي آموزش عالي وزارت علوم ( دانشجویان سال آخر و  دانش آموختگان 
مقطع  کارداني پيوسته یا ناپيوسته  که از تاریخ 1386/6/31 به بعد فارغ التحصيل شده اند، در صورتيکه 

 معدل آنان کمتر از 12/00   باشد، حق  ثبت نام  و شرکت  در این  دوره از پذیرش  را ندارند.
ل( مطابق مصوبه 87 ش��وراي برنامه ریزي آموزش��ي و درس��ي علمي-کاربردي م��ورخ 1385/12/12، 
دانشجویان دوره پودماني دانشگاه جامع علمي-کاربردي ورودي سال هاي 1383 و بعد چنانچه در آزمون 
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ورودي مقاطع باالتر که از طریق س��ازمان س��نجش آموزش کشور برگزار مي گردد، پذیرفته مي شوند، در 
صورت یکسان بودن رشته فارغ التحصيلي با رشته قبولي مقطع باالتر، از شرکت در آزمون جامع پودماني 
معاف مي باشند. به عبارت دیگر، ادامه تحصيل این قبيل داوطلبان در صورت یکسان و مرتبط بودن مدرک 
دوره پودماني آنان با رشته قبولي مقطع تحصيلي کارشناسي ناپيوسته، بالمانع است. در غيراینصورت با توجه 
به مفاد ماده 10 آیين نامه آموزشي مقاطع کارداني، کارشناسي پيوسته و ناپيوسته مصوب جلسه 859 مورخ 
1393/12/16 شوراي عالي برنامه ریزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري )موضوع نامه شماره 
2/244759 مورخ 1393/12/24( الزم اس��ت عالوه بر واحدهاي درس��ي رش��ته  تعداد 6 واحد درسي 
جبراني را نيز بگذرانند. بدیهي است نمره دروس جبراني در معدل نيمسال و معدل کل محاسبه خواهد شد.
م( چنانچه در هر مرحله از ثبت نام و یا اش��تغال به تحصيل مش��خص گردد که داوطلب داراي یکي از 
ش��رایط مندرج در این دفترچه راهنما نبوده اس��ت، بالفاصله از ثبت نام، ش��رکت در آزمون و یا ادامه 

تحصيل وي جلوگيري به عمل آمده و مطابق ضوابط با وي رفتار خواهد شد.

س�هميه سی درصد قانون برقراری عدالت آموزش�ی جهت رشته های تحصيلی مخصوص استان بومی و 
دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی: 

وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی در راستای تربيت و تأمين نيروی انسانی بومی مورد نياز 
مناطق محروم کش��ور ظرف ده س��ال آینده قانون "اصالح بند )3( ماده واحده قانون برقراری عدالت 
آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصيالت تکميلی و تخصصی" مصوب مورخ 1392/7/10 
مجلس ش��ورای اسالمی، برای رش��ته های مندرج در جداول ذیل را در آزمون کاردانی به کارشناسی 
ناپيوس��ته، اجرا می نماید. بر اس��اس این قانون تا 30% ظرفيت در رش��ته های مورد نياز از طریق جذب 
دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم و متناسب با نياز استان ها با نوع گزینش بومی استانی پذیرش 

می شود.
1- سهميه های بومی متناسب با وضعيت نقاط محروم هر استان برای داوطلبان بومی متقاضی خدمت در 
مناطق محروم در دانشگاه های علوم پزشکی ایجاد شده است. اکثر ظرفيت های پيش بينی شده به شيوه 
"بومی اس��تانی" بوده که دانشگاه محل قبولی داوطلب مطابق نقاط محروم مندرج در جداول مربوط، از 

پذیرفته شدگان تعهد محضری اخذ می نماید.
2- اس��تفاده از این س��هميه ها مستلزم س��پردن تعهد خدمت س��ه برابر طول دوره تحصيل به صورت 

غيرقابل خرید و جابجایی می باشد.
3- ارائه مدرک تحصيلی بعد از اتمام دوره تعهد انجام می پذیرد.

4- دانش آموختگان سهميه بومی در طول مدت زمان تعهد، مجاز به فعاليت در سایر نقاط کشور نمی باشند.
5- اولویت تحصيل دانشجوی بومی، در استان خود می باشد.

6- ادامه تحصيل پس از گذراندن نيمی از مدت زمان تعهد امکان پذیر است.
7- مشموالن این سهميه، مجاز به نقل و انتقال و تغيير رشته قبولی نمی باشند.

سهميه رزمندگان و ايثارگران: 
هر یك  از داوطلبان سهميه  رزمندگان و ایثارگران مي توانند براساس  شرایط خود که  در بندهاي  »الف« 

و »ب« ذیل  آمده  است،  داوطلب  این  سهميه  شوند:
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الف( سهميه رزمندگان:
1- الف( رزمندگاني که براساس ماده 1 و تبصره هاي چهارگانه ماده مذکور در آیين نامه اجرایي قانون 
ایجاد تسهيالت براي  ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي  به دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش 
 عالي  از تاریخ  1359/6/31 لغایت  1367/6/31 حداقل  ش��ش  )6( ماه  متوالي  یا متناوب  به صورت 
داوطلبانه  در مناطق  عملياتي  جبهه هاي  نبرد حق  عليه  باطل  حضور داشته اند، الزم  است  ضمن مراجعه به 
ارگان ذیربط نسبت به تکميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان اقدام کنند تا آمار و اطالعات 
آنان بعد از زمان ثبت نام توسط سازمان بسيج مستضعفين یا وزارت جهاد کشاورزي مورد تائيد نهایي 
قرار گيرد. بدیهي است در صورت تائيد نهایي توسط ارگان هاي ذیربط در سهميه رزمندگان گزینش 

مي گردند.
2-الف( با توجه به مصوبه هيئت محترم وزیران در جلسه مورخ 1400/7/14 ) موضوع تصویب نامه 
ش��ماره 75804/ت59241 ه   مورخ 1400/7/19 ( رزمندگان جبهه مقاومت مشروط به دارا بودن 
حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه با تأیيد ستادکل نيروهای مسلح )سازمان بسيج مستضعفين و یا 
ستادکل سپاه پاسداران انقالب اسالمي( مي توانند از تسهيالت ورود به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالي بهره مند گردند.
يادآوري مهم: داوطلبان اس��تفاده از س��هميه رزمندگان سازمان بس��يج مستضعفين و نيروهاي مسلح 
جمهوري اسالمي ایران، الزم است پس از تکميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان نسبت به 
دریافت کد پيگيري 12 رقمي از واحد مربوط اقدام و در زمان ثبت نام آن را در محلي که در تقاضانامه 

اینترنتي در نظر گرفته شده است درج کنند.
تبصره 1: داوطلبان استفاده  از سهميه  رزمندگان )سازمان  بسيج مستضعفين، ستاد کل نيروهاي مسلح و 
یا وزارت جهاد کشاورزي( در صورت عدم  تائيد سهميه  و درج سهميه آزاد بر روي کارت شرکت در 

آزمون الزم است، به  واحدهاي  تابعه  شهرستان هاي  محل  تشکيل پرونده مراجعه کنند.
تبصره 2: کد پيگيري 12 رقمي سازمان بسيج مستضعفين و یا نيروهاي مسلح براي هر آزمون در هر 
س��ال متفاوت مي باش��د. از این رو الزم اس��ت داوطلبان براي ثبت نام در هر آزمون با مراجعه به واحد 
مربوط )به جز س��تاد مشترک ارتش جمهوري اسالمي ایران( نسبت به دریافت کد پيگيري 12 رقمي 

مخصوص همان آزمون اقدام کنند.
تبصره 3: مناطق  عملياتي  براساس  مصوبات  شوراي  عالي  دفاع  تعيين  مي شود.

تبصره 4: مدت  حضور یا خدمت  در جبهه  موظفي س��ربازان  و پاس��داران  وظيفه  و همچنين  تعهدات  و 
مأموریت هاي  خدمتي  پرس��نل  وزارتخانه ها، سازمان ها و ارگان هاي  نظامي  در جبهه  و نيز طرح  6 ماهه  

دانشجویان  دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي ، حضور داوطلبانه  تلقي  نمي شود. 
تبصره 5: نيروهاي فعال بسيجي و بسيجيان عادي پایگاه هاي مقاومت بسيج مشمول استفاده از سهميه 

رزمندگان نمي باشند.
تبصره6: در صورتي که ارگان تائيدکننده داوطلبان ایثارگر) فرزند و همس��ر جهادگر( ، وزارت جهاد 
کشاورزي باشد الزم است کد پيگيري 12 رقمي به صورت ترکيبي از کدملي فرد و عدد 55 در ابتداي 

کدملي در محل مربوط درج گردد )مثال:0321644770 55(.
3- الف( آن دس��ته از پرس��نل کادر ثابت، پيماني و وظيفه نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران که 
ع��الوه بر ميزان موظف��ي، از تاریخ 1359/6/31 ت��ا 1367/6/31 حداقل 6 ماه پيوس��ته و یا 9 ماه 
ناپيوس��ته در عمليات به صورت داوطلبانه ش��رکت نموده و در خطوط مقدم حضور داشته اند، با تائيد 
باالترین مقام هریك از نيروهاي مس��لح )ستاد کل نيروهاي مسلح، س��تاد کل سپاه پاسداران انقالب 
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اسالمي، ستاد مشترک ارتش جمهوري اسالمي ایران »آج�ا«، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 
»ودج�ا«، نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ایران »ناج�ا«( مي توانند از مزایاي این قانون استفاده کنند. 
این دسته از داوطلبان مي   توانند ابتدا به سازمان هاي تابعه )به جز ستاد مشترک ارتش جمهوري اسالمي 
ایران( مراجعه و فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان در آزمون مربوط را تکميل و کد پيگيري 
12 رقمي دریافت نمایند تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد کل نيروهاي مسلح 
جمهوري اسالمي ایران مورد تائيد نهایي قرار گيرد. این قبيل داوطلبان الزم است بند مربوط به سهميه 
خود را در تقاضانامه ثبت نامي عالمتگذاري کرده و نسبت به درج کد پيگيري 12 رقمي در محل مربوط 
اقدام کنند تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد کل نيروهاي مسلح مورد تائيد نهایي 

قرار گيرد. در صورت تائيد نهایي توسط ارگان ذیربط در سهميه رزمندگان گزینش مي گردند.
تبصره 1: داوطلبان استفاده از سهميه رزمندگان »آج�ا« الزم است براي دریافت کد پيگيري 12 رقمي 

به نشاني اینترنتي: www.aja.ir مراجعه کنند.
تبصره 2: بر اساس  تبصره  2 ماده  10 آیين نامه  اجرایي  قانون  ایجاد تسهيالت  براي  ورود رزمندگان  و 
جهادگران  داوطلب بسيجي  به  دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي  مصوب 1368/2/18 هيئت محترم  
وزیران و قانون اصالح  قانون  مذکور مصوب 1371/9/11 مجلس  محترم  شوراي  اسالمي ، آن  دسته  از 
داوطلباني  که  با استفاده  از سهميه  رزمندگان  یك بار در مقطع کارداني  پذیرفته  شده اند، در صورتي  که 
داراي  حداقل مدت 12 ماه حضور داوطلبانه  در جبهه هاي  نبرد حق  عليه  باطل  باشند، مي توانند در این  

آزمون  با سهميه  رزمندگان  شرکت  کنند. 
ب( س�هميه ايثارگران: »جانبازان 25% و باالتر و همس��ر و فرزندان آنان«، »جانبازان زیر 25% و همسر 
و فرزندان آنان«، »آزادگان  و همس��ر و فرزندان  آنان« و »همس��ر و فرزندان  شهدا و مفقوداالثر« براي  
استفاده  از سهميه  ایثارگران  بایستي نسبت به تکميل بند مربوط در تقاضانامه ثبت نامي اقدام نمایند و 
همچنين»همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه« ضمن عالمتگذاري 
بند مربوط، مي بایست کد12 رقمي خود را از ارگان ذیربط دریافت و در قسمت مربوط در تقاضانامه 
ثبت نامي درج کنند. بدیهي است در صورت تائيد سهميه ایشان از سوي ارگان ذیربط، در این آزمون 

در سهميه ایثارگران گزینش مي گردند.
با توجه به تصویب »قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي 
ایران )1400-1396(« در تاریخ 1395/12/14 توس��ط مجلس ش��وراي اس��المي، ماده 90 قانون 
مذکور عالوه بر ماده 70 »قانون جامع خدمات رساني به ایثارگران« و اصالحيه بعدي آن در ماده 47 
»قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )2(« در این آزمون اجرا شده و 

گزینش داوطلبان براساس این قوانين صورت مي گيرد. 
براساس قوانين فوق:

1- بيس��ت و پنج درصد )25%( ظرفيت هر رش��ته محل به »همس��ر و فرزندان  ش��هدا و مفقوداالثر«، 
»آزادگان  و همسر و فرزندان  آنان«، »جانبازان 25% و باالتر و همسر و فرزندان آنان« اختصاص دارد. 

)سهميه ایثارگران 25% ظرفيت(
2- پن��ج درصد )5%( ظرفيت هر رش��ته محل نيز به »جانبازان زیر 25% و همس��ر و فرزندان آنان« و 
»همس��ر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه« اختصاص دارد. )سهميه 

ایثارگران 5% ظرفيت(
الزم به ذکر است طبق تبصره بند الف ماده 90 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي جمهوري اسالمي ایران، در صورتي که سهميه 25 درصدي ایثارگران توسط داوطلبان مشمول 
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س��هميه فوق تکميل نش��ود، خالي مانده آن، ابتدا به مشمولين سهميه 5 درصدي ایثارگران که شرایط 
و حدنصاب الزم را داشته باشند، تخصيص یافته و اگر باز هم این ظرفيت خالي ماند، باقيمانده آن به 

داوطلبان سهميه آزاد اختصاص مي یابد.
يادآوري هاي مهم:

1- براساس قوانين مذکور، حدنصاب نمره ایثارگران )اعم از ایثارگران مشمول ظرفيت 25 درصدي و 
یا 5 درصدي( 70% نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر رشته محل و حدنصاب نمره 

رزمندگان 75%  نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر رشته محل مي باشد.
2- براساس مصوبه دهمين جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو در دوره هاي تحصيالت تکميلي 
مورخ 97/12/18، ظرفيت س��هميه ایثارگران  5 درصد و 25 درصد در هر رش��ته محل در صورتي 
اختصاص مي یابد که امکان گردکردن ریاضي حاصل ضرب سهم در ظرفيت وجود داشته باشد و مقدار 
اعش��اري حاصل بزرگتر از )0/5( باشد.به عبارت دیگر اگر مقدار اعشار کمتر یا مساوي نيم باشد به 

عدد صحيح کوچکتر گرد خواهد شد.
3- س��هميه هاي فوق براس��اس قوانين و مقررات موجود بوده و در صورت هرگونه تغيير این سهميه ها 

توسط مراجع ذي صالح، ضوابط و مقررات تغيير یافته اطالع رساني خواهد شد.
4- ب��ر اس��اس  تبصره  2 م��اده  10 آیين نامه  اجرایي  قانون  ایجاد تس��هيالت  ب��راي  ورود رزمندگان  و 
جهادگران  داوطلب  بسيجي  به  دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي  مصوب 1368/2/18 هيئت محترم  
وزیران، در صورتي که داوطلب با استفاده از سهميه ایثارگران در آزمون کارداني به کارشناسي ناپيوسته 
سال 1400 و قبل از آن در ردیف پذیرفته شدگان ) اعم از دوره هاي روزانه یا غير روزانه( قرار گرفته 

باشند، حتي در صورت انصراف حق استفاده مجدد از این سهميه را نخواهند داشت.

مقررات وظيفه عمومي:
براساس  اعالم  سازمان  وظيفه  عمومي  نيروي  انتظامي جمهوري اسالمي ایران )معاونت مشموالن و امور 
معافيت ها( ، داوطلبان  مردکه در آزمون کارداني به کارشناسي ناپيوسته سال 1401 شرکت مي کنند، 
الزم  است  به  هنگام پذیرش در دانشگاه )قبولي قطعي و ثبت نام(، یکي  از شرایط مشروحه زیر را از نظر 
وضعيت مشموليت و مقررات خدمت وظيفه عمومي دارا باشند، در غير اینصورت مجاز به ادامه تحصيل 

نخواهند بود.
کد 1( دارا بودن کارت پایان خدمت هوشمند.

کد 2( دارا بودن کارت معافيت دائم هوشمند )کفالت، پزشکي، ایثارگران و موارد خاص(. 
کد 3( متولدین سال 1355 و قبل از آن. این قبيل مشموالن باید پس از اعالم قبولي و در زمان ثبت نام 

کارت معافيت دائم هوشمند )معافيت سني عنایت مقام معظم رهبري( را ارائه کنند. 
کد 4( مشموالن فارغ التحصيل مقطع کارداني که در سنوات مجاز تحصيلي، مدرک خود را اخذ نموده 
و داراي برگ آماده به خدمت بدون غيبت که زمان پذیرش و ثبت نام آنان در دانشگاه، قبل از تاریخ 

اعزام به خدمت )مندرج در برگ اعزام( باشد.
تبصره- افرادي که تاریخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعالم قبولي در دانشگاه مي باشد، الزم است در 
تاریخ مقرر )مندرج در برگ اعزام( به خدمت اعزام شوند. بدیهي است در صورت قبولي در دانشگاه و 
دارا بودن سایر شرایط و ضوابط، جهت ادامه تحصيل از خدمت ترخيص خواهند شد. در غير اینصورت 

غایب محسوب شده و مجاز به ادامه تحصيل نخواهند بود.
کد 5( دانش��جویان س��ال آخر مقطع کارداني که تا تاریخ 1401/6/31 در س��نوات مجاز تحصيلي 
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فارغ التحصيل مي شوند.
کد 6( فارغ التحصيالن مقطع کارداني که در س��قف مجاز سنوات تحصيلي فارغ التحصيل شده و از 
تاریخ فراغت از تحصيل تا زمان پذیرش در مقطع کارشناس��ي ناپيوس��ته بيش از یك  سال سپري 

نشده باشد.
توجه: داوطلباني که مدت تحصيل آنان در مقطع کارداني بيش از سقف مجاز سنوات تحصيلي )سنوات 
تحصيلي اوليه + سنوات تحصيلي ارفاقي( به طول انجاميده، مجاز به ادامه تحصيل در مقطع باالتر نيستند.

کد 7( کارکنان متعهد خدمت در س��ازمان ها و یا وزارت خانه ها با رعایت سایر شرایط قانون خدمت 
وظيفه عمومي و با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و موافقت باالترین مقام اجرایي سازمان مربوط براي 

ادامه تحصيل.
کد 8( کارکنان پایور ش��اغل در نيروهاي مس��لح با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و موافقت سازمان 

مربوط براي ادامه تحصيل.
ک��د 9( طالب علوم دیني دارن��ده مدرک کارداني یا معادل آن ک��ه داراي معافيت تحصيلي حوزوي 

مي باشند. 
توجه: در صورتي که مرکز مدیریت حوزه هاي علميه یا مرکز مدیریت حوزه علميه مستقل تائيد کنند 
که طلبه قادر اس��ت ضمن اش��تغال به تحصيل در حوزه، به موازات آن در دانشگاه نيز تحصيل کند، با 
همان معافيت تحصيلي حوزه، اشتغال به تحصيل وي در دانشگاه بالمانع است. اینگونه دانشجویان براي 
ثبت نام در هر ترم تحصيلي باید موافقت نامه حوزه علميه مربوط را ارائه کنند. بدیهي اس��ت زماني که 
حوزه علميه معافيت تحصيلي طلبه اي را خاتمه یافته اعالم کند، ادامه تحصيل وي در دانشگاه )پس از 
بررسي و دارا بودن سایر شرایط( منوط به اجازه سازمان وظيفه عمومي و سپس صدور معافيت تحصيلي 

دانشگاهي خواهد بود. در غير این صورت مجاز به ادامه تحصيل نخواهد بود.
کد 10( مش��موالن فارغ التحصيل کارداني دارای برگه معافيت موقت هوشمند بدون غيبت )پزشکي، 

کفالت( در مدت اعتبار آن. 
توجه: این دسته از افراد پس از اتمام اعتبار معافيت موقت، بدون معافيت تحصيلي مجاز به ادامه تحصيل 
نمي باشند. بنابر این بایستي پس از اتمام معافيت موقت از سوي دانشگاه درخواست مجوز ادامه تحصيل 
به وظيفه عمومي ارائه و صرفاً در صورت رعایت سایر شرایط قانون خدمت وظيفه عمومي مجوز ادامه 

تحصيل صادر خواهد شد.
کد 11( سربازان وظيفه فاقد غيبت داراي مدرک کارداني، که در سنوات مجاز تحصيلي فارغ التحصيل 
ش��ده و با لحاظ س��ایر شرایط، باید از طریق دفتر پليس+10 نسبت به اخذ مجوز ترخيص از خدمت و 

صدور معافيت تحصيلي اقدام کنند. 
توجه: این دس��ته از کارکنان پس از اعالم قبولي از س��وي دانشگاه، با ارائه گواهي اشتغال به خدمت از 
یگان مربوط و صدور مجوز تحصيل از س��وي وظيفه عمومي )اقدام از دفاتر پليس+10( به شرط اینکه 
دانشجوي اخراجي نبوده و یا بيش از یك بار سابقه انصراف از تحصيل دانشگاهي نداشته باشند، پس از 

احراز داشتن شرایط ادامه تحصيل، براي ادامه تحصيل از خدمت ترخيص خواهند شد. 
تبصره- س��ربازان وظيفه اي که خدمت آنان تا ش��هریور ماه 1401 به پایان مي رسد، پس از قبولي، در 

زمان ثبت نام در دانشگاه، مي بایست گواهي یا کارت پایان خدمت ارائه کنند.
ک��د 12( دانش��جویان انصرافي از مقطع کارشناس��ي ناپيوس��ته که بدون غيبت ان��د، چنانچه از تاریخ 
1390/8/22 )ابالغ قانون جدید وظيفه عمومي( الزاماً یك بار انصراف از تحصيل داده و تاریخ انصراف 
آنان نيز در سنوات اوليه بوده باشد و همچنين از تاریخ انصراف در دانشگاه و رشته قبلي تا زمان پذیرش 

در دانشگاه و رشته جدید بيش از یك سال سپري نشده باشد.
ضمناً دانشجویان انصرافي از مقطع کارشناسي پيوسته که صرفاً در سنوات اوليه تحصيلي )حداکثر طي 
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2/5 س��ال( مدرک کاردان��ي اخذ کنند، در این صورت انصراف آنها ب��ه منزله فارغ التحصيل کارداني 
محسوب شده و به شرط نداشتن غيبت، مجاز به ادامه تحصيل در مقطع کارشناسي ناپيوسته خواهند بود.

نکات مهم در ارتباط با شرايط ادامه تحصيل و صدور معافيت تحصيلي براي مشموالن:
الف( مشموالن غایب مجاز به ادامه تحصيل نمي باشند و در صورت قبولي و پذیرش در دانشگاه، معافيت 

تحصيلي براي آنان صادر نگردیده و دانشگاه ها مجاز به ثبت نام از آنان نمي باشند.
ب( دانشجویان اخراجي و یا ترک تحصيل از دانشگاه ها تا پایان خدمت دوره ضرورت و یا اخذ معافيت 

دائم، شرایط استفاده از معافيت تحصيلي را نخواهند داشت.
ج( فارغ التحصيالن کليه مقاطع کارشناسي، مجاز به شرکت مجدد در این آزمون نمي باشند.

د( کارکن��ان وظيفه )س��رباز حين خدم��ت( مجاز به تحصيل همزمان با انج��ام خدمت دوره ضرورت 
نمي باش��ند. این دسته از کارکنان وظيفه در صورت قبولي در دانشگاه، نداشتن غيبت اوليه و دارا بودن 

سایر شرایط، با مجوز وظيفه عمومي جهت ادامه تحصيل از خدمت ترخيص خواهند شد.
ه ( برابر تبصره )1( ماده )33( قانون خدمت وظيفه عمومي، مدت تحصيل در مقطع کارشناسي ناپيوسته 
3 س��ال مي باش��د که طبق تبصره )2( همين ماده، با موافقت کميس��يون موارد خاص دانشگاه و احراز 
ش��رایط، پس از اعالم مراتب ظرف مدت س��ه ماه به دفتر پليس+10، این مدت حداکثر یك سال به 
 عنوان سنوات ارفاقي با دریافت مجوز از وظيفه عمومي )اقدام از سوي دفاتر پليس+10 شهرستان محل 
اس��تقرار دانشگاه( قابل افزایش خواهد بود. دانش��جویاني که حداکثر در مدت مذکور فارغ التحصيل 

نشوند، مجاز به ادامه تحصيل در مقطع باالتر نخواهند بود. 
و( آن دس��ته از مشموالني که در دانشگاه پذیرفته مي شوند، صرفاً با درخواست معافيت تحصيلي از 
س��وي دانشگاه مورد پذیرش به دفتر پليس+10 شهرستان محل استقرار دانشگاه مراجعه کنند، در 

صورت صدور مجوز ادامه تحصيل )معافيت تحصيلي( مي توانند در دانشگاه ثبت نام کنند.

شرايط و ضوابط اتباع غيرايراني:
اتب��اع غيرایران��ي داوطلب ثبت نام و ش��رکت در این آزم��ون، باید عالوه بر ش��رایط عمومي و 
اختصاصي آزمون، داراي ش��رایط زیر باشند و بند مربوط را در تقاضانامه ثبت نام اینترنتي )بند 

16( عالمتگذاري کنند.
1- داوطلبان تحصيل ملزم به مطالعه دقيق مندرجات دفترچه راهنماي آزمون مربوط و رعایت مقررات 

ضو ابط پذیرش بوده و هيچ عذري مبني بر عدم اطالع از مفاد دفترچه و قوانين پذیرفته نيست.
2- فقط اتباع غيرایراني مقيم جمهوري اس��المي ایران و داراي اقامت قانوني، مجاز به شرکت در 
این آزمون  مي باشند و در صورت شرکت اتباع غيرایراني مقيم سایر کشورها، پذیرش آنان »لغو« 

مي گردد.
3- همة داوطلبان تحصيل در دانش��گاه ها و مؤسس��ات آموزش عالي در رش��ته ها، مقاطع و دوره هاي 

مختلف تحصيلي مشمول شرایط و ضوابط این شيوه نامه مي باشند.
4- حداکثر مدت تحصيل مجاز در مقطع کارشناسي ناپيوسته براي آندسته از داوطلبان تحصيل که در 

چارچوب ضوابط و مقررات پذیرفته شده اند، براي اتباع غيرایراني 2 سال مي باشد.
5- داوطلبان تحصيل غيرایراني، مجاز به انتخاب رشته در مناطق غيرمجاز تردد و اسکان اتباع غيرایراني 
مندرج در دفترچه راهنماي س��ازمان سنجش آموزش کشور نمي باش��ند و در صورت قبولي در رشته  
محل هاي مناطق غيرمجاز، قبولي و پذیرش آنان لغو مي گردد و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي از 
پذیرش این دسته از داوطلبان معذور خواهند بود. توضيح و فهرست مناطق ممنوعه تردد و اسکان براي 

این داوطلبان، در درگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور درج شده است.
6- داوطلبان تحصيل در هر یك از رش��ته هاي تحصيلي باید واجد ش��رایط مقررات و ضوابط پذیرش 
بوده و محل تحصيل خود را با توجه به ضوابط مربوط انتخاب کنند، در غير این صورت قبولي آنان لغو 

گردیده و از ثبت نام و ادامه تحصيل آنان ممانعت به عمل مي آید.
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7- در صورت مغایرت شرایط پذیرش و ثبت نام داوطلبانتحصيل با مقررات و ضوابط شيوه نامه در هر مرحله 
از ثبت نام و تحصيل با تائيد و تشخيص اداره کل، از ادامه پذیرش و تحصيل داوطلب جلوگيري به عمل مي آید.

8- پذیرش اتباع غيرایراني در رشته هایي که منجر به ایجاد تعهداتي براي جمهوري اسالمي ایران شود 
)از جمله تعهدات استخدامي( و رشته هاي خاص و غيرمجاز اکيداً ممنوع مي باشد. توضيح و فهرست این 

رشته ها، در پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور درج شده است.
9- جمهوري اس��المي ایران هيچگونه تعهدي در خصوص صدور مجوز اقامت براي خانواده داوطلبان 

تحصيل به استثناء همسر و فرزندان دانشجویان ندارد.
10- داوطلبان تحصيل همانند پذیرفته ش��دگان ایراني، تابع ضوابط و مقررات آموزش��ي و دانشجویي 

مؤسسه آموزش عالي محل قبولي خود خواهند بود.
11- همه پذیرفته شدگان غيرایراني آزمون کارشناسي ناپيوسته در دوره هاي روزانه ) دررشته ها و مقاطع 
تحصيلي غيرپزش��کي( موظف به پرداخت ش��هریه تحصيلي حداکثر تا 80 % شهریه دوره هاي نوبت دوم 
)براساس مصوبات هيئت امناي دانشگاه هاي تحت پوشش وزارت علوم،تحقيقات و فناوري( مي باشند و در 

گروه پزشکي بر اساس مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي باشند. 
12- داوطلبان غيرایراني جهت ورود به مقطع کارشناسي ناپيوسته در تمامي دوره هاي مختلف تحصيلي، 

نياز به شرط معدل ندارند.
13- ثبت نام اتباع غيرایراني مقيم کشور جمهوري اسالمي ایران در این آزمون منوط به داشتن یکي از 

مدارک اقامتي معتبر زیر مي باشد.
1-13- گذرنامه داراي حداقل شش ماه مجوز اقامت.

2-13- دفترچه پناهندگي سياسي صادره از سوي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ایران.
3-13- کارت هویت ویژه اتباع غيرایراني داراي اعتبار در همان س��ال، براس��اس اعالم اداره کل امور 

اتباع و مهاجرین خارجي وزارت کشور.
4-13- آخرین کارت آمایش معتبر براساس اعالم اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجي وزارت کشور.
14- پذیرش و ثبت نام اوليه داوطلبان تحصيل فرزندان طالب مرکز جامعه المصطفي)ص( العالميه بر 
اساس گذرنامه و اقامت صادره آن مرکز بالمانع بوده و ثبت نام قطعي و ادامه تحصيل آنان منوط به اخذ 

گذرنامه و روادید تحصيلي و اقامت قانوني مي باشد.
15- داوطلبان غيرایراني در هر مقطع تحصيلي فقط یکبار مجاز به تحصيل بوده و تکرار مقطع تحصيلي 
در دوره هاي روزانه، نوبت دوم )شبانه( و سایر مؤسسات آموزش عالي جمهوري اسالمي ایران، ممنوع 
مي باش��د و چنانچه در حين تحصيل داوطلبان تحصيل ورودي آزمون محرز گردد که دانش��جو داراي 
یك مدرک کارشناس��ي و یا باالتر بوده و مجدداً با ش��رکت در این آزمون در مقطع تحصيلي تکراري 
پذیرفته شده است، از ادامه تحصيل وي ممانعت به عمل آمده و اخراج محسوب مي گردد. دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالي محل تحصيل این دانشجویان در این خصوص ملزم به اخذ تعهد از دانشجو در 

مرحله پذیرش و ثبت نام اوليه مي باشند.
16- تحصيل همزمان اتباع غيرایراني در مؤسس��ات آموزش عالي و یا مراکز جامعه المصطفي)ص( و 

مرکز آموزش عالي اهل بيت)ع( به صورت همزمان ممنوع مي باشد.
17- دانشجویان غيرایراني به دليل تابعيت غيرایراني مشمول قانون نظام وظيفه نمي باشند.

18- همه اتباع غيرایراني داوطلب ثبت نام و ش��رکت در آزمون کارشناس��ي ناپيوسته سال 1401، در 
صورت دارا بودن ش��رایط و ضوابط اعالم ش��ده، الزم است در زمان ثبت نام با مراجعه به درگاه اطالع 
رساني سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني: www.sanjesh.org و ورود به لينك مربوط نسبت 
به تکميل اطالعات درخواستي اقدام کنند؛ که پس از تکميل اطالعات مورد درخواست در درگاه اطالع 
رساني، به این دسته از داوطلبان یك کد پيگيري 13 رقمي داده خواهد شد که داوطلب مي بایست این 
کد را دقيقاً در محل مخصوصي که در بند 16 تقاضانامه ثبت نام اینترنتي، پيش بيني ش��ده است درج 
کنند. ضمنًا  چنانچه پذیرفته شدگان در هنگام تکميل تقاضانامه ثبت نام اینترنتي، گزینه اتباع غير ایراني 

)بند 16 تقاضانامه( را عالمت نزده باشند، پذیرش آنان لغو خواهد شد.
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امتياز برگزيدگان علمي دوره کارداني دانش�گاه ها و مؤسس�ات آموزش عالي ب�رای ورود به مقطع 
کارشناسی ناپيوسته

براساس مفاد آیين نامه شماره 21/77897 مورخ 1393/5/5 پذیرش با آزمون استعدادهاي درخشان 
در دوره هاي کارشناسي )پيوسته و ناپيوسته( و کارشناسي  ارشد، متقاضيان ورود به مقطع کارشناسی 

ناپيوسته در صورت دارا بودن یکی از شرایط ذیل ميتوانند از این تسهيالت استفاده کنند:
1- دانش آموخته رتبه اول مقطع کارداني )پيوسته و ناپيوسته( از ميان دانشجویان هم رشته و هم ورودي 
که طي چهار نيمسال تحصيلي دانش آموخته شوند در صورت کسب حدنصاب علمي حداقل 90 درصد 
نمره آخرین پذیرفته شده در گزینش آزاد رشته محل مورد تقاضا در اولویت رشته محل انتخابي، توسط 

سازمان سنجش آموزش کشور به صورت مازاد بر ظرفيت به یکي از دانشگاه ها معرفي مي شوند.
2- دانشجویان نمونه کشوري در مقطع کاردانی با معرفی سازمان امور دانشجویان برای ورود به مقطع 
کارشناس��ی ناپيوسته در صورت کسب حدنصاب علمي حداقل 90 درصد نمره آخرین پذیرفته شده 
در گزینش آزاد رشته محل مورد تقاضا در اولویت رشته محل انتخابي، توسط سازمان سنجش آموزش 

کشور به صورت مازاد بر ظرفيت به یکي از دانشگاه ها معرفي مي شوند.
3- رتبه هاي اول تا سوم نهایي جشنواره هاي جوان خوارزمي در مقطع کارداني به شرط مشارکت حداقل 
50 درصد در دس��تاورد حائز رتبه در صورت کس��ب حدنصاب علمي حداقل 90 درصد نمره آخرین 
پذیرفته ش��ده در گزینش آزاد رشته محل مورد تقاضا در اولویت رشته محل انتخابي، توسط سازمان 

سنجش آموزش کشور به صورت مازاد بر ظرفيت به یکي از دانشگاه ها معرفي مي شوند.
یادآوري هاي مهم:

 1- حداکثر 10 درصد مازاد ظرفيت هررشته محل براساس اولویت نمره و انتخاب رشته داوطلبان به 
حائزین شرایط این آیين نامه اختصاص داده مي شود.

 2- واجدین شرایط پس از اعالم نتایج نهایي آزمون کارداني به کارشناسي ناپيوسته، مدارک، مستندات 
و تقاضاي خود را بایستي به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال کنند.

شرايط و ضوابط اختصاصي پذيرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمي:
داوطلبان پذیرش در رشته محل هاي دانشگاه آزاد اسالمي عالوه بر دارا بودن شرایط و ضوابط عمومي 

و اختصاصي مندرج در این دفترچه، الزم است به موارد زیر توجه کنند.
1- شيوه پذیرش مجموعه های ثبت نامی دانشگاه آزاد اسالمی مطابق جدول شماره 2 و 3 این دفترچه است.
2- رعایت تناسب رشته تحصيلی مقطع کاردانی با رشته های کاردانی مجاز برای تمامی مجموعه های 

ثبت نامی گروه »علوم پزشکی« مطابق بند 7 بخش تعاریف الزامی است.
3- متقاضيان پذیرش در رشته محل  هاي  گروه »علوم پزشکي« با شيوه پذیرش »با آزمون« دانشگاه 

آزاد اسالمی الزم است تمام مراحل زیر را انجام دهند:
 ثبت نام در درگاه اطالع رساني ثبت نام سازمان سنجش آموزش کشور و  انتخاب مجموعه ثبت نامی  

متناسب  با رشته فارغ التحصيلی مقطع کاردانی خود)بند7 بخش تعاریف(
 براس��اس ش��رایط و برنامه زمانی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه آزاد 
اس��المی)دفترچه پذیرش به ش��يوه»با آزمون«( که متعاقباً توسط آن دانش��گاه منتشر و اطالع رسانی 
می شود، در سامانه ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسالمی اقدام به ثبت نام و انتخاب رشته کنند. 

 شرکت در آزمون سازمان سنجش آموزش کشور
4-متقاضيان پذیرش در رشته محل  هاي تمامی  گروه های  با شيوه پذیرش »صرفاً براساس سوابق تحصيلی« دانشگاه 
آزاد اس��المی: این متقاضيان باید براساس دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسالمی)دفترچه 
پذیرش به شيوه»صرفاً براساس سوابق تحصيلی«( که از روز یکشنبه مورخ  1401/3/29 توسط آن دانشگاه منتشر 

و اطالع رسانی می شود، در سامانه ثبت نام دانشگاه آزاد اسالمی اقدام به ثبت نام و انتخاب رشته کنند. 
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شرايط و ضوابط اختصاصي فرهنگيان شاغل رسمي و يا پيماني وزارت آموزش و پرورش:

1( دارا بودن حکم کارگزیني مبني بر استخدام رسمي یا پيماني در زمان ثبت نام در آزمون)مشروط به 
تداوم اشتغال در آموزش و پرورش(.

تبصره 1- تاریخ صدور حکم اس��تخدام رس��مي و یا پيماني داوطلبان باید قبل از پایان مهلت قانوني 
ثبت نام در آزمون باش��د در غير اینصورت مجاز به انتخاب رش��ته  محل هاي ویژه فرهنگيان نبوده و در 

صورت انتخاب و قبولي، قبولي آنان »لغو« مي گردد.
تبصره 2- معلمان حق التدریس و آموزش��ياران نهضت سوادآموزي و نيروهای قراردادی و ... که فاقد 
حکم کارگزینی رس��می و یا پيمانی باش��ند، مجاز به انتخاب رشته نمی باش��ند و در صورت ثبت نام و 

انتخاب کد رشته محل دانشگاه فرهنگيان، قبولی آنان لغو خواهد شد.
تبصره 3- معلمان حق التدریس و آموزش��ياران نهضت س��وادآموزي مشمول قانون تعيين تکليف که 
حداکثر تا مورخ 1401/6/31 بعد ازگذراندن دوره مهارت آموزي در دانشگاه فرهنگيان وارائه گواهي 
مربوط به استان محل استخدام، داراي ابالغ تدریس موظف بوده و حکم کارگزیني رسمي و یا پيماني 

داشته باشند مجاز به انتخاب رشته خواهند بود. 
2( دارا ب��ودن فرم »موافقت با ادامه تحصيل کارکنان«)رس��مي یا پيمان��ي( از اداره آموزش و پرورش 
محل خدمت خود بر اس��اس ش��رایط مندرج در فرم موافقت با ادامه تحصيل کارکنان و رعایت مفاد 
دستورالعمل شماره 710/11 مورخ 1394/6/17  و بخشنامه شماره 710/20 مورخ 1398/5/28 
معاونت برنامه ریزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش )داوطلبان باید براي دریافت فرم موافقت 
ب��ا ادام��ه تحصيل کارکنان در زمان ثبت ن��ام در آزمون به اداره آم��وش و پرورش محل خدمت خود 
مراجعه کنند. صدور فرم مزبور بعد از اعالم نتایج نهایي آزمون مزبور از سوي اداره آموزش و پرورش 

محل خدمت، فاقد مجوز مي باشد(.
تبص��ره 1- ف��رم »موافقت ب��ا ادامه تحصيل کارکنان« ب��ا رعایت بند 13 مصوبه جلس��ه 171 مورخ 
1393/12/2 ش��وراي عالي اداري کشور)ش��ماره ابالغي 206/172556 م��ورخ 1393/12/26( و 
بخشنامه ش��ماره 170061 مورخ 1393/12/24 سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و بخشنامه 
710/20 م��ورخ 1398/5/28 معاونت برنامه ریزی و توس��عه منابع)منضم به مصوبه هيئت دولت( و 
تبصره ذیل ماده 3 قانون تنظيم برخي از مقررات مالي،اداري وپشتيباني  وزارت آموزش وپرورش مصوب 
1399/9/11 مجلس شوراي اسالمي )موضوع بخشنامه شماره 710/47 مورخ 1399/10/27( صادر 
خواهد شد. اعمال مدرک مقطع دوم درحکم کارگزیني براي مشاغل واحدهاي آموزشي مشروط پيش 

بيني اعتبار درقانون بودجه ساالنه خواهد بود.
تبصره 2- عدم ارائه فرم »موافقت با ادامه تحصيل کارکنان« توس��ط محل خدمت به منزله نداش��تن 
شرایط ثبت نام در آزمون است. لذا در صورتي که داوطلب بدون داشتن موافقت نامه کتبي )فرم موافقت 

با ادامه تحصيل کارکنان( انتخاب رشته نموده و پذیرفته شود قبولي وي »لغو« خواهد شد. 
تبص��ره 3- فرم »موافقت با ادامه تحصيل کارکنان« براي فرهنگيان)رس��مي � پيماني( داراي مدرک 
کارداني که داوطلب تحصيل در رشته »آموزش راهنمایي و مشاوره« مي باشند، در صورتي صادر خواهد 
ش��د که داوطلب داراي مدرک تحصيلي مقطع کارداني راهنمایي و مش��اوره بوده و در سال تحصيلي 
1401-1400 با ابالغ مشاور در آموزش و پرورش فعاليت داشته باشد. صدور فرم موافقت و تحصيل 
س��ایر افراد در رش��ته »آموزش راهنمایي و مشاوره« امکان پذیر نبوده و حتي در صورت موافقت محل 

خدمت، از ثبت نام و تحصيل آنان در دانشگاه جلوگيري خواهد شد. 
تبصره 4- صدور فرم »موافقت با ادامه تحصيل کارکنان« توسط محل خدمت، به شرطي امکان پذیر 
خواهد بود که با رعایت شرایط و ضوابط مربوط براساس طرح طبقه بندي مشاغل، اعمال مدرک در حکم 
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کارگزیني، منع قانوني نداشته باشد.
تبصره 5- نيروهاي خدماتي و اداري که داراي حکم کارگزیني رسمي و پيماني مي باشند به شرطي مجاز 
به انتخاب  رشته محل هاي دانشگاه فرهنگيان مي باشند که اداره کل آموزش و پرورش استان محل خدمت، 
قبل از شرکت در آزمون، با تغيير رشته شغلي آنان از خدماتي و یا اداري به مشاغل آموزشي موافقت نموده 
و براساس طرح طبقه بندي مشاغل معلمان، فرم موافقت با ادامه تحصيل را صادر کند. در غير اینصورت، 

ثبت نام در آزمون و قبولي در کدرشته محل هاي وی ژه فرهنگيان براي این افراد »لغو« خواهد شد.
3( طبق مصوبات جلس��ه 221 مورخ 1390/1/23 و 771 مورخ 1394/8/26 شوراي عالي انقالب 
فرهنگي)شماره ابالغي 94/14444/دش مورخ 1394/9/15( فرهنگيان دارای مدرک معادل ضمن 
خدمت سال 1391 و قبل از آن مي توانند در آزمون مقاطع تحصيلی باالتر شرکت نموده و در صورت 
قبولي با رعایت آیين نامه ش��رکت دارندگان مدرک معادل و غيررس��مي در آزمون هاي مقاطع باالتر 
مصوبه جلسه 845 مورخ 1392/4/15 شوراي گسترش آموزش عالي)شماره ابالغي2/77633 مورخ 

1392/5/28(، ادامه تحصيل دهند. 
تبصره- براس��اس بند 5 مصوبه ش��وراي گس��ترش آموزش عالي، گذراندن 20%  از واحدهاي مقطع 

کارداني به تشخيص دانشگاه محل قبولي بصورت جبراني الزامي مي باشد. 
4( عدم اشتغال به تحصيل در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي یا غيردولتي.

5( فرهنگياني که به هر نحوي قبالً مدرک کارشناسي)پيوس��ته یا ناپيوس��ته( و باالتر از دانش��گاه ها و 
مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي یا آزاد بصورت معادل یا غير معادل دریافت نموده اند مجاز 

به انتخاب رشته محل هاي ویژه فرهنگيان نمي باشند. 
6( چنانچ��ه آم��ار پذیرفته ش��دگان در هر یك از  رش��ته محل ها، براي تش��کيل کالس به حد نصاب 

الزم)حداقل 15 نفر( نرسد، قبولي این افراد »لغو« خواهد شد.
تبصره- تغيير محل تحصيل در  رشته محل هاي پذیرفته شده که به حدنصاب نرسيده اند در بين واحدهاي 
تابعه دانشگاه فرهنگيان براي تشکيل کالس در اختيار سازمان مرکزي دانشگاه مزبور مي باشد. بدیهي 

است مسؤوليت انتخاب  رشته محل به عهده داوطلب مي باشد. 
7( تمامی رش��ته محل های ویژه فرهنگيان، مخصوص شاغالن رسمي و یا پيماني واجد شرایط آموزش 
و پرورش مي باش��د، لذا سایر داوطلبان اعم از قراردادي، قرارداد تطبيقي نهضت سوادآموزي، شرکتي، 
معلمان حق التدریس، آموزشياران نهضت سوادآموزي، حق التدریسي هاي مدارس غيرانتفاعي و ..، مجاز 

به انتخاب این رشته ها نبوده و در صورت انتخاب و قبول شدن، قبولي آنان لغو خواهد شد.
8( ادامه تحصيل کارمندان دستگاه هاي اجرایي از جمله فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش 

صرفاً با رعایت مفاده ماده 60، 61 و 70 قانون مدیریت خدمات کشوري امکان پذیر خواهد بود.
تبصره- به استناد تبصره ذیل ماده 61 قانون مدیریت خدمات کشوري، اعطاي مأموریت آموزشي صرفًا 

در چهارچوب ضوابط مربوط فقط براي ایثارگران واجد شرایط مقدور مي باشد.
9( با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوري و ممنوعيت اعطاي مأموریت آموزشي، فرهنگيان محترم 
در خارج از س��اعت اداري موظف خود مي توانند ادامه تحصيل دهند)تالش مي شود در صورت امکان 

بعضي از کالس ها در روزهاي پنج شنبه و جمعه تشکيل شود(.
10( عالوه بر شرایط و ضوابط اختصاصي یاد شده، رعایت شرایط عمومي و سایر ضوابط کلي مندرج در 

این دفترچه راهنما که داوطلبان ملزم به رعایت آن هستند، براي فرهنگيان نيز الزامي است.
11( تغيير رشته پس از ثبت نام و قبولي در آزمون و یا در طول تحصيل امکان پذیر نيست. 

12( چنانچه فردي با اطالعات نادرس��ت پذیرفته ش��ود و یا متعاقب آن مشخص شود که شرایط الزم 
را نداش��ته اس��ت در هر مرحله از ثبت نام یا تحصيل، قبولي وي لغو مي گردد و حسب مورد مکلف به 

پرداخت خسارت هاي ناشي از آن خواهد بود. 
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13( مسوؤليت ناشي از عدم رعایت ضوابط عمومي و اختصاصي به عهده داوطلب بوده و هيچگونه حقي 
براي وي ایجاد نمي کند. 

14( سقف سابقه خدمتي براي ادامه تحصيل فرهنگيان رسمي � پيماني مالک عمل نمي باشد، فلذا فرهنگياني 
که تا شروع نيمسال اول سال تحصيلي 1401-1400 بازنشسته نمي شوند با در نظر گرفتن موارد ذیل)موضوع 
مفاد بند 7 بخش چهارم دس��تورالعمل مربوط به متعهدین خدمت به شماره 47374 مورخ 1395/3/29 

وزارت آموزش و پرورش( مي توانند در آزمون شرکت نموده و در صورت قبولي، ادامه تحصيل دهند.
تبصره 1- افرادي که به استناد قانون متعهدین خدمت مصوب 1369/3/8 مجلس شوراي اسالمي، 
قباًل به آموزش و پرورش تعهد خدمت س��پرده اند، چنانچه در زمان ش��روع به تحصيل، تعهد اوليه 
آنان)موضوع سند تعهد ماده 3 قانون متعهدین خدمت( به اتمام نرسيده باشد، ملزم به سپردن تعهد 
مجدد)طبق ماده 4 قانون مزبور( براي ادامه تحصيل در دوره هاي روزانه، نوبت دوم)ش��بانه س��ابق(، 
نيمه حضوري و مجازي مي باشند. ليکن سایر تعهدات مي باید قبل از شروع به تحصيل، تعيين تکليف 

شوند. در غير اینصورت قبولي فرد »لغو« خواهد شد.
تبصره 2- فرهنگياني که تعهد استخدامي)اوليه( نداشته و یا تعهد مذکور را به اتمام رسانده اند، حتي 
اگر سایر تعهدات)موضوع سند تعهد ریزنمره و سند تعهد مأموریت تحصيلي( باقي مانده باشد، ادامه 
تحصيل این افراد برابر مقررات آموزش��ي وزارت علوم)آموزش رایگان( خواهد بود و اخذ س��ند تعهد 
موضوع ماده 3 و 4 قانون متعهدین خدمت )به اس��تثناي تعه��د موضوع آموزش رایگان که متولي آن 
دانشگاه محل تحصيل است(، موضوعيت ندارد. الزم به ذکر است اینگونه افراد، باید با مراجعه به مراجع 
آموزش و پرورش،  نسبت به تعيين تکليف تعهدات ثانویه قبلي)موضوع اسناد تعهد ریزنمره و مأموریت 

تحصيلي با پرداخت خسارت(، اقدام کنند.
تبص��ره 3- ب��ه موجب ماده 8 الیحه قانونی اصالح مواد 7 و 8 قانون تأمين وس��ایل و امکانات مصوب 
)1359/7/26( فرهنگيان رسمی و پيمانی آموزش و پرورش که با استفاده از سهميه ویژه در دانشگاه 
فرهنگيان پذیرش می ش��وند در بدو ورود به تحصيل در پردیس های دانش��گاه مزبور، مکلفند س��ند 

تعهدنامه رسمی جهت خدمت و ایفای تعهد در آموزش و پرورش بسپارند.
15( دانشجویان سال آخر مقطع کارداني که تا تاریخ 1401/6/31 فارغ التحصيل مي شوند، مجاز به 
انتخاب رشته محل هاي ویژه فرهنگيان رسمي � پيماني مي باشند. ليکن افرادي که به هر دليل تا مورخ 

1401/6/31 فارغ التحصيل نشده باشند، قبولي آنان »لغو« خواهد شد.
یادآوري هاي مهم:

1- همه پذیرفته شدگان ملزم به گذراندن دروس پيش نياز دانشگاهي و یا جبراني خواهند بود.
2- امکان اس��تفاده از خوابگاه براي دانش��جویان دانشگاه فرهنگيان در حد امکانات موجود با رعایت 

ضوابط و مقررات مربوط، فراهم خواهد شد.
3- کارکنان پردیس ها و مراکز آموزش��ی تابعه دانش��گاه فرهنگيان مجاز به انتخاب رشته محل های 
مربوط به محل اشتغال خود نمي باشند. لذا در صورت انتخاب و پذیرش نهایی، قبولی آنان در آزمون 

»لغو« خواهد شد.

برخي از شرايط و ضوابط آموزشي و گزينش دانشجو در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 
نظر به اینکه مفاد کلي آیين نامه هاي آموزش��ي، اداري و انضباطي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 
کش��ور کم و بيش مش��ابه اس��ت، براي احتراز از تکرار، بعضي مراتب ذیالً درج و رعایت دقيق آنها به 

داوطلبان توصيه مي شود. 
1- رعایت تبصره 2 از بند 7 بخش تعاریف. 

2- پذیرفته شدگان نباید براي شروع و ادامه تحصيل از لحاظ قوانين شرعي و کشوري منعي داشته باشند.
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3- هيچ دانشجویي مجاز نيست به طور همزمان در دو رشته یا در دو مقطع تحصيل کند.
4- استفاده از آموزش رایگان مستلزم سپردن تعهد خدمت خواهد بود.

5- رعایت تبصره بند الف بخش شرایط اختصاصی.
6- تحصيل در دانش��گاه ها و مؤسسات آموزش عالي تمام وقت است، لذا کارمندان دولت در صورتي 
مي توانند به تحصيل بپردازند که موافقتنامه رسمي و بدون قيد و شرط وزارتخانه یا سازمان متبوع خود 
را مبني بر شرکت در همه کالس ها، آزمایشگاه ها، کارآموزي ها و فعاليت هاي دیگر دوران تحصيل به 

همراه مدارک ثبت نام به مؤسسه آموزش عالي محل قبولي عرضه کنند.
7- س��اعات  تش��کيل  کالس هاي  دوره  نوبت دوم  با نظر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي تعيين و 

اعالم مي شود.
8- انتقال  دانشجویان  دوره  نوبت دوم   به  دوره  روزانه  ممنوع  است. 

9- دانش��جویان دوره هاي نوبت دوم  تابع مقررات آموزش��ي دانشجویان دوره هاي روزانه خواهند بود، 
مگر در مواردي که در آیين نامه طرح ایجاد دوره هاي نوبت دوم  مستثني شده است. 

10- برنامه هاي آموزشي دوره هاي نوبت دوم  عيناً همان برنامه هاي آموزشي دوره هاي روزانه است.
11- تعيين س��قف واحدهاي درس��ي دوره هاي نوبت دوم  براي هر نيمسال تحصيلي با توجه به سایر 

ضوابط و مقررات در اختيار شوراي آموزشي دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالي ذیربط خواهد بود.
12- در  صورت  به حدنصاب نرس��يدن تعداد پذیرفته شدگان در هر رشته محل براي تشکيل کالس، 

دانشگاه ها و دانشکده هاي علوم  پزشکي مسئوليتي در قبال عدم تشکيل کالس نخواهند داشت.
13-ادامه تحصيل فارغ التحصيالن مشمول قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان در مقاطع باالتر)کارداني 
به کارشناسي( قبل از انجام خدمات موضوع قانون اشاره شده بالمانع مي باشد. ضمناً مشمولين در حين 
انجام خدمات قانوني مذکور، در صورت قبولي در آزمون مقطع باالتر، مي توانند پس از اقدام به توقف 

طرح، ادامه تحصيل دهند.
14-فارغ التحصيالن رشته هاي بهداشت دهان، تکنسين سالمت دهان، پرستاري، دندانپزشکي، پروتز 
دندان و ساخت پروتز دنداني مشمول قانون خدمات پزشکان و پيراپزشکان نمي باشند. الزم به ذکر است 
چنانچه برخي از این فارغ التحصيالن در حال حاضر در حين انجام طرح باش��ند باید طبق برنامه ریزي 

دانشگاه یا دانشکده تا پایان سال جاري خاتمه خدمت داده و پایان طرح دریافت کنند.
15- برطبق مصوبه سي و هشتمين جلسه شوراي عالي برنامه ریزي علوم پزشکي مورخ 1387/12/5، 
حداقل 40 درصد از ظرفيت پذیرش دانش��جو در رشته هاي تحصيلي کارشناسي ناپيوسته »مهندسي 
بهداشت حرفه اي و ایمني کار« و »مهندسي بهداشت محيط« به هر یك از دو جنس پذیرش زن و مرد 

اختصاص دارد.
16- در گروه »علوم پزشکي« تعيين  سقف  واحدهاي  درسي براي هر نيمسال  تحصيلي با توجه  به  سایر 

ضوابط و مقررات  در اختيار شوراي  آموزشي  دانشگاه  مربوط خواهد بود.
17- اعطاي  مأموریت  آموزش��ي  به  کارکنان  پذیرفته  ش��ده  در دوره  نوبت دوم   و پرداخت  شهریه  و یا 

هرگونه  کمك  هزینه  تحصيلي  ممنوع  است .
18- داوطلبان هر اس��تان که در استخدام دس��تگاه هاي دولتي هستند باید رشته محل هاي موجود در 
استان مربوط را در اولویت قرار دهند، مگر اینکه رشته مورد نظر آنان در استان محل کار وجود نداشته 
باشد. بدیهي است در صورت عدم رعایت مفاد فوق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با ادامه 
تحصي��ل آنان موافقت نخواهد کرد. ضمناً در صورت قبولي، امکان معرفي این قبيل افراد بعد از اعالم 

نتایج به اولویت هاي بعدي نخواهد بود.
19- کاردان هاي  شاغل  و نيز کاردان هاي  متعهد خدمت  رشته هاي  بهداشت  محيط، بهداشت خانواده و 
مبارزه با بيماري ها در صورت  پذیرفته  شدن  در آزمون  کارشناسي ناپيوسته ، تنها پس  از ارائه  موافقتنامه 
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از سازمان  متبوع  مجاز به  ثبت نام  و ادامه  تحصيل  خواهند بود.
20- براس��اس ماده 10 دستورالعمل بازپرداخت صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، آن دسته 
از فارغ التحصيالن مقطع کارداني دانشگاه هاي علوم پزشکي که از مزایاي صندوق بهره مند شده اند، در 
صورت قبولي، الزم اس��ت براي ثبت نام از صندوق رفاه مجوز ادامه تحصيل یا تس��ویه حساب دریافت 

کنند و تائيدیه مربوط را هنگام ثبت نام به دانشگاه محل پذیرش ارائه کنند.
21- پذیرش دانش��جو در برخي از مجموعه های ثبت نامی منحصراً در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالي غيرانتفاعي صورت مي گيرد.
22- با توجه به اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، از سال تحصيلي 93-1392 تا اطالع 
ثانوي در رشته »تکنولوژي پزشکي هسته اي« پذیرش دانشجو صورت نخواهد گرفت. لذا کاردان هاي 

»تکنولوژي پزشکي هسته اي« مي توانند در مجموعه ثبت نامی »تکنولوژي پرتوشناسي« ثبت نام کنند. 

مواد امتحاني و ضرايب مواد در مجموعه های  ثبت نامی به شيوه »با آزمون«:
در پذیرش سال 1401 صرفاً 6 مجموعه ثبت نامی مطابق فهرست مندرج در جدول شماره 2 به شيوه 

»با آزمون« پذیرش می کنند که مواد امتحاني آنها به شرح زیر مي باشد:
1- آزمون عمومي: آزمون عمومی شامل دروس »فرهنگ و معارف اسالمي«، »زبان و ادبيات فارسي« و 

»زبان خارجي« )انگليسي، آلماني یا فرانسه( با ضریب یك )1( براي هر درس خواهد بود.
 تبصره 1- ضریب درس »زبان خارجي« براي مجموعه ثبت نامی »فوریت هاي پزشکي پيش بيمارستاني« 

2 مي باشد.
تبصره 2- براي داوطلباني که به سؤال هاي معارف غيراسالمي پاسخ مي دهند، از مشترکات  همه  ادیان  

رسمي  و اعتقادات  دیني  آنان  که  در دوران  تحصيل  آموزش  دیده اند، سؤال  طراحي خواهد شد.
2- آزمون اختصاصي: برای آگاهی از مواد »آزمون اختصاصي« مجموعه های ثبت نامی با پذیرش »با آزمون« 

به جدول شماره 4  ذیل مراجعه فرمایيد.

جدول شماره 4- معرفی مجموعه های ثبت نامی با شيوه پذيرش »با آزمون«  شامل رشته هاي کارداني 
مجاز، مواد »آزمون اختصاصي« و  ضرايب آنها

گروه علوم پزشکی : برای ثبت نام در مجموعه های ثبت نامی گروه »علوم پزشکی«، رعایت تناسب رشته 
تحصيلی کاردانی متقاضی با رشته های مجاز به ثبت نام هر مجموعه الزامی است )بند7 بخش تعاریف(

101- تکنولوژي اتاق عمل
مواد »آزمون اختصاصی« : 1- فيزيولوژي، 2- آناتومي، 3- بيوشيمي، 4- بيماري هاي داخلي و جراحي، 5- تكنيك و اصول كار در اتاق عمل

نام رشته گرایش تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته

ضرايب دروس امتحاني به ترتيب شماره درس

12345رديف درس

23133ضريب

کد و نام رشته فارغ التحصيلي مقطع کارداني مجاز به ثبت نام

نامکد

تکنولوژي اتاق عمل *
پرستاري1011

تکنسين اتاق عمل1015

*داوطلب ثبت نام در اين مجموعه ثبت نامي الزم است از سالمت کامل جسمي و روحي برخوردار باشند.
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103-بهداشت عمومي
مواد »آزمون اختصاصی«: 1- فيزيولوژي، 2- فيزيك، 3- آمار حياتي و اصول كليات اپيدميولوژي، 4- اصول تغذيه، 5- اصول و كليات 

خدمات بهداشتي »اصول بهداشت محيط – بهداشت روان«، 6- جمعيت شناسي و اصول تنظيم خانواده، 7- مصون سازي »برنامه ايمن سازي  
كشوري«، 8- ميكروب شناسي عمومي، 9- اپيدميولوژي بيماري هاي شايع در ايران، 10- آموزش بهداشت و ارتباطات

نام رشته گرایش تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته

ضرايب دروس امتحاني به ترتيب شماره درس

12345678910رديف درس

1132321122ضريب

کد و نام رشته فارغ التحصيلي مقطع کارداني مجاز به ثبت نام

نامکد

بهداشت عمومی

بهداشت دهان و تکنسين سالمت دهان1005

بهداشت عمومي 1006

بهداشت عمومي گرايش بهداشت خانواده1007

بهداشت عمومي گرايش مبارزه با بيماري ها1008

بهداشت مدارس *1010

پرستاري دندانپزشکي1012

راهنماي بهداشت عمومي1023

* از بي��ن دارن��دگان مدرك کارداني »1010- بهداش��ت مدارس«، داوطلباني مجاز به ثبت نام و انتخاب رش��ته  محل هاي اين مجموعه 
ثبت نامی مي باش��ند که پذيرش و ش��روع به تحصيل مقطع کارداني آنان در رش��ته »بهداش��ت مدارس« در سال 1386 و يا قبل از آن 
در يکی از آموزش��کده هاي فني و حرفه اي وزارت آموزش و پرورش بوده باش��د. بنابراين فارغ التحصيالن دانشگاه آزاد اسالمي در رشته 

کارداني »بهداشت مدارس« مجاز به ادامه تحصيل در رشته »بهداشت عمومي« نمي باشند.

107- تکنولوژي پرتوشناسي
مواد »آزمون اختصاصی«: 1- فيزيولوژي، 2- فيزيك، 3- تكنيك هاي راديوگرافي، 4- فيزيك پرتونگاري و حفاظت در برابر پرتوهاي يون ساز، 

5- آناتومي راديوگرافيك، 6- اصول تاريكخانه

نام رشته گرایش تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته

ضرايب دروس امتحاني به ترتيب شماره درس

123456رديف درس

113322ضريب

کد و نام رشته فارغ التحصيلي مقطع کارداني مجاز به ثبت نام

نامکد

تکنولوژي پرتوشناسي

تکنولوژي پزشکي هسته اي- پزشکي هسته اي1014

تکنسين راديولوژي1018

تکنولوژي راديولوژي1019

راديوتراپي- تکنولوژي پرتودرماني1020

راديولوژي- تکنولوژي پرتوشناسي1021

راديولوژي تشخيصي1022
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110 – علوم آزمايشگاهي
مواد »آزمون اختصاصی«:  1- بيوشيمي و بيوشيمي باليني، 2- انگل شناسي و قارچ شناسي، 3- باكتري شناسي و ويروس شناسي، 4- 

خون شناسي و انتقال خون، 5- ايمني شناسي و سرم شناسي

نام رشته گرایش تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته

ضرايب دروس امتحاني به ترتيب شماره درس

12345رديف درس

32222ضريب

کد و نام رشته فارغ التحصيلي مقطع کارداني مجاز به ثبت نام

نامکد

علوم آزمايشگاهي1025علوم آزمايشگاهي

 111 – مامايي) ويژه خواهران(
مواد »آزمون اختصاصی«: 1- فيزيولوژي، 2-  بيوشيمي، 3- بارداري– زايمان عادي و غيرعادي، 4- جنين شناسي– نوزاد سالم– نوزاد نارس، 

5-بيـماري هاي زنان، بيماري هاي  داخلي  و جراحي در مامايي، 6- بهداشت مادر و كودك و بهداشت تنظيم خانواده

نام رشته گرایش تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته

ضرايب دروس امتحاني به ترتيب شماره درس

123456رديف درس

113311ضريب

کد و نام رشته فارغ التحصيلي مقطع کارداني مجاز به ثبت نام

نامکد

مامايي1026مامايي

 114 – فوريت هاي پزشکي پيش بيمارستاني
مواد »آزمون اختصاصی« : 1- آناتومي، 2- احياي قلبي- ريوي، 3- اورژانس هاي طبي پيش بيمارستاني» فرايند عمليات و اطالعات فني- 

فوريت هاي داخلي-تروما«، 4- فارماكولوژي، 5- فيزيولوژي

نام رشته گرایش تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته

ضرايب دروس امتحاني به ترتيب شماره درس
12345رديف درس

12311ضريب
کد و نام رشته فارغ التحصيلي مقطع کارداني مجاز به ثبت نام

نامکد

فوريت هاي پزشکي پيش بيمارستاني * 

پرستاري1011

تکنسين اتاق عمل1015
هوشبری1029
فوريت هاي پزشکي پيش بيمارستاني1030

*  شرايط پذيرش:
1-داشتنسالمتكاملجسمانيوعدمابتالبهبيماريهايمزمن،واگيروصعبالعالجمانندديابت،فشارخون،آسم،نارسايي
كليه،بيماريهايپيشرفتهقلبيوماننداينها.2-نداشتنصرعوهيچگونهعوارضرواني.3-نداشتنتغييرشكلمادرزادي
يااكتسابياسكلتبخص�وصاندامهاوعدماس�تفادهازاندامهايمصنوعي.4-نداشتناعتيادبهسيگاروسايرموادمخدر.
5-داشتنقدرتتكلمطبيعي)نداشتنلكنتزبان(.6-داشتنقدرتبيناييوشنواييكامل.7-قدداوطلبانزننبايداز165
سانتيمتركمترباشدوقدداوطلبانمردنبايداز170سانتيمتركمترباشد.8-داشتنآمادگيانجامتمريناتورزشيوكسب
مهارتهايبدنيبرايامدادرسانيسريعوصحيح.9-تائيدسالمتجسمانيوروانيوسايرمواردگفتهشدهتوسطدانشگاه
مربوطپسازقبوليدرآزمونوبههنگامثبتنامدردانشگاه.10-پذيرشدانشجوبهروش»نيمهمتمركز«)براساسنمره
كلآزمونونتيجهمصاحبهازبينمعرفيشدگانسهبرابرظرفيت(وبراينيمسالدوم)زن/مرد(سالتحصيلی1401صورت

خواهدگرفت.
يادآوري مهم:داوطلببايدتماميشرايطوضوابطمذكورراداشتهباشد،درغيراينصورت،موضوعاشتباهيااظهارخالف
ويويافقدانهريکازشرايطفوقدرهرمرحلهازجملههنگامثبتنامويادرهرمرحلهازدورهتحصيليباعثمحروميت

داوطلبازثبتنامياادامهتحصيلخواهدشد.
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جدول شماره 5- معرفی مجموعه های ثبت نامی با شيوه پذيرش »صرفًا براساس سوابق تحصيلی«

گروه» علوم پزشکی« : برای ثبت نام در مجموعه های ثبت نامی گروه »علوم پزشکی«، رعایت تناسب رشته 
تحصيلی کاردانی متقاضی با رشته های مجاز به ثبت نام هر مجموعه الزامی است)بند7 بخش تعاریف(

102 – مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني کار

نام رشته گرایش تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته
کد و نام رشته فارغ التحصيلي مقطع کارداني مجاز به ثبت نام

نامکد

مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني کار *

بهداشت حرفه اي-بهداشت حرفه اي و ايمني کار1004

بهداشت عمومي گرايش مبارزه با بيماري ها1008

صنايع- ايمنی صنعتی1032

ايمنی کار و حفاظت فنی1033

آشنايی با صنايع- ايمنی در صنعت1034

 *شرايط پذيرش:  پذيرش دانشجو در اين رشته به صورت حداقل40 % ظرفيت از جنس زن و40% ظرفيت از جنس مرد مي باشد.

104 – مهندسي بهداشت محيط

نام رشته گرایش تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته
کد و نام رشته فارغ التحصيلي مقطع کارداني مجاز به ثبت نام

نامکد

مهندسي بهداشت محيط *

بهداشت حرفه اي1004

بهداشت عمومي1006

بهداشت عمومي گرايش مبارزه با بيماري ها1008

بهداشت محيط1009

کمك مهندس بهداشت1027

* شرايط پذيرش: پذيرش دانشجو در اين رشته به صورت حداقل %40 ظرفيت از جنس زن و %40 ظرفيت از جنس مرد مي باشد.

105 – ساخت پروتزهاي دنداني

نام رشته گرایش تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته
کد و نام رشته فارغ التحصيلي مقطع کارداني مجاز به ثبت نام

نامکد

پروتزهاي دنداني-تکنسين پروتزهای دندانی1013ساخت پروتزهاي دنداني *

112 – مدارك پزشکي

نام رشته گرایش تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته
کد و نام رشته فارغ التحصيلي مقطع کارداني مجاز به ثبت نام

نامکد

مدارك پزشکي1028مدارك پزشکي
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113 – هوشبري

نام رشته گرایش تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته
کد و نام رشته فارغ التحصيلي مقطع کارداني مجاز به ثبت نام

نامکد

هوشبري

پرستاري1011
هوشبري1029

تنفس درماني »ارزشيابي شده توسط وزارت بهداشت، 1031
درمان و آموزش پزشکي«

گروه »فني و مهندسي«

 کد و نام مجموعه ثبت نامی
نام رشته گرایش تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته

گرايشرشته

 مهندسی حرفه اي ايمني صنعتي202- ايمني صنعتي

204- برق

مهندسي حرفه اي الکترونيك کاربردي
 مهندسي حرفه اي برق قدرت

 مهندسی حرفه اي کنترل
 مهندسي تکنولوژي مخابرات-انتقال

 مهندسي تکنولوژي مخابرات-سوئيچ
 مهندسي حرفه اي ارتباطات و فّناوری اطاعات

 مهندسي فّناوری شبکه های توزيع برق
 فرايند مهندسي فّناوری کنترل 

 مهندسي فّناوري تجهيزات آزمايشگاه تشخيص پزشکي

مهندسي حرفه اي مکاترونيك

206- ساخت و توليد
 مهندسي حرفه اي ساخت و توليد

 مهندسي حرفه اي جوش

 مهندسي حرفه اي صنايع چوب و مبلمان207- صنايع چوب و مبلمان 

 مهندسي حرفه اي صنايع شيميايي208- صنايع شيميايي

210- کامپيوتر

 مهندسي حرفه اي شبکه هاي کامپيوتري

 مهندسي حرفه اي کامپيوتر نرم افزار

 مهندسي حرفه اي فناوري اطالعات

 سخت افزار کامپيوتر

211- مواد
  مهندسی حرفه اي سراميك

 مهندسي حرفه اي مواد ريخته گري

 مهندسي حرفه اي استخراج معدن213- معدن

 مهندسی حرفه اي معماري214- معماري

215- مکانيك

 مهندسي حرفه اي تأسيسات مکانيکی

  مهندسي فّناوری مکانيك 
 ماشين آالت راه سازي 

و راهداري

 مهندسي حرفه اي مکانيك خودرو

 مهندسي حرفه اي مکانيك موتورهاي دريايي
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ادامه گروه »فني و مهندسي«

 کد و نام مجموعه ثبت نامی
نام رشته گرایش تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته

گرايشرشته

 مهندسي تکنولوژي نقشه برداري216- نقشه برداري

 مهندسي شهرسازي217- شهرسازي

 مهندسي حرفه اي صنايع نساجي218- صنايع نساجي

232- مهندسي اجرايي عمران
 مهندسي اجرايي عمران

 مهندسي حرفه اي حمل و نقل

گروه »علوم کشاورزي و منابع طبيعي«

نام رشته گرایش تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته کد و نام مجموعه ثبت نامی

گرايشرشته

301- مهندسي آبياري و منابع طبيعي

 مهندسي آبياري

 آلودگي محيط زيست

 مهندسي منابع طبيعي 

چوب شناسي و 
صنايع چوب

جنگلداري
 محيط زيست

مرتع و 
آبخيزداري

 پرورش طيور304- پرورش طيور

 مهندسي حرفه اي علوم دامي306- علوم دامي

307- توليدات گياهي

 توليد و بهره برداري از گياهان دارويی و معطر

 مهندسی فّناوری گياه پزشکی - مديريت تلفيقي آفات

 مهندسی حرفه اي توليد گل و گياهان زينتي

 مهندسي توليدات گياهي
باغباني

زراعت

 مهندسي فّناوري گياهان دارويي و معطر

 مهندسي فّناوري باغباني- گياهان دارويي و معطر

309- شيالت

 تکثير و پرورش آبزيان

  صيد و بهره برداري آبزيان

  فرآوري محصوالت شيالتي
شيالت  مهندسي منابع طبيعي 

  مهندسي علوم و صنايع غذايي311- علوم و صنايع غذايي

گياه پزشکي  مهندسي کشاورزي 312- گياه پزشکي

  مهندسي حرفه اي مکانيك ماشين  هاي کشاورزي313- ماشين هاي کشاورزي
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گروه »علوم پايه«

 کد و نام مجموعه ثبت نامی
نام رشته گرایش تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته

گرايشرشته
 آمار401- آمار

گروه »علوم انساني«

نام رشته گرایش تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته کد و نام مجموعه ثبت نامی

گرايشرشته

آموزش حرفه و فن501- آموزش حرفه و فن

آموزش  ديني و عربي502- آموزش ديني و عربي

آموزش راهنمايي و مشاوره503- آموزش راهنمايي و مشاوره

504- زبان انگليسي
آموزش زبان انگليسي

 مترجمی زبان انگليسي

آموزش زبان و ادبيات فارسي505- آموزش زبان و ادبيات فارسي

روانشناسي و آموزش کودکان استثنايي507- روانشناسي و آموزش کودکان استثنايي

آموزش زبان و ادبيات فارسي508- مطالعات اجتماعي

آموزش و پرورش ابتدايي509- آموزش و پرورش ابتدايي

 باستان شناسي511- باستان شناسي

512- علوم ورزشي  *

تربيت بدني و علوم ورزشي

 علوم ورزشي

 مربيگري ورزشي

 تربيت معلم قرآن کريم513- تربيت معلم قرآن کريم

514- حسابداري
 حسابداري

حسابداري ماليحرفه اي حسابداري

 علوم انتظامي516- علوم انتظامي)ويژه برادران(

518- مديريت

مديريت بازرگاني
مديريت بيمه

مديريت جهانگردي
مديريت دولتي

مديريت صنعتي
 مديريت هتلداري

حقوق ثبتيحقوق519- حقوق

* پذیرش در تمامي رشته گرایش هاي این مجموعه ثبت نامي به روش متمرکز و بدون آزمون عملي و با این شرایط 
انجام خواهد ش��د: 1- حداقل  طول  قد براي  برادران  165 س��انتيمتر به  باال و براي  خواهران  158 س��انتيمتر به  باال 
مي باشد.2- قهرمانان  تيم  ملي  در مورد مذکور )قد( مستثني مي باشند.3- حداقل  دید چشم 7/10 )هفت دهم(.4- 

داشتن سالمت جسماني و ارائه گواهي تندرستي) سالمت کامل جسماني بخصوص از سالمت قلبي و ریه(. 
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گروه »هنر«

 کد و نام مجموعه ثبت نامی
نام رشته گرایش تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته

گرايشرشته

 طراحي و دوخت601- طراحي و دوخت

 صنايع دستي602- صنايع دستي
 فرش دستباف

مرمت و احياء بناهاي تاريخي603- مرمت و احياء بناهاي تاريخي

نوازندگي ساز ايرانيموسيقی 604- نوازندگي ساز ايراني

605- هنرهاي تجسمي

 انيميشن ديجيتال
آموزش هنرهاي تجسمي

 تصويرسازیگرافيك
 چاپ و بسته بندی

 نقاشي
طراحي پوشاك606- طراحي پوشاك

گروه »دامپزشکي«

 کد و نام مجموعه ثبت نامی
نام رشته گرایش تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته

گرايشرشته

701- علوم آزمايشگاهي دامپزشکي و 
بهداشت مواد غذايي

علوم آزمايشگاهي دامپزشکي

مهندسی فّناوری  بهداشت مواد غذايي با منشأ دامي

انتخاب رشته  محل :

1( روش گزينش:
گزینش نهایي داوطلبان در هر یك از مجموعه های ثبت نامی با ش��يوه پذیرش »با آزمون« براس��اس 
نمره کل اکتسابي حاصل از مواد آزمون عمومي و اختصاصي و از بين داوطلبان حاضر در جلسه آزمون، 
و در رش��ته هاي با ش��يوه پذیرش »صرفاً بر اساس س��وابق تحصيلي« صرفاً براساس معدل کل مقطع 
کارداني)فوق دیپلم( و بر حس��ب رشته محل هاي انتخابي در فرم تقاضانامه ثبت نامي اینترنتي و از بين 

داوطلباني که ثبت نام و انتخاب رشته نموده اند، به یکي از روش هاي زیر انجام مي گيرد:
1-1( روش متمرک�ز عادي: داوطلبان در این قبيل رش��ته ها، براس��اس نمره کل اکتس��ابي حاصل از 
آزمون)ب��راي مجموعه ه��ای ثبت نامی با ش��يوه پذیرش »با آزمون«( یا بر اس��اس مع��دل کل مقطع 
کارداني)فوق دیپلم( براي مجموعه های ثبت نامی با شيوه پذیرش »صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي« و 

برحسب رشته  محل هاي انتخابي در فرم انتخاب رشته اینترنتي گزینش خواهند شد.
2-1(روش متمرکز با شرايط خاص: در ستون توضيحات این رشته   محل ها، عبارت »شرایط در انتهای 

دفترچه« درج شده است که پس از انتخاب رشته، مراحل گزینش به صورت زیر انجام می شود:
1-2-1- گزینش اوليه براس��اس نمره کل اکتس��ابي حاصل از آزمون)در مجموعه های ثبت نامی »با 
آزمون«( یا معدل مقطع کارداني)در مجموعه های ثبت نامی که پذیرش دانشجو در آنها »صرفاً بر اساس 
سوابق تحصيلي« انجام مي شود( و  اعالم اسامي معرفي شدگان چند برابر ظرفيت این قبيل رشته ها، براي 
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انجام مراحل مختلف مصاحبه به  همراه برنامه زماني و مکان مراجعه داوطلبان در درگاه اطالع رساني 
سازمان سنجش آموزش کشور.

2-2-1- اطالع رساني در خصوص زمان اعالم اسامي معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته هاي داراي شرایط 
خاص و زمان انجام مراحل مصاحبه و یا معاینه در اطالعيه پرینت کارت شرکت در آزمون انجام خواهد شد.

3-2-1-انجام مصاحبه توس��ط مؤسس��ه یا ارگان ذیربط،  با توجه به برنامه زماني مندرج در بند 
»2-2-1« و ارسال نتيجه مصاحبه به سازمان سنجش آموزش کشور. 

4-2-1-گزینش نهایي براساس نتيجه مصاحبه و نمره کل اکتسابي حاصل از آزمون و در نهایت اعالم نتيجه.
3-1( روش نيمه متمرکز: این رشته   محل ها تحت عنوان »پذیرش به صورت نيمه متمرکز« اطالع رسانی 
می شوند. برای پذیرش در این رشته محل  ها نياز به انجام مراحلي مانند مصاحبه و معاینه است. زمان 
اعالم اسامي معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته محل هاي نيمه متمرکز و زمان انجام مراحل مصاحبه 

و یا معاینه در اطالعيه پرینت کارت شرکت در آزمون اطالع رساني خواهد شد.

2( تقس�يم  بندي  داوطلبان  از نظر سهميه بندي ، توزيع  ظرفيت  رشته هاي  تحصيلي  و برخي از مصوبات و 
آيين نامه ها:

ظرفيت  پذیرش دانش��جو در رشته هاي  تحصيلي  تمامي گروه هاي  »علوم پزشکي« ، »فني و مهندسي« ، 
»علوم کشاورزي و منابع طبيعي«، »علوم پایه«، »علوم انساني«، »هنر« و »دامپزشکي«  در سال  تحصيلي  

1402-1401 به  شرح  زیر  توزیع  می شود: 
1-2( گزینش داوطلبان واجد شرایط استفاده از سهميه هاي رزمندگان و یا ایثارگران، بر اساس قوانين 

مندرج در صفحات 21 تا 24  همين دفترچه راهنما صورت مي گيرد.
2-2( ب��ه ميزان 60 ت��ا 80 درصد ظرفيت  پذیرش  هر یك  از رش��ته محل هاي دوره  »نوبت دوم«  به  

داوطلبان  بومي  هر استان  در صورت کسب حد نصاب نمره علمي الزم اختصاص  دارد. 
3-2( طبق مصوبه سي و هشتمين جلسه شوراي عالي برنامه ریزي علوم پزشکي مورخ 1387/12/5، حداقل 
40 درصد از ظرفيت پذیرش دانشجو در رشته هاي تحصيلي کارشناسي ناپيوسته »مهندسي بهداشت حرفه اي 

و ایمني کار« و »مهندسي بهداشت محيط«، به هر یك از دو جنس پذیرش زن و مرد اختصاص دارد.

3( نحوه انتخاب  رشته اينترنتي:
انتخاب  رشته اینترنتي براي تمام داوطلبان اعم از داوطلبان مجموعه های ثبت نامی با شيوه پذیرش »با 
آزمون« و شيوه پذیرش »صرفاً براساس سوابق تحصيلي«، منحصراً از طریق درگاه اطالع رساني سازمان 
سنجش آموزش کشور به نشاني: www.sanjesh.org و همزمان با ثبت نام انجام مي شود. لذا ضرورت 
دارد تمام داوطلبان با توجه به مندرجات همين دفترچه راهنما، ضمن ثبت نام از طریق اینترنت، نسبت 

به انتخاب اینترنتي رشته محل هاي تحصيلي مورد عالقه نيز اقدام کنند.
1-3( شرايط پذيرش دانشگاه آزاد اسالمي: متقاضيان برای کسب اطالع از شرایط پذیرش دانشگاه آزاد 
اس��المی الزم اس��ت به بخش »شرایط و ضوابط اختصاصي پذیرش دانش��جو در دانشگاه آزاد اسالمي « 

مراجعه کنند.
2-3( نکات الزم برای انتخاب رشته  محل ها:

1( دانشجویان شاغل به تحصيل در مقطع کارداني به شرط اخذ مدرک کارداني تا تاریخ 1401/6/31 
مجاز به انتخاب رشته  محل هاي نيمسال اول و دوم می باشند و در صورت فارغ التحصيلي بعد از تاریخ 
1401/06/31 ت��ا تاری��خ 1401/11/30 منحصراً مجاز به انتخاب رش��ته  محل هاي نيمس��ال دوم 
مي باشند. بنابراین اگر داوطلبی در رشته  محل نيمسال اول)پذیرش براي مهر ماه 1401( پذیرفته شود 
اما تاریخ فراغت از تحصيلی ایشان بعد از 1401/6/31 باشد، قبولی ایشان لغو خواهد شد)تبصره بند 

الف بخش شرایط اختصاصی(.
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2( فارغ التحصيالن  مقطع  کارداني  گروه  »علوم پزش��کي«  که  در حال  انجام  طرح  الیحه  نيروي  انساني  
مي  باشند و تاریخ  پایان  طرح  آنها بعد از 1401/6/31 و یا 1401/11/30 مي باشد، مجاز به  انتخاب  
رش��ته محل هاي  نيمس��ال  اول)پذیرش براي مهر ماه 1401( و نيمس��ال دوم)پذیرش براي بهمن  ماه 
1401( مي باشند. بدیهي  است در صورت  قبولی،  الزم  است  ضمن  تسویه  حساب  کامل  از محل  خدمت، 
گواهي  مربوط را به  همراه  سایر مدارک  ثبت  نامي  خود به  مؤسسه  آموزش  عالي  ذیربط ارائه  کنند. الزم  
به  توضيح  است  که  این  دسته  از داوطلبان  باید باقيمانده  طرح  الیحه  نيروي  انساني  خود را پس  از پایان  

مقطع کارشناسي  ناپيوسته  انجام  دهند.
3( انتخاب تمام  رشته محل های پردیس های دانشگاه فرهنگيان)در ستون توضيحات این  رشته محل ها 
عبارت »ویژه فرهنگيان رس��مي و پيماني آموزش و پرورش« درج ش��ده است( صرفاً برای فرهنگيان 
شاغل رسمی و پيمانی وزارت آموزش و پرورش مجاز است که شرایط آن در بخش »شرایط و ضوابط 
اختصاصي فرهنگيان شاغل رسمي و یا پيماني وزارت آموزش و پرورش« این دفترچه اطالع رسانی شده 
اس��ت و سایر داوطلبان)داوطلبان آزاد( مجاز به انتخاب این رشته  محل ها نمي باشند و بدیهی است در 
صورت انتخاب رش��ته و قبولی داوطلبان غير مجاز، قبولی آن ها در هر مرحله از پذیرش و تحصيل لغو 

خواهد شد و در صورت فراغت از تحصيل هيچ گونه مدرک تحصيلي براي آن ها صادر نخواهد شد.
4( فرم  تقاضانامه ثبت نام و انتخاب رش��ته   اینترنتي منحصراَ از طریق پایگاه اینترنتي این س��ازمان از 
تاری��خ 1401/3/29 در اختيار تمامی داوطلبان قرار داده  مي ش��ود. لذا داوطلبان  الزم  اس��ت  پس از 
مطالعه  دقيق  این  دفترچه راهنما، نس��بت به ثبت نام و انتخاب حداکثر 50  رشته محل  مورد عالقه  )در 
ص��ورت  وجود( از دوره ه��اي »روزانه«، »نوبت دوم«،  »مجازي«، »ش��هریه پرداز« و »غيرانتفاعي« به  

صورت اینترنتي اقدام کنند. 
5( هر داوطلب  باید فرم تقاضانامه ثبت نام و انتخاب  رشته  اینترنتي خود را براساس  برنامه  زماني  که از 
طریق پایگاه اینترنتي این سازمان اعالم مي شود تکميل کند، بدیهي است در  صورت انجام صحيح ثبت نام 
و انتخاب رش��ته، کد رهگيري 16 کاراکتري که در حکم رس��يد اس��ت، از طریق درگاه اطالع رس��اني 
در اختيار وي قرار مي گيرد که نش��انگر تائيد مراحل طي ش��ده براي دریافت اطالعات وارد شده توسط 
داوطلبان مي باش��د و داوطلب باید کد مذکور را یادداش��ت و در جایي محفوظ نگهداري کند. پيش��نهاد 

مي شود از فرم تکميل شده خود نيز که داراي کد رهگيري مي باشد، نسخه چاپي)پرینت( تهيه شود.
6( همه داوطلبان، الزم اس��ت قبل از اقدام به انتخاب  رش��ته محل هاي مورد نظر، به شرایط اختصاصي 

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مندرج در این دفترچه راهنما توجه کند.
7( ب��ه داوطلبان توصيه مي ش��ود قبل از اقدام به انتخاب رش��ته  در پایگاه اینترنتي این س��ازمان، کد 
 رشته محل هاي انتخابي خود را که یك عدد چهار رقمي است، به ترتيب عالقه در فرم پيش نویس مندرج 
در انتهاي این دفترچه درج و سپس به پایگاه اینترنتي این سازمان مراجعه تا در مدت زمان کوتاه تر و 

خطاي کمتر نسبت به تکميل فرم انتخاب رشته خود اقدام کنند.
8( با توجه به  اینکه  رش��ته محل هاي انتخابي درج ش��ده در فرم تقاضانامه ثبت نام و انتخاب رش��ته 
اینترنتي پس از اتمام مهلت قانوني ثبت نام و انتخاب رشته، قابل تغيير و یا تعویض نيست. بدیهي است 
داوطلبان در صورت نياز به تغيير فهرس��ت  رش��ته محل هاي اتتخابي مي توانند بر اساس اطالعيه هاي 
مرب��وط که در این خصوص از س��وي این س��ازمان اعالم مي ش��ود، در زمان مقرر اق��دام کنند. لذا 
توصيه مي ش��ود قبل از اقدام به تکميل نهایي فرم انتخاب رش��ته خود، جزئيات و اطالعات مربوط به 
رش��ته  محل هاي انتخابي)محل دانشگاه، دوره، ميزان شهریه دوره هاي مختلف و...( را مطالعه نموده و 

مد نظر داشته باشند.
تبصره- در صورت تغيير در فهرست  رشته محل ها و یا شرایط پذیرش مندرج در این دفترچه، موضوع  
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از طریق اطالعيه در درگاه اطالع رس��اني سازمان درج خواهد شد و متعاقباً به داوطلبان برای ویرایش 
فهرست انتخاب رشته مهلت داده خواهد شد. 

9( س��امانه انتخاب رش��ته تا حدودي هوش��مند پيش بيني گردیده تا در حد امکان خطاهاي احتمالي 
داوطلب��ان را در زمان انتخاب رش��ته اینترنتي به آنان تذکر دهد)ب��ه عنوان مثال: اعالم خطاي انتخاب 
 رش��ته محلي که داوطلب در آزمون آن ش��رکت نکرده است، یا رشته ثبت نامي وي نمي باشد و...(، لذا 
الزم اس��ت داوطلبان این مورد را نيز در نظر داشته باشند. بدیهي است چنانچه داوطلبي نسبت به رفع 
خطاهاي داده ش��ده اقدام نکند، انتخاب رش��ته وي ناقص بوده و به این داوطلب کد 16 کاراکتري به  

عنوان رسيد نيز داده نخواهد شد.
10( داوطلبان براي اینکه نحوه انتخاب رشته هاي تحصيلي را با موفقيت به پایان برسانند و مشکلي براي 
آنان به وجود نياید، الزم است اطالعيه هاي این سازمان، دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته هاي 

تحصيلي)همين دفترچه( را به  دقت مطالعه کنند.
11( نظر به  اینکه  براس��اس  نمره  کل  محاس��به  ش��ده  براي  هر یك  از داوطلبان داوطلب مجموعه های 
ثبت نام��ی »با آزم��ون« و بر مبناي مع��دل کل مقطع کارداني)ف��وق دیپلم( ب��راي داوطلبان متقاضي 
مجموعه های ثبت نامی »صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي«،  گزینش  علمي  انجام  مي گيرد، لذا ترتيب  تقدم  
یا تأخر کدهاي  محل  تحصيل  انتخابي  توسط داوطلب  هيچ گونه  تأثيري  و یا امتيازي  در گزینش  نهایي  
نخواهد داش��ت  و منحصراً تقدم  کد محل  تحصيل ، نشانگر ترتيب  عالقه  داوطلب  به  تحصيل  در محل 

 مربوط مي باشد. 
12( همه داوطلبان باید سال و ماه اخذ مدرک کارداني)فوق دیپلم( خود را در فرم تقاضانامه ثبت نام 

اینترنتي درج کنند. 
13( داوطلبان  داراي  مدرک  تحصيلي  در رشته هاي گروه  »علوم پزشکي« )دانشجویان  و یا فارغ التحصيالن ( 
شرکت کننده  در این  آزمون،  قبل  از اقدام  به  تکميل  فرم تقاضانامه ثبت نام و  انتخاب  رشته اینترنتي  توجه  
داشته  باشند که  باید از لحاظ طرح  تعهد خدمت  به  وزارت  بهداشت ، درمان  و آموزش  پزشکي  وضعيت  
خود را مشخص  کنند و منعي  براي ادامه تحصيل نداشته  باشند. بدیهي  است  در غير اینصورت  عواقب  

آن  به  عهده  شخص  داوطلب  خواهد بود.
14( داوطلبان  عالقه مند به تحصيل در دوره  »نوبت دوم«  رشته  هاي  تحصيلي  هر یك از گروه ها الزم  است  
با توجه  به  شرایط اختصاصي  دوره  »نوبت دوم«  گروه هاي  مربوط مندرج در همين دفترچه راهنما، نسبت  
به  انتخاب  رشته هاي  تحصيلي  مورد عالقه  خود از بين   رشته محل هاي  تحصيلي  موجود در استاني  که  بومي 
 آن  محس��وب  مي شوند، براساس جداول مربوط اقدام  و کد رشته محل هاي  مورد عالقه  خود را به  ترتيب  

اولویت  عالقه همراه  با سایر کد رشته هاي  روزانه  در فرم  تقاضانامه ثبت نام و انتخاب  رشته  درج  کنند.
15( در گروه  »علوم پزش��کي«  داوطلبان  هر اس��تان  که  در اس��تخدام  دستگاه هاي  دولتي  هستند، باید 
 رش��ته محل هاي  موجود در اس��تان  مربوط را در اولویت  قرار دهند، مگر اینکه  رشته  مورد نظر آنان  در 
اس��تان  محل  کار وجود نداشته  باشد. بدیهي   است  در صورت  عدم  رعایت  مفاد فوق، وزارت  بهداشت ، 

درمان  و آموزش  پزشکي با ادامه تحصيل  آنان  موافقت  نخواهد کرد. 
16( هر زمان  مشخص  شود که  داوطلب  حقایق  را کتمان  نموده ، در هر مرحله اي)ثبت نام ، قبولي، حين  

تحصيل  در دانشگاه  و...( که باشد، مطابق ضوابط با وي برخورد خواهد شد. 
17( ب��ه داوطلبان اکي��داً توصيه مي گردد از  رش��ته محل هاي انتخابي اینترنتي، نس��خه چاپي)پرینت( 
تهيه کنند. براس��اس ضوابط، پس از اعالم اسامي پذیرفته شدگان نهایي، هيچگونه اعتراضي نسبت به 

 رشته محل هاي انتخابي مورد قبول نمي باشد. 



 

 
 

 

 

44          راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته پذيرش مقطع کارداني به کارشناسي ناپيوسته سال 1401

18( آن دس��ته از داوطلبان��ي ک��ه در پذیرش مقطع کارداني به کارشناس��ي ناپيوس��ته س��ال 1400 
پذیرفته ش��وند و داراي مدرک کارداني غيرمتناسب با رش��ته قبولي در گروه های غيرپزشکي باشند، 
موظف به  گذراندن دروس پيش نياز)جبراني( به  تش��خيص گروه  آموزشي مربوط بوده و هزینه  دروس  

پيش نياز)جبراني( نيز به عهده دانشجو خواهد بود.
19( از آنجا که مالک انتخاب رش��ته  هاي تحصيلي نيمس��ال اول، تاریخ فارغ التحصيلي مندرج در فرم 
تقاضانامه ثبت نام و انتخاب رشته اینترنتي خواهد بود؛ لذا به داوطلبان توصيه مي شود در درج آن دقت 

کافي را مبذول فرمایند.
20( انتقال  دانشجویان  دوره نوبت دوم   به  دوره  روزانه   ممنوع  است. 

21( تعيين  سقف  واحدهاي  درسي  در هر نيمسال  تحصيلي با توجه  به  سایر ضوابط و مقررات  در اختيار 
شوراي  آموزشي  دانشگاه  خواهد بود.

22( س��اعات  تشکيل  کالس هاي  دوره  نوبت دوم   با نظر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي تعيين و 
اعالم مي شود.

23( پذیرفته شدگان  ملزم  به  رعایت  تعهدات  مالي  در قبال  دانشگاه  یا دانشکده  مربوط خواهند بود.
24( اعطاي  مأموریت  آموزشي  به  کارکنان  پذیرفته  در دوره  نوبت دوم  و پرداخت  شهریه  و یا هرگونه  

کمك  هزینه  تحصيلي  ممنوع  است.
25( برنامه هاي   آموزشي  دوره هاي  نوبت دوم ، همانند برنامه هاي  آموزشي  دوره هاي  روزانه  مي باشد.

26( در  صورت  عدم  تکميل  ظرفيت  پذیرش  رشته محل هاي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي علوم  
پزشکي و غيرپزشکي)اعم از دوره هاي روزانه، نوبت دوم، »مجازي«، »شهریه پرداز« و »غيرانتفاعی« و 
ویژه فرهنگيان(، اینگونه  مؤسسات  هيچ گونه  مسؤوليتي  در قبال  تشکيل  کالس  نخواهند داشت  و پذیرفته 
شدگان  مي توانند در پذیرش  مقطع  کارشناسي  ناپيوسته  سال  بعد ثبت نام  و شرکت  کنند. بدیهي  است 
براي پذیرفته شدگان دوره روزانه با ارائه مستندات به این سازمان، مجوز الزم براي ثبت نام در آزمون 

سال بعد صادر خواهد شد.
27( مخصوص داوطلبان گروه »علوم پزشکي«: کاردان هایي  که  در حين  انجام  »موضوع ماده یك قانون 
خدمت پزش��کان و پيراپزشکان«  مي باش��ند، در صورت  ارائه  موافقتنامه  از باالترین  مقام  مسؤول  محل  
خدمت  خود مبني  بر عدم  همزماني  و تداخل  ادامه  تحصيل  با ادامه  خدمت  آنان ، نيازي  به  ترخيص  از 

خدمت  ندارند.
28( دانشجویان دوره نوبت دوم  دانشگاه ها و دانشکده هاي علوم پزشکي در صورت تمایل، مي توانند با 

سپردن تعهد محضري به منظور تضمين بازپرداخت بدهي، از وام شهریه استفاده کنند.
29( داوطلبان غيرایراني براي اطالع از ش��رایط و ضوابط پذیرش اتباع غيرایراني و همچنين اطالع 
از رش��ته هاي تحصيلي غيرمجاز و مناطق ممنوعه براي اس��کان و اقامت این دسته از داوطلبان، به 
درگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه کنند. 

نحوه تکميل موارد دستورالعمل: 
با توجه به محدودیت پذیرش در برخي از  رشته محل هاي تحصيلي و به منظور شناسایي داوطلباناین 
دسته از  رشته محل ها، داوطلبان واجد شرایط بندهاي جدول ذیل، الزم است یکي از موارد مربوط در 
فرم تقاضانامه ثبت نام و انتخاب رش��ته اینترنتي)موارد دستورالعمل( را انتخاب نموده و عالمتگذاري 
کنند. بدیهي است در صورت قبولي داوطلب و عدم تائيد ایشان از سوي مؤسسه محل قبولي، قبولي 
وي لغو مي گردد و هيچ اقدامي در خصوص وي از سوي این سازمان ميسر نخواهد بود. لذا به داوطلبان 



 

 
 

 

 

   راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته پذيرش مقطع کارداني به کارشناسي ناپيوسته سال 1401            45  

توصيه مي گردد، در درج موارد دس��تورالعمل دقت کافي کنند و چنانچه واجد ش��رایط موارد مربوط 
نمي باشند، از انتخاب آن خودداري کنند.

جدول 6- موارد دستورالعمل

توضيحاتشماره مورد

1
 پرسنل رسمي نيروهاي مسلح براي انتخاب کدرشته محل هاي: 1001- تکنولوژي اتاق عمل، 1071- تکنولوژي پرتوشناسي،

 1090- علوم آزمایشگاهي و 1162- هوشبري دانشگاه علوم پزشکي ارتش

2
 اعضاي کادر پایور نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ایران )براي انتخاب رشته محل 5458- علوم انتظامي دانشگاه علوم

انتظامي امين(.

يادآوري هاي مهم:
1- فارغ التحصيالن  مقطع  کارداني  گروه  »علوم پزش��کي«  که  مش��غول  انجام  طرح  الیحه  نيروي  انساني  
مي باشند، در صورت  قبولي در رشته هاي  تحصيلي  دوره  نوبت دوم  ، با ارائه  موافقتنامه  رسمي  از باالترین  
مقام  مسؤول  محل  خدمت  خود مبني  بر عدم  همزماني  و تداخل  ادامه  تحصيل  با ادامه  خدمت  آنان، نيازي  
به  ترخيص  از خدمت  ندارند و مي توانند همزمان  با تحصيل  به  انجام  طرح  الیحه  نيروي  انساني  بپردازند.

2- در گروه  »علوم پزشکي«  کاردان هاي  شاغل  و نيز کاردان هاي  متعهد خدمت  رشته  بهداشت  محيط 
در  صورت قبولي در آزمون  کارشناسي  ناپيوسته )روزانه  یا نوبت دوم ( تنها پس  از ارائه  گواهي  موافقت  

سازمان  متبوع مجاز به  ثبت نام  و ادامه  تحصيل  خواهند بود.
3- چنانچه فردي با ارائه اطالعات نادرست پذیرفته شود و متعاقباً خالف آن مشخص شود، قبولي وي 
در هر مرحله از تحصيل و یا پس از فراغت از تحصيل لغو مي گردد، حس��ب مورد مکلف به پرداخت 

خسارت هاي ناشي از آن خواهد بود. 
4- به  منظورآگاهي از نتيجه  گزینش  نهایي در آزمون   کارداني به کارشناس��ي  ناپيوس��ته سال 1401، 
کارنامه اي  حاوي  اطالعات  الزم ، پس  از استخراج فهرست  پذیرفته شدگان نهایي و درنيمه دوم شهریور 

ماه 1401 از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان در اختيار داوطلبان قرار داده خواهد شد.
5- هرگونه تغيير از طریق نش��ریه پيك س��نجش)هفته نامه خبري و اطالع رس��اني سازمان سنجش 
آموزش کش��ور( و یا درگاه اطالع رساني این سازمان و در صورت لزوم از طریق رسانه هاي گروهي 

اعالم خواهد شد. 
6- داوطلب��ان در ص��ورت لزوم مي توانند با ش��ماره تلفن : 42163-021 تم��اس حاصل نموده و یا با 
صندوق پستي: 1365-15875 روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور با ارسال مدارک مستند 

مکاتبه کنند.
7-در جه��ت تس��ریع در بررس��ی و ثب��ت درخواس��تها ب��ه ص��ورت الکترونيک��ی، متقاضيان 
م��ی توانن��د درص��ورت داش��تن مس��تندات ب��ه سيس��تم پيش��خوان خدم��ات الکترونيک��ی 
 http://darkhast.sanjesh.org آدرس:  ب��ه  کش��ور  آم��وزش  س��نجش   س��ازمان 
مراجعه و درخواستهاي خود را به همراه مستندات الزم ثبت نمایند. پس از ثبت درخواست، برای 
داوطلب شماره نامه و کدرهگيری از طریق پيام کوتاه ارسال می شود. داوطلبان می توانند پس از 
دریافت شماره و کد رهگيری از طریق پيام کوتاه، به پورتال رهگيری الکترونيکی مکاتبات به 
آدرس: http://rahgiri.sanjesh.org وارد و از آخرین وضعيت درخواست خود مطلع شوند.

ضمناً در صورت داش��تن هرگونه سؤال به نشاني )http://request.sanjesh.org( مراجعه و 
سواالت خود را ثبت نمایيد.
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 تذکرات مهم در خصوص درج معدل مقطع کارداني )فوق ديپلم( در تقاضانامه ثبت نام اينترنتي و تکميل 
فرم معدل: 

1- فارغ التحصيالن مقطع کارداني داوطلب ثبت نام و شرکت در آزمون مجموعه های ثبت نامی پذیرش 
با ش��يوه »با آزمون« الزم است معدل کل مدرک کارداني خود را به صورت دقيق و صحيح در قسمت 

مربوط در تقاضانامه ثبت نام اینترنتي درج کنند.
2- دانشجویان سال آخر دوره کارداني داوطلب ثبت نام و شرکت در آزمون مجموعه های ثبت نامی 
پذیرش با ش��يوه »با آزمون« الزم اس��ت ميانگين واحدهاي گذرانده تا پایان نيمس��ال اول س��ال 
تحصيل��ي 1401-1400 را به ص��ورت دقيق و صحيح در قس��مت مرب��وط در تقاضانامه ثبت نام 

اینترنتي درج کنند.
3- فارغ التحصيالن مقطع کارداني داوطلب ثبت نام در مجموعه های ثبت نامی پذیرش به شيوه پذیرش 
»صرفاً براساس سوابق تحصيلي« الزم است معدل کل مدرک کارداني خود را به صورت دقيق و صحيح 

در قسمت مربوط در تقاضانامه ثبت نام اینترنتي درج کنند.
4- دانش��جویان سال آخر مقطع کارداني داوطلب ثبت نام در مجموعه های ثبت نامی پذیرش به شيوه 
پذیرش »صرفاً براس��اس سوابق تحصيلي« الزم است ميانگين واحدهاي گذرانده تا پایان نيمسال اول 
س��ال تحصيلي 1401-1400 را به صورت دقيق و صحيح در قس��مت مرب��وط در تقاضانامه ثبت نام 
اینترنتي درج و عالوه برآن فرم معدل مندرج در صفحه 191 همين دفترچه راهنما را تکميل نموده و به 

تائيد مؤسسه محل تحصيل مقطع کارداني خود رسانده و نزد خود نگهداري کنند.
ی��ادآوري مهم: ب��ا توجه به اینکه پذیرش دانش��جو در  رش��ته محل هاي مربوط ب��ه مجموعه های 
ثبت نامی »صرفًا براس��اس سوابق تحصيلي« بر مبناي معدل دوره کارداني صورت مي پذیرد، الزم 
اس��ت داوطلبان برحس��ب مورد در درج صحيح معدل کل مقطع کارداني و یا ميانگين واحد هاي 
گذرانده تا پایان نيمسال اول سال تحصيلي 1401-1400)1400/11/30( دقت الزم را به عمل 
آورند. بدیهي اس��ت که در صورت عدم درج صحيح معدل کل و یا ميانگين واحدهاي گذرانده 
تا تاریخ تعيين ش��ده در تقاضانامه ثبت نام اینترنتي و یا فرم معدل، مطابق ضوابط قبولي این دسته 

از داوطلبان لغو خواهد شد.
تبصره: آن دس�ته از دانشجويان سال آخر، که تا زمان توزيع اينترنتي کارت ش�رکت در آزمون  )1401/6/1  تا  
1401/6/3( موفق به دريافت مدرك فارغ التحصيلي در مقطع کارداني مي شوند، الزم است نسبت به درج معدل 
فارغ التحصيلي خود در تاريخ مقرر، در قس�مت مربوط به ويرايش اطالعات   در زمان دريافت کارت ش�رکت در 

آزمون در درگاه اطالع رساني اين سازمان اقدام کنند.
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جدول  شماره 7- کد و نام  استان ها   و شهرستان  ها

نام  وکد شهرستان   کد و نام استان

ــاب )1010(، تبريز)1012(،  ــتان آباد)1009(، بن ــكو)1005(، اهر)1006(، هوراند ) 1007(، بس ــهر)1001(، اس آذرش
ــير)1023(،  عجب ش ــتر)1021(،  شبس ــراب )1017(،  س ــن)1025(،  خداآفري ــاق )1016(،  چاراويم ــا)1014(،  جلف
ــان)1038(، هريس )1040( و  ــه )1036(، ورزق ــكان)1032(، ميان ــد)1029(، مل ــه)1028(، مرن ــر)1026(، مراغ كليب

هشترود)1041(.
آذربايجان شرقي  10

ــهر)1113(، تكاب)1115(،  ــت)1111(، پيرانش ــنويه )1106(، بوكان)1109(، باروق)1136(، پلدش اروميه )1104(، اش
ــلماس )1127(،  س ــت )1124(،  سردش ــوي)1123(،  خ ــرج)1137(،  چهارب ــاره)1119(،  چايپ ــدران)1117(،  چال

شاهين دژ)1129(، شوط)1131(، ماكو)1133(، مهاباد)1135(، مياندوآب )1138( و نقده )1140(.
آذربايجان غربي  11

ــرعين)1201(،  ــال )1211(، س ــاد)1208(، خلخ پارس آب ــوار)1205(،  بيله س ــدوز)1206(،  اصالن  ، ــل )1202(  اردبي
كوثر)1213(،انگوت )1214(، گرمي )1215(، مشگين شهر)1219(، نمين )1222( و نير)1225(. اردبيل  12

ــت )1325(،  مياندش ــن  بويي ــوار )1312(،  برخ ــان)1310(،  اصفه ــتان)1304(،  اردس ــدگل )1302(،  آران وبي
تيران وكرون )1314(، جرقويه)1306(، چادگان)1316(، خميني شهر)1317(، خوانسار)1318(، خوروبيابانك)1340(، 
ــهرضا)1324(، فريدن)1326(، فريدونشهر)1327(،  ــهروميمه)1322(، ش دهاقان)1321(، سميرم  )1320(، شاهين ش
فالورجان )1329(، كاشان )1332(، كوهپايه)1309(، گلپايگان)1334(، لنجان )1336(، مباركه)1338(، نائين)1341(، 

نجف آباد)1342( ،نطنز)1345(، ورزنه)1305( و هرند)1308(.

اصفهان  13

چهارباغ)4002(، ساوجبالغ)4003(، اشتهارد)4007(، طالقان)4005(، فرديس )4012(،كرج)4008( و نظرآباد)4010(. ال�برز 40

ــران )1412(،  ــهر)1410(، دهل ــدره )1408(، دره ش ــوان)1407(، ب ــالم )1405(، اي ــوار)1404(، اي آبدانان)1403(،چ
سيروان)1414(، چرداول )1415(، ملكشاهي)1419(، مهران )1418( و هليالن)1416(. ايالم  14

ــر)1516(، ديلم)1518(،  ــتي)1514(، دي ــتان )1511(، دش ــتان )1504(، جم)1506(، دشتس ــهر)1502(، تنگس بوش
عسلويه )1519(، كنگان )1520(،گناوه )1522(. بوشهر 15

ــران)1607(،  ته ــوا)1633(،  پيش ــس )1643(،  پردي ــت)1604(،  پاكدش ــتان)1610(،  بهارس ــهر)1602(،  اسالمش
دماوند)1609(، رباط كريم)1612(، ري )1615(، شميرانات )1622(، شهريار)1624(، فيروزكوه)1627(، قدس)1623(، 

قرچك )1635(، مالرد)1625( و ورامين )1636(.
تهران  16

ــان )1710(،  ــهركرد)1709(، فارس ــامان )1707(، ش اردل )1701(، بروجن )1705(، بن )1706(، خانميرزا)1715(، س
كوهرنگ)1712(، كيار)1713( و لردگان )1717(. چهارمحال  و  بختياري  17

بشرويه)1810(، بيرجند)1802(، خوسف)1801(، درميان)1805(، زيركوه)1813(، سرايان)1807(، سربيشه)1808(، 
طبس )1825(، فردوس )1826(، قائنات)1815( و نهبندان )1818(. خراسان  جنوبي 18

باخرز)1908(، بجستان)1901(، بردسكن)1905(، بينالود)1906(، تايباد)1909(،صالح آباد)1915(، تربت جام)1916(، 
ــواف )1934(،  خ ــاد)1930(،  خليل آب ــاران)1928(،  چن ــن)1926(،  جوي ــاي)1923(،  جغت ــه )1922(،  تربت حيدري
ــتخوار)1940(، زاوه)1920(، زبرخان)1963(، سبزوار)1945(،  ــاب)1941(، داورزن)1942(، درگز)1937(، رش خوش
ــتمد)1944(، فريمان)1949(، فيروزه)1912(، قوچان)1951(، كاشمر)1953(، كالت)1955(،  سرخس)1947(، شش

كوهسرخ)1952(،گلبهار)1927(، گناباد)1957(، مشهد)1960(، مه والت)1962( و نيشابور)1965(.

خراسان  رضوي 19

ــاروج)2013(،  ف ــيروان )2011(،  ش ــرگالن )2003(،  رازوج ــرم)2008(،  جاج ــورد)2005(،  بجن ــفراين)2002(،  اس
گرمه)2017( و مانه وسملقان)2016(. خراسان  شمالي 20

ــواز)2112(، ايذه)2115(،  ــك)2109(، اه ــادان)2102(، آغاجاري)2121(، اميديه)2104(، انديكا)2107(، انديمش آب
ــهر)2125(،  ــه )2111(، خرمش ــان)2124(، حميدي بهبه ــهر)2120(،  بندرماهش ــاوي)2110(،  ب ــك)2117(،  باغ مل
ــادگان)2135(،  ــز)2134(، ش ــير)2132(، رامهرم ــت آزادگان)2131(، رامش ــول)2129(، دش ــارت)2113(، دزف دزپ
ــوش )2138(، شوشتر)2140(، كارون)2166(، كرخه)2168(، گتوند)2142(، اللي)2144(، مسجدسليمان )2146(،  ش

هفتگل)2148(، هنديجان)2150( و هويزه)2151(.

خوزستان  21

ــلطانيه)2201(، طارم)2214( و  ــر)2202(، ايجرود)2204(، خدابنده )2208(، خرمدره)2209(، زنجان )2212(، س ابه
ماه نشان )2216(. زنجان  22

ــدي  ــار)2311(، مه ــاهرود)2307(، گرمس ــمنان)2304(، ش ــرخه)2303(، س ــان )2302(، س آرادان)2309(، دامغ
شهر)2313( و ميامي)2308(. سمنان  23

ــتياري)2405(، دلگان)2411(،  ــهر)2403(، تفتان)2409(، چابهار)2406(، خاش )2408(، دش بمپور )2402(، ايرانش
ــراوان)2425(، سرباز)2429(، سيب  ــك)2458(، زابل )2414(، زاهدان )2418(، زرآباد)2432(، زهك)2422(، س راس
ــار)2439(، مهرستان)2416(،  ــوران)2430(، فنوج)2437(، قصرقند)2438(، كنارك)2433(، گلشن)2424(، الش س

ميرجاوه)2419(، نيك شهر)2440(، نيمروز)2446(، هامون)2448( و هيرمند)2435(.
سيستان  و بلوچستان  24



 

 
 

 

 

48          راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته پذيرش مقطع کارداني به کارشناسي ناپيوسته سال 1401

نام  وکد شهرستان   کد و نام استان

ــگان)2573(، بوانات)2509(،  ــد)2507(، اوز)2552(، بخت ــتهبان)2504(، اقلي ــنجان )2502(، اس آباده)2501(، ارس
ــر)2512(، خنج)2519(،  ــد)2516(، خف ــه)2581(، خرم بي ــارگاد)2510(، جهرم)2515(، خرام ــا)2527(، پاس بيض
ــرچهان)2508(،  س ــپيدان )2528(،  س ــت)2526(،  زرين دش ــان)2533(،  زرق ــتم)2524(،  رس داراب )2522(، 
ــن)2546(،  قيروكارزي ــاد)2543(،  فيروزآب ــا)2541(،  فس ــبند)2538(،  فراش ــيراز)2536(،  ش ــتان)2531(،  سروس
ــتان)2558(، المرد)2561(، مرودشت)2565(،  كازرون)2551(، كوار)2535(، كوه چنار)2548(، گراش)2557(، الرس

ممسني )2568(، مهر)2571( و ني ريز)2576(.

فارس  25

آبيك)2602(، آوج)2606(، البرز)2604(، بوئين  زهرا)2610(، تاكستان )2614( و قزوين )2619(. قزوين  26

قم )2704(. قم  27

ــنندج )2819(،  ــقز)2817(، س ــروآباد)2814(، س ــه)2802(، بيجار)2807(، دهگالن)2809(، ديواندره )2812(، س بان
قروه )2822(، كامياران)2823( و مريوان )2827(. کردستان  28

ــير)2905(، بم)2908(، جيرفت)2912(، رابر)2902(، راور)2914(،  ارزوئيه)2901(، انار)2915(، بافت )2903(، بردس
ــهربابك)2929(،  ــيرجان )2927(، ش ــد)2924(، س ــگان)2923(، زرن ــوب)2921(، ري ــنجان)2918(، رودبارجن رفس
عنبرآباد)2932(، فارياب)2943(، فهرج)2907(، قلعه گنج)2934(، كرمان )2940(، كوهبنان)2942(، كهنوج )2944(، 

منوجان)2946( و نرماشير)2909(.
کرمان  29

ــر)3013(،  ــرود)3009(، داالهو)3011(، روانس ــي)3007(، جوان ــاوه )3004(، ثالث باباجان ــالم آبادغرب )3002(، پ اس
ــگاور)3025(،  ــاه)3024(، كن ــيرين )3020(، كرمانش ــنقر)3016(، صحنه)3018(، قصرش ــاب)3014(، س ــرپل  ذه س

گيالنغرب )3027( و هرسين )3029(.
کرمانشاه  30

ــت)3115(، بويراحمد)3103(، بهمئي)3105(، چرام)3110(، دنا)3108(، كهگيلويه )3114(، گچساران )3116(،  باش
لنده )3113( و مارگون)3102(. کهگيلويه  و بويراحمد 31

آزادشهر)3202(، آق قال)3203(، بندرگز)3205(، تركمن )3208(، راميان)3210(، علي آباد)3212(، كردكوي)3213(، 
ــراوه تپه)3221( و  ــدكاووس )3219(، م ــان)3207(، گنب ــرگان )3217(، گميش ــه )3215(، گاليكش)3222(، گ كالل

مينودشت )3223(.
گلستان  32

ــت)3313(،  رش ــام)3309(،  خم ــي)3307(،  بندرانزل ــش)3306(،  امل ــرفيه )3304(،  آستانه اش ــتارا)3302(،  آس
ــرا)3329(،  صومعه س ــفت )3327(،  ش ــياهكل)3325(،  س ــر)3323(،  رودس ــار)3319(،  رودب ــهر)3315(،  رضوانش

طوالش )3334(، فومن )3336(، الهيجان )3338(، لنگرود)3341( و ماسال )3343(.
گيالن  33

ــان )3415(، دورود)3417(،  ــرد)3407(، پلدختر)3408(، خرم آباد)3413(، دلف ــا)3402(، اليگودرز)3405(، بروج ازن
چگني)3418(، رومشكان)3424(، سلسله )3422( وكوهدشت)3427(. لرستان  34

ــار)3520(، چالوس )3522(،  ــن)3517(، جويب ــهر)3513(، تنكاب ــر)3512(، بهش ــل)3503(، بابل)3509(، بابلس آم
ــيمرغ )3533(، عباس آباد)3516(،  ــمالي)3529(، س ــوادكوه )3530(، سوادكوه  ش ــر)3523(، ساري)3527(، س رامس
ــاد)3538(، مياندورود)3528(،  ــت )3521(، گلوگاه)3536(، محمودآب ــهر)3534(، كالردش فريدونكنار)3532(، قائم ش

نكاء)3539(، نور)3543( و نوشهر)3545(.
مازندران  35

ــان)3610(، زرنديه)3612(،  ــن )3607(، خنداب)3609(، دليج ــتيان)3603(، تفرش )3605(، خمي اراك )3602(، آش
ساوه)3613(، شازند)3617(، فراهان)3604(، كميجان)3618( و محالت)3620(. مرکزي  36

ــيان)3714(،  ــه)3712(، پارس ــاس)3709(، بندرلنگ ــاگرد)3715(، بندرعب ــتك)3705(، بش ــي)3702(، بس ابوموس
جاسك )3717(، حاجي آباد)3720(، خمير)3722(، رودان )3726(، سيريك)3728(، قشم )3730( و ميناب)3734(. هرمزگان  37

اسدآباد)3801(، بهار)3804(، تويسركان)3806(، درگزين)3808(، رزن )3809(، فامنين)3822(، كبودرآهنگ )3812(، 
مالير)3816(، نهاوند)3820( و همدان )3823(. همدان  38

ــم)3910(،   خات ــت )3908(،  تف ــاد)3906(،  بهاب ــق)3907(،  باف ــكذر)3913(،  اردكان)3905(،اش ــوه)3902(،  ابرك
مروست)3911(، مهريز)3917(، ميبد)3918( و يزد)3920(. يزد 39

داوطلباني كه محل: تولد، صدور شناسنامه، اخذ مدرك و يا اقامت آنان خارج از كشور مي باشد كد 9999 را در بندهاي 
مربوط در تقاضانامه ثبت نام درج نمايند. خارج از کشور 41

ادامه جدول  شماره 7- کد و نام  استان ها   و شهرستان  ها
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 1401سال ناپيوسته مقطع کارداني به کارشناسي  پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 

 پزشکي  علومگروه هاي رشته محل كد -8جدول شماره 

 تکنولوژي اتاق عمل - 101

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

ویژه  -شرایط در انتهای دفترچه 
 پرسنل رسمی نیروهای مسلح

 روزانه 1001 دانشگاه علوم پزشكی ارتش جمهوری اسالمی ایران - 15 7 8

عدم -خوابگاه مشاركتی)ظرفیت محدود(
 ارائه خوابگاه به ساكنین استان تهران

 روزانه 1002 كرج -دانشگاه علوم پزشكی البرز  - 20 زن مرد

 روزانه 1003 اهواز -دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور  - 15 7 8 فاقد خوابگاه

این دانشگاه از واگذاری خوابگاه در 
 هر شرایط معذور می باشد.

 روزانه 1004 دانشگاه علوم پزشكی زابل - 20 زن مرد

 روزانه 1005 دانشگاه علوم پزشكی زنجان - 20 زن مرد عدم تعهد در واگذاری خوابگاه

 - 18 زن مرد 
دانشگاه علوم پزشكی سمنان )محل تحصیل دانشكده 

 پیراپزشكی سرخه(
 روزانه 1006

 روزانه 1007 دانشگاه علوم پزشكی شهركرد - 14 زن مرد 

 روزانه 1008 دانشگاه علوم پزشكی شیراز - 20 10 10 

 روزانه 1009 دانشگاه علوم پزشكی قم - 15 زن مرد 

 روزانه 1010 خرم آباد -دانشگاه علوم پزشكی لرستان  - 15 زن مرد فاقد خوابگاه

 روزانه 1011 ساری -دانشگاه علوم پزشكی مازندران  - 20 زن مرد 

 روزانه 1012 دانشكده علوم پزشكی گراش 25 - زن مرد 

عدم -خوابگاه مشاركتی)ظرفیت محدود(
 ارائه خوابگاه به ساكنین استان تهران

 شهریه پرداز 1013 كرج -دانشگاه علوم پزشكی البرز  - 5 زن مرد

 شهریه پرداز 1014 اهواز -دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور  - 5 زن مرد فاقد خوابگاه

 شهریه پرداز 1015 دانشگاه علوم پزشكی قم - 3 زن مرد 

پردازشهریه  1016 خرم آباد -دانشگاه علوم پزشكی لرستان  - 5 زن مرد فاقد خوابگاه  

 شهریه پرداز 1017 ساری -دانشگاه علوم پزشكی مازندران  - 4 زن مرد 

 اي و ايمني كارمهندسي بهداشت حرفه - 102

در  محدودیت جدی دانشگاهاین 
 واگذاری خوابگاه دارد

 روزانه 1018 دانشگاه علوم پزشكی اراك - 20 زن مرد

 روزانه 1019 علوم پزشكی زاهداندانشگاه  - 20 زن مرد ممنوعیت مهمانی و انتقالی

 - 21 زن مرد عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
رشت )محل تحصیل  -دانشگاه علوم پزشكی گیالن 

 دانشكده بهداشت رشت(
 روزانه 1020

 شهریه پرداز 1021 دانشگاه علوم پزشكی زاهدان - 5 زن مرد ممنوعیت مهمانی و انتقالی

 - 4 زن مرد عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
رشت )محل تحصیل  -دانشگاه علوم پزشكی گیالن 

 دانشكده بهداشت رشت(
 شهریه پرداز 1022

 بهداشت عمومي - 103

در  محدودیت جدی دانشگاهاین 

 واگذاری خوابگاه دارد
 روزانه 1023 دانشگاه علوم پزشكی اراك 20 - زن مرد

 روزانه 1024 اردبیلدانشگاه علوم پزشكی  - 25 زن مرد فاقد خوابگاه

 روزانه 1025 دانشگاه علوم پزشكی ایالم - 30 زن مرد 

 20 - زن مرد عدم واگذاری خوابگاه
دانشگاه علوم پزشكی بندر عباس )محل تحصیل شهرستان 

 میناب(
 روزانه 1026

این دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری 
 خوابگاه ندارد.

 روزانه 1027 بجنورد -خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشكی  30 - زن مرد

این دانشگاه از واگذاری خوابگاه در 
 هر شرایط معذور می باشد.

 روزانه 1028 دانشگاه علوم پزشكی زابل - 16 زن مرد

 روزانه 1029 دانشگاه علوم پزشكی زاهدان - 20 زن مرد ممنوعیت مهمانی و انتقالی

 روزانه 1030 دانشگاه علوم پزشكی سبزوار 20 - زن مرد 

 روزانه 1031 دانشگاه علوم پزشكی شهركرد - 30 زن مرد 

 روزانه 1032 دانشگاه علوم پزشكی شیراز )محل تحصیل شهرستان سپیدان( 25 - زن مرد عدم تعهد در واگذاری خوابگاه

 روزانه 1033 سنندج -دانشگاه علوم پزشكی كردستان  20 - زن مرد 

 روزانه 1034 علوم پزشكی كرماندانشگاه  30 - زن مرد 



 

 
 

 

 

 

 

 50 

 

 1401سال ناپيوسته مقطع کارداني به کارشناسي  پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 

 بهداشت عمومي - 103 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 روزانه 1035 گرگان -دانشگاه علوم پزشكی گلستان  - 25 زن مرد عدم تعهد در واگذاری خوابگاه

 روزانه 1036 دانشگاه علوم پزشكی گناباد - 25 زن مرد 

 - 20 زن مرد عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
رشت )محل تحصیل  -دانشگاه علوم پزشكی گیالن 

 دانشكده بهداشت رشت(
 روزانه 1037

 25 - زن مرد فاقد خوابگاه
خرم آباد )محل تحصیل  -دانشگاه علوم پزشكی لرستان 

 موسسه آموزش عالی سالمت درود(
 روزانه 1038

 روزانه 1039 ساری -دانشگاه علوم پزشكی مازندران  - 25 زن مرد 

 روزانه 1040 دانشگاه علوم پزشكی مشهد - 20 زن مرد 

 روزانه 1041 دانشگاه علوم پزشكی یزد 30 - زن مرد عدم تعهد به خوابگاه

عدم تعهد  -محدودیت نقل و انتقال 
 واگذاری خوابگاهدر 

 روزانه 1042 دانشكده علوم پزشكی بهبهان 30 - زن مرد

عدم تعهد در  -ممنوعیت نقل و انتقال 
واگذاری خوابگاه)شهرستان دارای 

خوابگاه خودگردان دختران می باشد. 
هماهنگی و اخذ خوابگاه به عهده 

دانشجو بوده و دانشگاه تعهدی در این 
 زمینه ندارد(.

 روزانه 1043 دانشكده علوم پزشكی تربت جام 20 - زن مرد

این دانشگاه از واگذاری خوابگاه در 
 هر شرایط معذور می باشد.

 شهریه پرداز 1044 دانشگاه علوم پزشكی زابل - 4 زن مرد

 شهریه پرداز 1045 دانشگاه علوم پزشكی زاهدان - 5 زن مرد ممنوعیت مهمانی و انتقالی

 شهریه پرداز 1046 پزشكی سبزوار دانشگاه علوم 5 - زن مرد 

 شهریه پرداز 1047 دانشگاه علوم پزشكی شیراز )محل تحصیل شهرستان سپیدان( 5 - زن مرد عدم تعهد در واگذاری خوابگاه

 شهریه پرداز 1048 سنندج -دانشگاه علوم پزشكی كردستان  5 - زن مرد 

پردازشهریه  1049 دانشگاه علوم پزشكی گناباد - 5 زن مرد   

 - 5 زن مرد عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
رشت )محل تحصیل  -دانشگاه علوم پزشكی گیالن 

 دانشكده بهداشت رشت(
 شهریه پرداز 1050

 شهریه پرداز 1051 ساری -دانشگاه علوم پزشكی مازندران  - 5 زن مرد 

پرداز شهریه 1052 دانشگاه علوم پزشكی یزد 10 - زن مرد عدم تعهد به خوابگاه  

 مهندسي بهداشت محيط - 104
 روزانه 1053 دانشگاه علوم پزشكی بابل 25 - زن مرد 

رشته دارای محدودیت نقل و انتقاالت 
 می باشد

 روزانه 1054 دانشگاه علوم پزشكی تربت حیدریه - 20 زن مرد

ممنوعیت انتقال از این دانشگاه به 
فاقدخوابگاه دولتی  -سایردانشگاهها 

 دانشجویان جدیدالورودبرای 

 روزانه 1055 دانشگاه علوم پزشكی جیرفت - 25 زن مرد

این دانشگاه از واگذاری خوابگاه در 
 هر شرایط معذور می باشد.

 روزانه 1056 دانشگاه علوم پزشكی زابل - 16 زن مرد

 روزانه 1057 دانشگاه علوم پزشكی زاهدان 20 - زن مرد ممنوعیت مهمانی و انتقالی

 روزانه 1058 دانشگاه علوم پزشكی سبزوار - 20 زن مرد 

 روزانه 1059 گرگان -دانشگاه علوم پزشكی گلستان  - 20 زن مرد عدم تعهد در واگذاری خوابگاه

 - 20 زن مرد عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
رشت )محل تحصیل  -دانشگاه علوم پزشكی گیالن 

 دانشكده بهداشت رشت(
 روزانه 1060

 روزانه 1061 دانشكده علوم پزشكی سیرجان - 17 زن مرد 

این دانشگاه از واگذاری خوابگاه در 
 هر شرایط معذور می باشد.

 شهریه پرداز 1062 دانشگاه علوم پزشكی زابل - 4 زن مرد

 شهریه پرداز 1063 دانشگاه علوم پزشكی زاهدان 5 - زن مرد ممنوعیت مهمانی و انتقالی

 - 5 زن مرد واگذاری خوابگاهعدم تعهد در 
رشت )محل تحصیل  -دانشگاه علوم پزشكی گیالن 

 دانشكده بهداشت رشت(
 شهریه پرداز 1064

 ساخت پروتزهاي دنداني - 105
 روزانه 1065 دانشگاه علوم پزشكی اصفهان - 11 زن مرد 

 روزانه 1066 دانشگاه علوم پزشكی تهران - 11 زن مرد 

 روزانه 1067 تهران -دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی  - 11 زن مرد 

 شهریه پرداز 1068 دانشگاه علوم پزشكی اصفهان - 4 زن مرد 

 شهریه پرداز 1069 دانشگاه علوم پزشكی تهران - 4 زن مرد 

 شهریه پرداز 1070 تهران -دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی  - 4 زن مرد 
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 تکنولوژي پرتوشناسي - 107

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

ویژه  -شرایط در انتهای دفترچه 
 پرسنل رسمی نیروهای مسلح

 روزانه 1071 دانشگاه علوم پزشكی ارتش جمهوری اسالمی ایران - 15 7 8

 روزانه 1072 دانشگاه علوم پزشكی اصفهان - 16 زن مرد 

 روزانه 1073 دانشگاه علوم پزشكی ایران - 20 زن مرد 

 روزانه 1074 دانشگاه علوم پزشكی بندر عباس - 10 زن مرد عدم واگذاری خوابگاه

محل ثبت نام و محل تحصیل دانشجویان، 
دانشكده علوم پزشكی شوشتر می باشد. دارای 

 )مشاركتی( می باشد. خوابگاه استیجاری

 20 - زن مرد
اهواز )محل تحصیل  -دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور 

 دانشكده علوم پزشكی شوشتر(
 روزانه 1075

 روزانه 1076 دانشگاه علوم پزشكی زاهدان 15 - زن مرد ممنوعیت مهمانی و انتقالی

 روزانه 1077 زنجاندانشگاه علوم پزشكی  - 20 زن مرد عدم تعهد در واگذاری خوابگاه

 روزانه 1078 دانشگاه علوم پزشكی سبزوار 15 - زن مرد 

 - 18 زن مرد 
دانشگاه علوم پزشكی سمنان )محل تحصیل دانشكده 

 پیراپزشكی سرخه(
 روزانه 1079

 روزانه 1080 دانشگاه علوم پزشكی شیراز 15 - زن مرد 

 روزانه 1081 دانشگاه علوم پزشكی كرمان - 20 زن مرد 

 20 - زن مرد عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
رشت )محل تحصیل  -دانشگاه علوم پزشكی گیالن 
 دانشكده پیراپزشكی لنگرود(

 روزانه 1082

 روزانه 1083 ساری -دانشگاه علوم پزشكی مازندران  - 15 زن مرد 

 شهریه پرداز 1084 دانشگاه علوم پزشكی اصفهان - 4 زن مرد 

 شهریه پرداز 1085 دانشگاه علوم پزشكی بندر عباس - 2 زن مرد واگذاری خوابگاهعدم 

محل ثبت نام و محل تحصیل دانشجویان، 
دانشكده علوم پزشكی شوشتر می باشد. دارای 

 خوابگاه استیجاری )مشاركتی( می باشد.

 4 - زن مرد
اهواز )محل تحصیل  -دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور 

 علوم پزشكی شوشتر(دانشكده 
 شهریه پرداز 1086

 شهریه پرداز 1087 دانشگاه علوم پزشكی زاهدان 5 - زن مرد ممنوعیت مهمانی و انتقالی

 شهریه پرداز 1088 دانشگاه علوم پزشكی سبزوار 5 - زن مرد 

 5 - زن مرد عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
رشت )محل تحصیل  -دانشگاه علوم پزشكی گیالن 
 دانشكده پیراپزشكی لنگرود(

 شهریه پرداز 1089

 علوم آزمايشگاهي - 110

ویژه  -شرایط در انتهای دفترچه 
 پرسنل رسمی نیروهای مسلح

 روزانه 1090 دانشگاه علوم پزشكی ارتش جمهوری اسالمی ایران - 15 7 8

 روزانه 1091 دانشگاه علوم پزشكی اصفهان - 7 زن مرد 

 روزانه 1092 دانشگاه علوم پزشكی ایالم - 15 زن مرد 

 روزانه 1093 دانشگاه علوم پزشكی بندر عباس - 10 زن مرد عدم واگذاری خوابگاه

محل ثبت نام و محل تحصیل 
دانشكده علوم پزشكی بهبهان می 

 باشد. فاقد خوابگاه

 16 - زن مرد
اهواز )محل تحصیل  -دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور 

 علوم پزشكی بهبهان(دانشكده 
 روزانه 1094

 روزانه 1095 دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان - 16 زن مرد فاقد خوابگاه -ممنوعیت انتقال 

 روزانه 1096 دانشگاه علوم پزشكی زاهدان 30 - زن مرد ممنوعیت مهمانی و انتقالی

 روزانه 1097 دانشگاه علوم پزشكی زنجان - 20 زن مرد عدم تعهد در واگذاری خوابگاه

 روزانه 1098 دانشگاه علوم پزشكی سبزوار 15 - زن مرد 

 روزانه 1099 دانشگاه علوم پزشكی شهركرد - 23 زن مرد 

 روزانه 1100 دانشگاه علوم پزشكی شیراز - 25 زن مرد 

 روزانه 1101 دانشگاه علوم پزشكی كرمان 18 - زن مرد 

 روزانه 1102 گرگان -دانشگاه علوم پزشكی گلستان  - 12 زن مرد عدم تعهد در واگذاری خوابگاه

 - 20 زن مرد عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
رشت )محل تحصیل  -دانشگاه علوم پزشكی گیالن 
 دانشكده پیراپزشكی لنگرود(

 روزانه 1103

 روزانه 1104 خرم آباد -دانشگاه علوم پزشكی لرستان  - 15 زن مرد فاقد خوابگاه

 روزانه 1105 ساری -دانشگاه علوم پزشكی مازندران  - 10 زن مرد 

 - 22 زن مرد خوابكاه خودگردان
دانشگاه علوم پزشكی مشهد )محل تحصیل دانشكده 

 پرستاری كاشمر(
 روزانه 1106

 روزانه 1107 دانشكده علوم پزشكی گراش 25 - زن مرد 

 شهریه پرداز 1108 دانشگاه علوم پزشكی اصفهان - 3 زن مرد 

 شهریه پرداز 1109 دانشگاه علوم پزشكی ایالم - 5 زن مرد 

 شهریه پرداز 1110 دانشگاه علوم پزشكی بندر عباس - 2 زن مرد عدم واگذاری خوابگاه
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 علوم آزمايشگاهي - 110 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

محل ثبت نام و محل تحصیل دانشجویان، 
دانشكده علوم پزشكی بهبهان می باشد. 

 فاقدخوابگاه

 4 - زن مرد
اهواز )محل تحصیل  -دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور 

 دانشكده علوم پزشكی بهبهان(
 شهریه پرداز 1111

 شهریه پرداز 1112 دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان - 4 زن مرد فاقد خوابگاه -ممنوعیت انتقال 

 شهریه پرداز 1113 دانشگاه علوم پزشكی زاهدان - 10 زن مرد ممنوعیت مهمانی و انتقالی

 شهریه پرداز 1114 دانشگاه علوم پزشكی سبزوار 5 - زن مرد 

 شهریه پرداز 1115 گرگان -دانشگاه علوم پزشكی گلستان  - 3 زن مرد عدم تعهد در واگذاری خوابگاه

 - 5 زن مرد عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
رشت )محل تحصیل  -دانشگاه علوم پزشكی گیالن 
 دانشكده پیراپزشكی لنگرود(

 شهریه پرداز 1116

 شهریه پرداز 1117 خرم آباد -دانشگاه علوم پزشكی لرستان  - 5 زن مرد فاقد خوابگاه

 - 8 زن مرد خوابكاه خودگردان
دانشگاه علوم پزشكی مشهد )محل تحصیل دانشكده 

 پرستاری كاشمر(
 شهریه پرداز 1118

 مامايي - 111

عدم -خوابگاه مشاركتی)ظرفیت محدود(
 ارائه خوابگاه به ساكنین استان تهران

 روزانه 1119 كرج -دانشگاه علوم پزشكی البرز  - 15 زن -

عدم تعهد در  -ممنوعیت نقل و انتقال 
با اخذ تعهد  -خوابگاه واگذاری 

مركز -خدمت در شهرستان ایرانشهر 
خدمات جامع سالمت روستایی چاه 

جمال به میزان سه برابر مدت تحصیل 
،تحت پوشش دانشكده علوم پزشكی 

ویژه داوطلبان بومی استان  -ایرانشهر 
 سیستان و بلوچستان

 روزانه 1120 دانشگاه علوم پزشكی ایرانشهر - 1 زن -

عدم تعهد در  -نقل و انتقال ممنوعیت 
با اخذ تعهد  -واگذاری خوابگاه 

مركز -خدمت در شهرستان ایرانشهر 
خدمات جامع سالمت روستایی رسول 
آباد به میزان سه برابر مدت تحصیل، 
تحت پوشش دانشكده علوم پزشكی 

ویژه داوطلبان بومی استان  -ایرانشهر 
 سیستان و بلوچستان

 روزانه 1121 پزشكی ایرانشهردانشگاه علوم  - 1 زن -

عدم تعهد در  -ممنوعیت نقل و انتقال 
با اخذ تعهد  -واگذاری خوابگاه 

مركز -خدمت در شهرستان بمپور 
خدمات جامع سالمت شهری و 

روستایی محمد آباد به میزان سه برابر 
مدت تحصیل ،تحت پوشش دانشكده 

ویژه  -علوم پزشكی ایرانشهر 
سیستان و داوطلبان بومی استان 

 بلوچستان

 روزانه 1122 دانشگاه علوم پزشكی ایرانشهر - 1 زن -

عدم تعهد در  -ممنوعیت نقل و انتقال 
با اخذ تعهد  -واگذاری خوابگاه 

مركز -خدمت در شهرستان چابهار 
خدمات جامع سالمت روستایی اوركی 

چابهار به میزان سه برابر مدت 
تحصیل تحت پوشش دانشكده علوم 

ویژه داوطلبان  -ایرانشهر پزشكی 
 بومی استان سیستان و بلوچستان

 روزانه 1123 دانشگاه علوم پزشكی ایرانشهر - 1 زن -

عدم تعهد در  -ممنوعیت نقل و انتقال 
با اخذ تعهد  -واگذاری خوابگاه 

مركز -خدمت در شهرستان چابهار 
خدمات جامع سالمت روستایی بنارو 

مدت چابهار به میزان سه برابر 
تحصیل تحت پوشش دانشكده علوم 

ویژه داوطلبان  -پزشكی ایرانشهر 
 بومی استان سیستان و بلوچستان

 روزانه 1124 دانشگاه علوم پزشكی ایرانشهر - 1 زن -
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 مامايي - 111 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 تحصيلي دوره

 اول دوم زن مرد

عدم تعهد در  -ممنوعیت نقل و انتقال 
با اخذ تعهد  -واگذاری خوابگاه 

مركز -خدمت در شهرستان راسك 
خدمات جامع سالمت روستایی پارود 

به میزان سه برابر مدت تحصیل تحت 
پوشش دانشكده علوم پزشكی 

ویژه داوطلبان بومی استان  -ایرانشهر 
 بلوچستانسیستان و 

 روزانه 1125 دانشگاه علوم پزشكی ایرانشهر - 1 زن -

عدم تعهد در  -ممنوعیت نقل و انتقال 
با اخذ تعهد  -واگذاری خوابگاه 

مركز -خدمت در شهرستان چابهار 
خدمات جامع سالمت روستایی كمب 

به میزان سه برابر مدت تحصیل، 
تحت پوشش دانشكده علوم پزشكی 

داوطلبان بومی استان ویژه  -ایرانشهر 
 سیستان و بلوچستان

 روزانه 1126 دانشگاه علوم پزشكی ایرانشهر - 1 زن -

عدم تعهد در  -ممنوعیت نقل و انتقال 
با اخذ تعهد  -واگذاری خوابگاه 

مركز -خدمت در شهرستان سرباز 
خدمات جامع سالمت روستایی باتك 

به میزان سه برابر مدت تحصیل، 
علوم پزشكی  تحت پوشش دانشكده

ویژه داوطلبان بومی استان  -ایرانشهر 
 سیستان و بلوچستان

 روزانه 1127 دانشگاه علوم پزشكی ایرانشهر - 1 زن -

عدم تعهد در -ممنوعیت نقل و انتقال 
 واگذاری خوابگاه

 روزانه 1128 دانشگاه علوم پزشكی ایرانشهر - 17 زن -

 20 - زن - عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
دانشگاه علوم پزشكی بیرجند )محل تحصیل دانشكده 

 پرستاری قاین(
 روزانه 1129

ممنوعیت انتقال از این دانشگاه به 
فاقدخوابگاه دولتی  -سایردانشگاهها 

 برای دانشجویان جدیدالورود

 روزانه 1130 دانشگاه علوم پزشكی جیرفت - 20 زن -

 روزانه 1131 دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان - 15 زن - فاقد خوابگاه-ممنوعیت انتقال

 روزانه 1132 دانشگاه علوم پزشكی شهركرد - 10 زن - 

 روزانه 1133 دانشگاه علوم پزشكی قم - 15 زن - 

 روزانه 1134 دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه - 20 زن - 

 روزانه 1135 رشت -دانشگاه علوم پزشكی گیالن  - 12 زن - عدم تعهد در واگذاری خوابگاه

 روزانه 1136 خرم آباد -دانشگاه علوم پزشكی لرستان  - 20 زن - فاقد خوابگاه

 10 - زن - عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
دانشگاه علوم پزشكی یزد )محل تحصیل دانشكده پرستاری 

 و مامایی یزد(
 روزانه 1137

عدم تعهد در  -ممنوعیت نقل و انتقال 
خوابگاه)شهرستان دارای واگذاری 

خوابگاه خودگردان دختران می باشد. 
هماهنگی و اخذ خوابگاه به عهده 

دانشجو بوده و دانشگاه تعهدی در این 
 زمینه ندارد(.

 روزانه 1138 دانشكده علوم پزشكی تربت جام 20 - زن -

با اخذ تعهد -ممنوعیت نقل و انتقال
خدمت در شهرستان تربت جام به 

عدم  -برابر مدت تحصیلمیزان سه 
ویژه داوطلبان  -واگذاری خوابگاه 

 بومی استان خراسان رضوی

 روزانه 1139 دانشكده علوم پزشكی تربت جام 1 - زن -

با اخذ تعهد -ممنوعیت نقل و انتقال

خدمت در شهرستان باخزر به میزان 

عدم  -سه برابر مدت تحصیل

ویژه داوطلبان  -واگذاری خوابگاه 

 خراسان رضوی بومی استان

 روزانه 1140 دانشكده علوم پزشكی تربت جام 1 - زن -
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 مامايي - 111 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

با اخذ تعهد -ممنوعیت نقل و انتقال
تایباد به میزان خدمت در شهرستان 

عدم  -سه برابر مدت تحصیل
ویژه داوطلبان  -واگذاری خوابگاه 

 بومی استان خراسان رضوی

 روزانه 1141 دانشكده علوم پزشكی تربت جام 1 - زن -

با اخذ تعهد -ممنوعیت نقل و انتقال
خدمت در شهرستان صالح آباد به 

عدم  -میزان سه برابر مدت تحصیل
ویژه داوطلبان  -واگذاری خوابگاه 

 بومی استان خراسان رضوی

 روزانه 1142 دانشكده علوم پزشكی تربت جام 5 - زن -

 روزانه 1143 دانشكده علوم پزشكی خوی 20 - زن - 

 روزانه 1144 دانشكده علوم پزشكی ساوه - 20 زن - عدم وجود خوابگاه

 روزانه 1145 دانشكده علوم پزشكی سیرجان - 15 زن - 

خوابگاه استیجاری )مشاركتی( دارای 
 باشدمی

 روزانه 1146 دانشكده علوم پزشكی شوشتر 15 - زن -

 روزانه 1147 دانشكده علوم پزشكی مراغه 20 - زن - 

 روزانه 1148 دانشكده علوم پزشكی نیشابور 20 - زن - دارای خوابگاه

عدم -خوابگاه مشاركتی)ظرفیت محدود(
 استان تهرانارائه خوابگاه به ساكنین 

 شهریه پرداز 1149 كرج -دانشگاه علوم پزشكی البرز  - 5 زن -

 شهریه پرداز 1150 دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان - 5 زن - فاقد خوابگاه-ممنوعیت انتقال

 شهریه پرداز 1151 دانشگاه علوم پزشكی قم - 5 زن - 

 شهریه پرداز 1152 دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه - 5 زن - 

 شهریه پرداز 1153 رشت -دانشگاه علوم پزشكی گیالن  - 3 زن - عدم تعهد در واگذاری خوابگاه

 5 - زن - عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
دانشگاه علوم پزشكی یزد )محل تحصیل دانشكده پرستاری 

 و مامایی یزد(
 شهریه پرداز 1154

 شهریه پرداز 1155 دانشكده علوم پزشكی ساوه - 5 زن - عدم وجود خوابگاه

 شهریه پرداز 1156 دانشكده علوم پزشكی مراغه 5 - زن - 

 شهریه پرداز 1157 دانشكده علوم پزشكی نیشابور 8 - زن - 

 مدارك پزشکي - 112

محل ثبت نام و محل تحصیل دانشجویان، 
دانشكده علوم پزشكی بهبهان می باشد. 

 فاقدخوابگاه
 16 - زن مرد

اهواز )محل تحصیل  -پزشكی جندی شاپور دانشگاه علوم 
 دانشكده علوم پزشكی بهبهان(

 روزانه 1158

 روزانه 1159 ساری -دانشگاه علوم پزشكی مازندران  - 15 زن مرد 

محل ثبت نام و محل تحصیل دانشجویان، 
 دانشكده علوم پزشكی بهبهان می باشد.

 فاقدخوابگاه

 4 - زن مرد
اهواز )محل تحصیل  -شاپور دانشگاه علوم پزشكی جندی 

 دانشكده علوم پزشكی بهبهان(
 شهریه پرداز 1160

 شهریه پرداز 1161 ساری -دانشگاه علوم پزشكی مازندران  - 9 زن مرد 

 هوشبري - 113

ویژه  -شرایط در انتهای دفترچه 
 پرسنل رسمی نیروهای مسلح

 روزانه 1162 دانشگاه علوم پزشكی ارتش جمهوری اسالمی ایران - 15 7 8

 روزانه 1163 دانشگاه علوم پزشكی اردبیل - 15 زن مرد فاقد خوابگاه

 روزانه 1164 دانشگاه علوم پزشكی اصفهان - 11 زن مرد 

عدم -خوابگاه مشاركتی)ظرفیت محدود(
 ارائه خوابگاه به ساكنین استان تهران

 روزانه 1165 كرج -دانشگاه علوم پزشكی البرز  - 20 زن مرد

 روزانه 1166 دانشگاه علوم پزشكی ایالم - 15 زن مرد 

 روزانه 1167 دانشگاه علوم پزشكی بابل - 20 زن مرد 

محل ثبت نام و محل تحصیل 
دانشكده علوم پزشكی بهبهان می 

 باشد . فاقد خوابگاه

 16 - زن مرد
اهواز )محل تحصیل  -دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور 

 بهبهان(دانشكده علوم پزشكی 
 روزانه 1168

 روزانه 1169 دانشگاه علوم پزشكی زنجان 20 - زن مرد عدم تعهد در واگذاری خوابگاه

 - 18 زن مرد 
دانشگاه علوم پزشكی سمنان )محل تحصیل دانشكده 

 پیراپزشكی سرخه(
 روزانه 1170

 روزانه 1171 دانشگاه علوم پزشكی شهركرد - 21 زن مرد 

 روزانه 1172 علوم پزشكی شیراز دانشگاه - 20 10 10 
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 هوشبري - 113 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 روزانه 1173 دانشگاه علوم پزشكی قم - 15 زن مرد 

 روزانه 1174 گرگان -دانشگاه علوم پزشكی گلستان  - 15 زن مرد عدم تعهد در واگذاری خوابگاه

 روزانه 1175 خرم آباد -دانشگاه علوم پزشكی لرستان  - 15 زن مرد فاقد خوابگاه

 - 20 زن مرد 
خرم آباد )محل تحصیل  -دانشگاه علوم پزشكی لرستان 

 دانشكده پرستاری بروجرد(
 روزانه 1176

 روزانه 1177 پزشكی گراشدانشكده علوم  25 - زن مرد 

 12 - زن مرد 
دانشكده علوم پزشكی الرستان )محل تحصیل دانشكده 

 پرستاری و مامایی حضرت زینب س الرستان(
 روزانه 1178

 شهریه پرداز 1179 دانشگاه علوم پزشكی اصفهان - 4 زن مرد 

عدم -خوابگاه مشاركتی)ظرفیت محدود(
 تهرانارائه خوابگاه به ساكنین استان 

 شهریه پرداز 1180 كرج -دانشگاه علوم پزشكی البرز  - 5 زن مرد

 شهریه پرداز 1181 دانشگاه علوم پزشكی ایالم - 5 زن مرد 

محل ثبت نام و محل تحصیل 
دانشجویان، دانشكده علوم پزشكی 

 بهبهان می باشد. . فاقدخوابگاه

 4 - زن مرد
)محل تحصیل اهواز  -دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور 

 دانشكده علوم پزشكی بهبهان(
 شهریه پرداز 1182

 شهریه پرداز 1183 دانشگاه علوم پزشكی قم - 3 زن مرد 

 شهریه پرداز 1184 خرم آباد -دانشگاه علوم پزشكی لرستان  - 5 زن مرد فاقد خوابگاه

 )نيمه متمركز( بيمارستانيهاي پزشکي پيشفوريت - 114

در  محدودیت جدی دانشگاهاین 

 واگذاری خوابگاه دارد
 روزانه 1185 دانشگاه علوم پزشكی اراك - 15 - مرد

 روزانه 1186 دانشگاه علوم پزشكی اصفهان - 16 - مرد 

عدم -خوابگاه مشاركتی)ظرفیت محدود(

  ارائه خوابگاه به ساكنین استان تهران
 روزانه 1187 كرج -دانشگاه علوم پزشكی البرز  - 20 - مرد

عدم تعهد در واگذاری خوابگاه و 

 امكانات رفاهی 
 روزانه 1188 دانشگاه علوم پزشكی ایرانشهر - 25 - مرد

 روزانه 1189 دانشگاه علوم پزشكی ایالم - 14 - مرد 

 روزانه 1190 دانشگاه علوم پزشكی بندر عباس - 15 - مرد عدم واگذاری خوابگاه 

 روزانه 1191 دانشگاه علوم پزشكی بیرجند - 25 - مرد عدم تعهد در واگذاری خوابگاه 

رشته دارای محدودیت نقل و انتقاالت 

 می باشد 
 روزانه 1192 دانشگاه علوم پزشكی تربت حیدریه - 15 - مرد

این دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری 

 خوابگاه ندارد
 روزانه 1193 بجنورد -خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشكی  - 20 - مرد

 روزانه 1194 دانشگاه علوم پزشكی دزفول - 20 - مرد فاقد خوابگاه 

 روزانه 1195 دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان - 25 - مرد فاقد خوابگاه  -ممنوعیت انتقال 

این دانشگاه از واگذاری خوابگاه در 

 هر شرایط معذور می باشد
 روزانه 1196 علوم پزشكی زابلدانشگاه  - 15 4 11

 - 20 6 14  عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
دانشگاه علوم پزشكی زنجان )محل تحصیل دانشكده 

 پرستاری ابهر(
 روزانه 1197

 روزانه 1198 دانشگاه علوم پزشكی سبزوار - 15 - مرد 

 - 18 - مرد 
دانشگاه علوم پزشكی سمنان )محل تحصیل دانشكده 

 سرخه(پیراپزشكی 
 روزانه 1199

 روزانه 1200 دانشگاه علوم پزشكی شاهرود - 10 - مرد 

 - 25 زن مرد 
دانشگاه علوم پزشكی شهركرد )محل تحصیل دانشكده 

 پرستاری بروجن(
 روزانه 1201

 - 20 - مرد 
دانشگاه علوم پزشكی شیراز )محل تحصیل مجتمع آموزش 

 عالی سالمت ممسنی(
 روزانه 1202

 روزانه 1203 دانشگاه علوم پزشكی فسا - 20 - مرد 

 روزانه 1204 دانشگاه علوم پزشكی قزوین - 20 3 17 
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 )نيمه متمركز( بيمارستانيهاي پزشکي پيشفوريت - 114 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 روزانه 1205 دانشگاه علوم پزشكی قم - 12 - مرد 

 روزانه 1206 سنندج -دانشگاه علوم پزشكی كردستان  - 20 - مرد 

 روزانه 1207 دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه - 18 3 15 

 روزانه 1208 دانشگاه علوم پزشكی گناباد - 15 - مرد 

 - 10 زن مرد  عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
رشت )محل تحصیل  -دانشگاه علوم پزشكی گیالن 

 دانشكده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت(
 روزانه 1209

 - 20 زن مرد فاقد خوابگاه 
خرم آباد )محل تحصیل  -دانشگاه علوم پزشكی لرستان 

 دانشكده پیراپزشكی خرم آباد(
 روزانه 1210

 روزانه 1211 ساری -مازندران دانشگاه علوم پزشكی  - 20 زن مرد 

 روزانه 1212 دانشگاه علوم پزشكی مشهد - 18 زن مرد 

 روزانه 1213 دانشگاه علوم پزشكی همدان - 20 - مرد عدم تعهد در واگذاری خوابگاه 

 روزانه 1214 دانشگاه علوم پزشكی یزد - 15 - مرد عدم تعهد در واگذاری خوابگاه 

 روزانه 1215 علوم پزشكی مراغهدانشكده  - 25 - مرد 

 روزانه 1216 دانشكده علوم پزشكی نیشابور - 20 5 15 خوابگاه پسران خودگردان می باشد

 شهریه پرداز 1217 دانشگاه علوم پزشكی اصفهان - 4 - مرد 

عدم -خوابگاه مشاركتی)ظرفیت محدود(

  ارائه خوابگاه به ساكنین استان تهران
 شهریه پرداز 1218 كرج -علوم پزشكی البرز دانشگاه  - 5 - مرد

 شهریه پرداز 1219 دانشگاه علوم پزشكی سبزوار - 5 - مرد 

 شهریه پرداز 1220 دانشگاه علوم پزشكی قم - 2 - مرد 

 شهریه پرداز 1221 سنندج -دانشگاه علوم پزشكی كردستان  - 5 - مرد 

 شهریه پرداز 1222 دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه - 4 زن مرد 

 شهریه پرداز 1223 دانشگاه علوم پزشكی گناباد - 5 - مرد 

 - 6 زن مرد عدم تعهد در واگذاری خوابگاه 
رشت )محل تحصیل  -دانشگاه علوم پزشكی گیالن 

 دانشكده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت(
 شهریه پرداز 1224

پردازشهریه  1225 دانشگاه علوم پزشكی مشهد - 2 زن مرد   

 شهریه پرداز 1226 دانشگاه علوم پزشكی همدان - 5 زن مرد عدم تعهد در واگذاری خوابگاه 

 - 5 - مرد عدم تعهد در واگذاری خوابگاه 
دانشگاه علوم پزشكی یزد )محل تحصیل دانشكده 

 پیراپزشكی یزد(
 شهریه پرداز 1227

پردازشهریه  1228 دانشكده علوم پزشكی نیشابور - 8 زن مرد   
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 هاي گروه فني و مهندسيكد رشته محل -9جدول شماره 

 اي ايمني صنعتيمهندسي حرفه - 202

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد
 روزانه 1229 شریف -ابركوه آموزشكده فنی و حرفه ای پسران  35 - - مرد 

 روزانه 1230 شهید كرانی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بندرعباس  25 - - مرد 

 روزانه 1231 شهید كرانی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بندرعباس  - 25 - مرد 

 روزانه 1232 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران سیرجان 30 - - مرد 

 روزانه 1233 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران سیرجان - 30 - مرد 

 روزانه 1234 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تبریز 30 - - مرد 

 روزانه 1235 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تبریز - 30 - مرد 

 روزانه 1236 امام علی)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو یزد  - 30 - مرد 

 روزانه 1237 شهید چمران -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان  30 - - مرد 

 روزانه 1238 شهید چمران -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان  - 30 - مرد 

 روزانه 6265 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمانشاه 30 - - مرد 

 روزانه 6268 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمانشاه - 30 - مرد 

 روزانه 6289 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران گرگان 30 - - مرد 

 روزانه 6292 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران گرگان - 30 - مرد 

 روزانه 1239 دكتر شریعتی -دانشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  30 - زن - 

 نوبت دوم 1240 شریف -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ابركوه  5 - - مرد 
 نوبت دوم 1241 شهید كرانی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بندرعباس  15 - - مرد 
 نوبت دوم 1242 شهید كرانی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بندرعباس  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 1243 ای پسران سیرجان آموزشكده فنی و حرفه 10 - - مرد 
 نوبت دوم 1244 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران سیرجان - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1245 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تبریز 10 - - مرد 
 نوبت دوم 1246 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تبریز - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1247 امام علی)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو یزد  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1248 شهید چمران -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان  10 - - مرد 
 نوبت دوم 1249 شهید چمران -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 6274 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمانشاه 10 - - مرد 
 نوبت دوم 6278 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمانشاه - 10 - مرد 
 نوبت دوم 6295 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران گرگان 10 - - مرد 
دومنوبت  6300 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران گرگان - 10 - مرد   

 غیرانتفاعی 1250 ایوان كی -دانشگاه غیرانتفاعی ایوان كی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1251 آبیك -دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید كاشانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1252 ساوه -موسسه غیرانتفاعی انرژی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1253 قزوین -بیدستان موسسه غیرانتفاعی پارسیان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1254 المرد -موسسه غیرانتفاعی تابناك  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1255 مشهد -موسسه غیرانتفاعی توس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1256 مشهد -موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1257 تنكابن -رودكی موسسه غیرانتفاعی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1258 ساری -موسسه غیرانتفاعی سارویه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1259 كرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1260 فوالد شهر اصفهان -موسسه غیرانتفاعی صنعتی فوالد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1261 شاهین شهر اصفهان -موسسه غیرانتفاعی عقیق  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1262 قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی عالمه طبرسی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1263 قزوین -موسسه غیرانتفاعی عالمه قزوینی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1264 ایوانكی -موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1265 قزوین -موسسه غیرانتفاعی غزالی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1266 گچساران -موسسه غیرانتفاعی فراز  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1267 موسسه غیرانتفاعی كار )محل تحصیل واحد قزوین( 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1268 )محل تحصیل واحد رفسنجان(موسسه غیرانتفاعی كار  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1269 اهواز -موسسه غیرانتفاعی كارون  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1270 قزوین -موسسه غیرانتفاعی كوثر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1271 آق قال گلستان -موسسه غیرانتفاعی لقمان حكیم  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1272 آبادان -غیرانتفاعی مهر اروند موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1273 بندرعباس -موسسه غیرانتفاعی ندای دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1274 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی نقش جهان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1275 ساری -موسسه غیرانتفاعی هدف  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1276 بروجرد -غیرانتفاعی یاسین  موسسه 80 - زن مرد 
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 اي الکترونيك كاربرديمهندسي حرفه - 204

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 روزانه 1277 كازرون -دانشگاه سلمان فارسی  25 - زن مرد 

 روزانه 1278 امام صادق)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران آستانه اشرفیه  30 - - مرد 

 روزانه 1279 امام صادق)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران آستانه اشرفیه  - 30 - مرد 

 روزانه 1280 عالمه حسن زاده آملی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران آمل  30 - - مرد 

 روزانه 1281 عالمه حسن زاده آملی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران آمل  - 30 - مرد 

 روزانه 1282 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بروجرد 30 - - مرد 

 روزانه 1283 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بروجرد - 30 - مرد 

 روزانه 1284 شهید كرانی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بندرعباس  25 - - مرد 

 روزانه 1285 شهید كرانی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بندرعباس  - 25 - مرد 

 روزانه 1286 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران دزفول 25 - - مرد 

 روزانه 1287 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران دزفول - 25 - مرد 

 روزانه 1288 پسران رشتآموزشكده فنی و حرفه ای  25 - - مرد 

 روزانه 1289 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رشت - 15 - مرد 

 روزانه 1290 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران سمنان 25 - - مرد 

 روزانه 1291 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران سمنان - 25 - مرد 

 روزانه 1292 شهید شمسی پور - آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تهران 20 - - مرد 

 روزانه 1293 شهید شمسی پور -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تهران  - 20 - مرد 

 روزانه 1294 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو كرمانشاه 30 - - مرد 

 روزانه 1295 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو كرمانشاه - 30 - مرد 

 روزانه 1296 شهید دیباج -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو همدان  30 - - مرد 

 روزانه 1297 شهید دیباج -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو همدان  - 30 - مرد 

 روزانه 1298 امام علی)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو یزد  30 - - مرد 

 روزانه 1299 امام علی)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو یزد  - 30 - مرد 

 روزانه 1300 شهید باهنر -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك زاهدان  30 - - مرد 

 روزانه 1301 شهید باهنر -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك زاهدان  - 30 - مرد 

 روزانه 1302 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شهرضا 30 - - مرد 

 روزانه 1303 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شهرضا - 30 - مرد 

 روزانه 1304 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شیروان 30 - - مرد 

 روزانه 1305 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شیروان - 30 - مرد 

 روزانه 1306 فنی و حرفه ای پسران قزوینآموزشكده  30 - - مرد 

 روزانه 1307 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران قزوین - 30 - مرد 

 روزانه 1308 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران قم 30 - - مرد 

 روزانه 1309 شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران كرج  - 30 - مرد 

 روزانه 1310 حرفه ای پسران الرستانآموزشكده فنی و  25 - - مرد 

 روزانه 1311 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران الرستان - 25 - مرد 

 روزانه 1312 آموزشكده فنی و حرفه ای قائن 20 - - مرد 

 روزانه 1313 آموزشكده فنی و حرفه ای قائن - 20 - مرد 

 روزانه 1314 شهید قاضی طباطبایی -ارومیه دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك  30 - - مرد 

 روزانه 1315 شهید قاضی طباطبایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ارومیه  - 30 - مرد 

 روزانه 1316 شهید محسن مهاجر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اصفهان  20 - - مرد 

 روزانه 1317 شهید محسن مهاجر -پسران شماره یك اصفهان دانشكده فنی و حرفه ای  - 20 - مرد 

 روزانه 1318 دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تبریز 25 - - مرد 

 روزانه 1319 دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تبریز - 30 - مرد 

 روزانه 1320 شهید باهنر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك شیراز  25 - - مرد 

 روزانه 1321 شهید باهنر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك شیراز  - 25 - مرد 

 روزانه 1322 شهید چمران -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان  30 - - مرد 

 روزانه 1323 شهید چمران -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان  - 30 - مرد 

 روزانه 1324 شهید محمد منتظری -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك مشهد  20 - - مرد 

 روزانه 1325 شهید محمد منتظری -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك مشهد  - 20 - مرد 

 روزانه 1326 شهید رجایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كاشان  25 - - مرد 

 روزانه 1327 شهید رجایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كاشان  - 25 - مرد 
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 اي الکترونيك كاربرديمهندسي حرفه - 204 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 روزانه 1328 امام علی)ع( -حرفه ای پسران كردكوی دانشكده فنی و  35 - - مرد 

 روزانه 1329 امام علی)ع( -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كردكوی  - 35 - مرد 

 روزانه 1330 آباددانشكده فنی و حرفه ای پسران محمود  35 - - مرد 

 روزانه 1331 آباددانشكده فنی و حرفه ای پسران محمود  - 20 - مرد 

 روزانه 1332 دكتر شریعتی -دانشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  30 - زن - 

 روزانه 1333 دكتر شریعتی -دانشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  - 30 زن - 

 نوبت دوم 1334 كازرون -دانشگاه سلمان فارسی  5 - زن مرد 
 نوبت دوم 1335 امام صادق)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران آستانه اشرفیه  10 - - مرد 
 نوبت دوم 1336 امام صادق)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران آستانه اشرفیه  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1337 عالمه حسن زاده آملی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران آمل  10 - - مرد 
 نوبت دوم 1338 آملی عالمه حسن زاده -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران آمل  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1339 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بروجرد 10 - - مرد 
 نوبت دوم 1340 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بروجرد - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1341 شهید كرانی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بندرعباس  15 - - مرد 
 نوبت دوم 1342 شهید كرانی -ای پسران بندرعباس  آموزشكده فنی و حرفه - 15 - مرد 
 نوبت دوم 1343 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران دزفول 15 - - مرد 
 نوبت دوم 1344 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران دزفول - 15 - مرد 
 نوبت دوم 1345 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رشت 25 - - مرد 
 نوبت دوم 1346 و حرفه ای پسران رشتآموزشكده فنی  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 1347 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران سمنان 15 - - مرد 
 نوبت دوم 1348 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران سمنان - 15 - مرد 
 نوبت دوم 1349 شهید شمسی پور -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تهران  15 - - مرد 
 نوبت دوم 1350 شهید شمسی پور -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تهران  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 1351 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو كرمانشاه 10 - - مرد 
 نوبت دوم 1352 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو كرمانشاه - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1353 شهید دیباج -ای پسران شماره دو همدان  آموزشكده فنی و حرفه 10 - - مرد 
 نوبت دوم 1354 شهید دیباج -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو همدان  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1355 امام علی)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو یزد  10 - - مرد 
 نوبت دوم 1356 امام علی)ع( -پسران شماره دو یزد آموزشكده فنی و حرفه ای  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1357 شهید باهنر -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك زاهدان  10 - - مرد 
 نوبت دوم 1358 شهید باهنر -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك زاهدان  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1359 پسران شهرضاآموزشكده فنی و حرفه ای  10 - - مرد 
 نوبت دوم 1360 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شهرضا - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1361 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شیروان 10 - - مرد 
 نوبت دوم 1362 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شیروان - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1363 قزوینآموزشكده فنی و حرفه ای پسران  10 - - مرد 
 نوبت دوم 1364 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران قزوین - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1365 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران قم 30 - - مرد 
 نوبت دوم 1366 شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران كرج  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1367 الرستانآموزشكده فنی و حرفه ای پسران  15 - - مرد 
 نوبت دوم 1368 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران الرستان - 15 - مرد 
 نوبت دوم 1369 شهید قاضی طباطبایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ارومیه  10 - - مرد 
 نوبت دوم 1370 شهید قاضی طباطبایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ارومیه  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1371 شهید محسن مهاجر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اصفهان  15 - - مرد 
 نوبت دوم 1372 شهید محسن مهاجر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اصفهان  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 1373 دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تبریز 10 - - مرد 
 نوبت دوم 1374 دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تبریز - 15 - مرد 
 نوبت دوم 1375 شهید باهنر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك شیراز  15 - - مرد 
 نوبت دوم 1376 شهید باهنر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك شیراز  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 1377 شهید چمران -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان  10 - - مرد 
 نوبت دوم 1378 شهید چمران -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان  - 10 - مرد 
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 اي الکترونيك كاربرديمهندسي حرفه - 204 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا 
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 نوبت دوم 1379 شهید محمد منتظری -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك مشهد  20 - - مرد 
 نوبت دوم 1380 شهید محمد منتظری -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك مشهد  - 20 - مرد 
 نوبت دوم 1381 شهید رجایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كاشان  15 - - مرد 
 نوبت دوم 1382 شهید رجایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كاشان  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 1383 امام علی)ع( -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كردكوی  5 - - مرد 
 نوبت دوم 1384 امام علی)ع( -كردكوی دانشكده فنی و حرفه ای پسران  - 5 - مرد 
 نوبت دوم 1385 آباددانشكده فنی و حرفه ای پسران محمود  15 - - مرد 
 نوبت دوم 1386 آباددانشكده فنی و حرفه ای پسران محمود  - 10 - مرد 
 غیرانتفاعی 1387 ایوان كی -دانشگاه غیرانتفاعی ایوان كی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1388 آبیك -دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1389 آمل -دانشگاه غیرانتفاعی شمال  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1390 قم -دانشگاه غیرانتفاعی شهاب دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1391 اصفهان -دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1392 نور -دانشگاه غیرانتفاعی عالمه محدث نوری  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1393 دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر )محل تحصیل یزد( 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1394 آبیك -دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید كاشانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1395 آمل -آبان هراز موسسه غیرانتفاعی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1396 بروجرد -موسسه غیرانتفاعی آفرینش علم گستر 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1397 تهران -موسسه غیرانتفاعی آل طه )ویژه خواهران(  80 - زن - 

 غیرانتفاعی 1398 موسسه غیرانتفاعی آمل 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1399 تنكابن -غیرانتفاعی آیندگان موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1400 گرمسار -موسسه غیرانتفاعی ادیبان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1401 مشهد -موسسه غیرانتفاعی اسرار  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1402 بجنورد -موسسه غیرانتفاعی اشراق  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1403 قزوین -غیرانتفاعی اكباتان موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1404 نهاوند -موسسه غیرانتفاعی امید  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1405 الهیجان -موسسه غیرانتفاعی اندیشمند  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1406 آبیك -موسسه غیرانتفاعی اوج  80 - - مرد 

 غیرانتفاعی 1407 ایالم -غیرانتفاعی باختر موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1408 آبیك -موسسه غیرانتفاعی بصیر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1409 كرمان -موسسه غیرانتفاعی بعثت  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1410 شاهین شهر اصفهان -موسسه غیرانتفاعی بنیان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1411 مشهد -غیرانتفاعی بهار موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1412 كرمان -موسسه غیرانتفاعی بهمنیار  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1413 موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1414 گناباد -موسسه غیرانتفاعی پارس رضوی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1415 قزوین -غیرانتفاعی پارسیان بیدستان موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1416 شیراز -موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1417 قم -موسسه غیرانتفاعی پویش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1418 چالوس -ویندگان دانش موسسه غیرانتفاعی پ 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1419 گلپایگان -موسسه غیرانتفاعی پیام  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1420 شیراز -موسسه غیرانتفاعی پیشتازان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1421 المرد -موسسه غیرانتفاعی تابناك  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1422 گلوگاه مازندران -موسسه غیرانتفاعی توحید  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1423 دامغان -موسسه غیرانتفاعی توران  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1424 جیرفت -موسسه غیرانتفاعی جاوید پویا دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1425 كوهدشت -موسسه غیرانتفاعی جویندگان علم  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1426 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1427 خوزستان -موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1428 همدان -موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1429 مشهد -موسسه غیرانتفاعی خراسان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1430 آبادمحمود  -موسسه غیرانتفاعی خزر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1431 ساوه -موسسه غیرانتفاعی دانشستان  80 - زن مرد 
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 1401سال ناپيوسته مقطع کارداني به کارشناسي  پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 

 اي الکترونيك كاربرديمهندسي حرفه - 204 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 غیرانتفاعی 1432 الهیجان -موسسه غیرانتفاعی دیلمان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1433 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1434 تبریز -موسسه غیرانتفاعی رشدیه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1435 زنجان -موسسه غیرانتفاعی روزبه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1436 ساری -موسسه غیرانتفاعی روزبهان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1437 برازجان -موسسه غیرانتفاعی رهجویان دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1438 تبریز -موسسه غیرانتفاعی سراج  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1439 مشهد -موسسه غیرانتفاعی شاندیز  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1440 موسسه غیرانتفاعی شاهرود 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1441 گنبد كاووس -موسسه غیرانتفاعی شمس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1442 ابهر -موسسه غیرانتفاعی صائب  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1443 تهران -موسسه غیرانتفاعی صدر المتالهین )ویژه برادران(  80 - - مرد 

 غیرانتفاعی 1444 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی صفاهان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1445 فوالد شهر اصفهان -موسسه غیرانتفاعی صنعتی فوالد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1446 قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی صنعتی قایم  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1447 بابل -موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1448 موسسه غیرانتفاعی صنعتی مراغه 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1449 كرمان -موسسه غیرانتفاعی عرفان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1450 رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی عالمه جعفری  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1451 موسسه غیرانتفاعی عالمه حلی چالوس 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1452 قزوین -موسسه غیرانتفاعی عالمه رفیعی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1453 قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی عالمه طبرسی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1454 كاشان -موسسه غیرانتفاعی عالمه فیض كاشانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1455 نایین -عالمه نایینی موسسه غیرانتفاعی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1456 ارومیه -موسسه غیرانتفاعی علم و فن  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1457 امیر كال بابل -موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1458 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1459 قزوین -موسسه غیرانتفاعی غزالی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1460 ساوه -موسسه غیرانتفاعی فخر رازی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1461 گچساران -موسسه غیرانتفاعی فراز  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1462 رشت -موسسه غیرانتفاعی كادوس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1463 اهواز -موسسه غیرانتفاعی كارون  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1464 محمود آباد -موسسه غیرانتفاعی كاوش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1465 رامسر -موسسه غیرانتفاعی كسری  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1466 قزوین -موسسه غیرانتفاعی كوثر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1467 موسسه غیرانتفاعی كیمیای كرمان 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1468 رودبار -موسسه غیرانتفاعی گیل  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1469 بوشهر -موسسه غیرانتفاعی لیان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1470 سنندج -موسسه غیرانتفاعی ماد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1471 رویان نور -غیرانتفاعی مازیار موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1472 آستانه اشرفیه -موسسه غیرانتفاعی مهر آستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1473 موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1474 رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی میثاق  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1475 گرگان -موسسه غیرانتفاعی میرداماد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1476 بندرعباس -موسسه غیرانتفاعی ندای دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1477 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی نقش جهان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1478 زاهدان -موسسه غیرانتفاعی هاتف  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1479 ساری -موسسه غیرانتفاعی هدف  80 - زن مرد 

 اي برق قدرتمهندسي حرفه - 204
 روزانه 1480 امام خمینی)ره( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران آباده  30 - - مرد 

 روزانه 1481 امام خمینی)ره( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران آباده  - 30 - مرد 

 روزانه 1482 شریف -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ابركوه  35 - - مرد 

 روزانه 1483 شریف -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ابركوه  - 35 - مرد 
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 1401سال ناپيوسته مقطع کارداني به کارشناسي  پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 

 اي برق قدرتمهندسي حرفه - 204 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 تحصيليدوره 

 اول دوم زن مرد
 روزانه 1484 امیر كبیر -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اراك  30 - - مرد 

 روزانه 1485 امیر كبیر -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اراك  - 30 - مرد 

 روزانه 1486 رازی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اردبیل  25 - - مرد 

 روزانه 1487 رازی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اردبیل  - 25 - مرد 

 روزانه 1488 شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اردكان  30 - - مرد 

 روزانه 1489 شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اردكان  - 30 - مرد 

 روزانه 1490 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران استهبان 20 - - مرد 

 روزانه 1491 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران استهبان - 20 - مرد 

 روزانه 1492 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اسالم آباد غرب 30 - - مرد 

 روزانه 1493 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اسالم آباد غرب - 30 - مرد 

 روزانه 1494 ایالمآموزشكده فنی و حرفه ای پسران  30 - - مرد 

 روزانه 1495 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ایالم - 30 - مرد 

 روزانه 1496 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بابل 30 - - مرد 

 روزانه 1497 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بابل - 30 - مرد 

 روزانه 6380 ای پسران بافقآموزشكده فنی و حرفه 30 - - مرد 

 روزانه 6383 ای پسران بافقآموزشكده فنی و حرفه - 30 - مرد 

 روزانه 1498 ابن حسام -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بیرجند  30 - - مرد 

 روزانه 1499 ابن حسام -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بیرجند  - 25 - مرد 

 روزانه 1500 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران تفت 30 - - مرد 

 روزانه 1501 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران تفت - 30 - مرد 

 روزانه 1502 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران خرم آباد 30 - - مرد 

 روزانه 1503 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران خرم آباد - 30 - مرد 

 روزانه 1504 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران داراب 30 - - مرد 

 روزانه 1505 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران داراب - 30 - مرد 

 روزانه 6340 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران دزفول 30 - - مرد 

 روزانه 6343 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران دزفول - 30 - مرد 

 روزانه 1506 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران دورود 30 - - مرد 

 روزانه 1507 فنی و حرفه ای پسران دورود آموزشكده - 30 - مرد 

 روزانه 1508 مالصدرا -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رامسر  30 - - مرد 

 روزانه 1509 مالصدرا -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رامسر  - 30 - مرد 

 روزانه 1510 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رشت 25 - - مرد 

 روزانه 1511 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رشت - 15 - مرد 

 روزانه 1512 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران زرند 30 - - مرد 

 روزانه 1513 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران زرند - 30 - مرد 

 روزانه 1514 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران زنجان 30 - - مرد 

 روزانه 1515 ای پسران زنجانآموزشكده فنی و حرفه  - 30 - مرد 

 روزانه 1516 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ساوه 40 - - مرد 

 روزانه 1517 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران سبزوار 30 - - مرد 

 روزانه 1518 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران سمنان 25 - - مرد 

 روزانه 1519 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران سمنان - 25 - مرد 

 روزانه 1520 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران سیرجان 30 - - مرد 

 روزانه 1521 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران سیرجان - 30 - مرد 

 روزانه 1522 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو كرمانشاه 30 - - مرد 

 روزانه 1523 كرمانشاه آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو - 30 - مرد 

 روزانه 1524 شهید دیباج -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو همدان  25 - - مرد 

 روزانه 1525 شهید دیباج -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو همدان  - 25 - مرد 

 روزانه 1526 شهید چمران -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اهواز  15 - - مرد 

 روزانه 1527 شهید چمران -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اهواز  - 15 - مرد 

 روزانه 1528 شهید باهنر -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك زاهدان  30 - - مرد 

 روزانه 1529 شهید باهنر -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك زاهدان  - 30 - مرد 

 روزانه 1530 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شهر بابك 30 - - مرد 

 روزانه 1531 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شهر بابك - 30 - مرد 

 روزانه 1532 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شهركرد 30 - - مرد 

 روزانه 1533 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شهركرد - 30 - مرد 

 روزانه 1534 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شیروان 30 - - مرد 

 روزانه 1535 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شیروان - 30 - مرد 

 روزانه 1536 آباد كتولآموزشكده فنی و حرفه ای پسران علی  30 - - مرد 
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 1401سال ناپيوسته مقطع کارداني به کارشناسي  پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 

 اي برق قدرتمهندسي حرفه - 204 ادامه

 توضيحات
 نيمسال پذيرشظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 روزانه 1537 آباد كتولآموزشكده فنی و حرفه ای پسران علی  - 30 - مرد 

 روزانه 1538 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران قزوین 30 - - مرد 

 روزانه 1539 ای پسران قزوینآموزشكده فنی و حرفه  - 30 - مرد 

 روزانه 1540 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران قم 25 - - مرد 

 روزانه 1541 شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران كرج  - 26 - مرد 

 روزانه 1542 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران گرگان 30 - - مرد 

 روزانه 1543 گرگان آموزشكده فنی و حرفه ای پسران - 30 - مرد 

 روزانه 1544 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران گلپایگان 30 - - مرد 

 روزانه 1545 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران گلپایگان - 30 - مرد 

 روزانه 1546 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران مرودشت 40 - - مرد 

 روزانه 1547 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران مرودشت - 25 - مرد 

 روزانه 1548 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ممسنی 30 - - مرد 

 روزانه 1549 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ممسنی - 30 - مرد 

 روزانه 1550 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران نوشهر 30 - - مرد 

 روزانه 1551 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران نوشهر - 30 - مرد 

 روزانه 1552 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران یاسوج 30 - - مرد 

 روزانه 1553 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران یاسوج - 30 - مرد 

 روزانه 1554 آموزشكده فنی و حرفه ای جاجرم 30 - - مرد 

 روزانه 1555 آموزشكده فنی و حرفه ای جاجرم - 30 - مرد 

 روزانه 1556 حرفه ای زابلآموزشكده فنی و  30 - - مرد 

 روزانه 1557 آموزشكده فنی و حرفه ای زابل - 30 - مرد 

 روزانه 6358 آموزشكده فنی و حرفه ای سراب 30 - - مرد 

 روزانه 6369 آموزشكده فنی و حرفه ای سراب - 30 - مرد 

 روزانه 1558 آموزشكده فنی و حرفه ای طبس 30 - - مرد 

 روزانه 1559 آموزشكده فنی و حرفه ای طبس - 30 - مرد 

 روزانه 1560 آموزشكده فنی و حرفه ای گناباد 30 - - مرد 

 روزانه 1561 آموزشكده فنی و حرفه ای گناباد - 30 - مرد 

 روزانه 1562 آموزشكده فنی و حرفه ای میناب 30 - - مرد 

 روزانه 1563 آموزشكده فنی و حرفه ای میناب - 30 - مرد 

 روزانه 1564 آموزشكده فنی و حرفه ای نهاوند 30 - - مرد 

 روزانه 1565 آموزشكده فنی و حرفه ای نهاوند - 30 - مرد 

 روزانه 1566 آموزشكده كشاورزی پسران فسا 35 - - مرد 

 روزانه 1567 آموزشكده كشاورزی پسران فسا - 35 - مرد 

 روزانه 1568 شهید یزدان پناه -سنندج دانشكده فنی و حرفه ای پسران  40 - - مرد 

 روزانه 1569 شهید یزدان پناه -دانشكده فنی و حرفه ای پسران سنندج  - 20 - مرد 

 روزانه 1570 شهید قاضی طباطبایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ارومیه  30 - - مرد 

 روزانه 1571 شهید قاضی طباطبایی -ارومیه دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك  - 30 - مرد 

 روزانه 1572 شهید محسن مهاجر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اصفهان  20 - - مرد 

 روزانه 1573 شهید محسن مهاجر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اصفهان  - 20 - مرد 

 روزانه 1574 شماره یك تبریزدانشكده فنی و حرفه ای پسران  25 - - مرد 

 روزانه 1575 دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تبریز - 25 - مرد 

 روزانه 1576 انقالب اسالمی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تهران  18 - - مرد 

 روزانه 1577 انقالب اسالمی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تهران  - 18 - مرد 

 روزانه 1578 امام محمدباقر)ع( -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ساری  25 - - مرد 

 روزانه 1579 امام محمدباقر)ع( -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ساری  - 25 - مرد 

 روزانه 1580 شهید باهنر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك شیراز  25 - - مرد 

 روزانه 1581 شهید باهنر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك شیراز  - 25 - مرد 

 روزانه 1582 شهید چمران -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان  30 - - مرد 

 روزانه 1583 شهید چمران -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان  - 30 - مرد 

 روزانه 1584 شهید محمد منتظری -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك مشهد  20 - - مرد 

 روزانه 1585 شهید محمد منتظری -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك مشهد  - 20 - مرد 

 روزانه 1586 شهید رجایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كاشان  25 - - مرد 

 روزانه 1587 شهید رجایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كاشان  - 25 - مرد 

 روزانه 1588 آباددانشكده فنی و حرفه ای پسران محمود  35 - - مرد 

 روزانه 1589 آباددانشكده فنی و حرفه ای پسران محمود  - 20 - مرد 
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 1401سال ناپيوسته مقطع کارداني به کارشناسي  پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 

 اي برق قدرتمهندسي حرفه - 204 ادامه

 توضيحات
 نيمسالپذيرش ظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد
 روزانه 1590 سرادانشكده فنی و حرفه ای صومعه  30 - - مرد 

 روزانه 1591 سرادانشكده فنی و حرفه ای صومعه  - 30 - مرد 

 نوبت دوم 1592 امام خمینی)ره( - آموزشكده فنی و حرفه ای پسران آباده 10 - - مرد 
 نوبت دوم 1593 امام خمینی)ره( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران آباده  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1594 شریف -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ابركوه  5 - - مرد 
 نوبت دوم 1595 شریف -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ابركوه  - 5 - مرد 
 نوبت دوم 1596 امیر كبیر -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اراك  10 - - مرد 
 نوبت دوم 1597 امیر كبیر -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اراك  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1598 رازی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اردبیل  15 - - مرد 
 نوبت دوم 1599 رازی -اردبیل آموزشكده فنی و حرفه ای پسران  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 1600 شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اردكان  10 - - مرد 
 نوبت دوم 1601 شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اردكان  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1602 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران استهبان 20 - - مرد 
 نوبت دوم 1603 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران استهبان - 20 - مرد 
 نوبت دوم 1604 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اسالم آباد غرب 10 - - مرد 
 نوبت دوم 1605 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اسالم آباد غرب - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1606 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ایالم 10 - - مرد 
 نوبت دوم 1607 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ایالم - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1608 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بابل 10 - - مرد 
 نوبت دوم 1609 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بابل - 10 - مرد 
 نوبت دوم 6385 ای پسران بافقآموزشكده فنی و حرفه 10 - - مرد 
 نوبت دوم 6389 ای پسران بافقآموزشكده فنی و حرفه - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1610 ابن حسام -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بیرجند  15 - - مرد 
 نوبت دوم 1611 ابن حسام -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بیرجند  - 10 - مرد 
دومنوبت  1612 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران تفت 10 - - مرد   

 نوبت دوم 1613 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران تفت - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1614 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران خرم آباد 10 - - مرد 
 نوبت دوم 1615 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران خرم آباد - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1616 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران داراب 10 - - مرد 
 نوبت دوم 1617 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران داراب - 10 - مرد 
 نوبت دوم 6344 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران دزفول 10 - - مرد 
 نوبت دوم 6349 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران دزفول - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1618 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران دورود 10 - - مرد 
 نوبت دوم 1619 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران دورود - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1620 مالصدرا -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رامسر  10 - - مرد 
 نوبت دوم 1621 مالصدرا -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رامسر  - 10 - مرد 
دومنوبت  1622 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رشت 25 - - مرد   

 نوبت دوم 1623 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رشت - 15 - مرد 
 نوبت دوم 1624 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران زرند 10 - - مرد 
 نوبت دوم 1625 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران زرند - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1626 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران زنجان 10 - - مرد 
 نوبت دوم 1627 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران زنجان - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1628 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ساوه 10 - - مرد 
 نوبت دوم 1629 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران سبزوار 10 - - مرد 
 نوبت دوم 1630 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران سمنان 15 - - مرد 
 نوبت دوم 1631 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران سمنان - 15 - مرد 
 نوبت دوم 1632 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران سیرجان 10 - - مرد 
 نوبت دوم 1633 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران سیرجان - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1634 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو كرمانشاه 10 - - مرد 
 نوبت دوم 1635 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو كرمانشاه - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1636 شهید دیباج -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو همدان  15 - - مرد 
 نوبت دوم 1637 شهید دیباج -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو همدان  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 1638 شهید چمران -فنی و حرفه ای پسران شماره یك اهواز  آموزشكده 15 - - مرد 
 نوبت دوم 1639 شهید چمران -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اهواز  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 1640 شهید باهنر -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك زاهدان  10 - - مرد 
 نوبت دوم 1641 شهید باهنر -فنی و حرفه ای پسران شماره یك زاهدان آموزشكده  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1642 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شهر بابك 10 - - مرد 
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 1401سال ناپيوسته مقطع کارداني به کارشناسي  پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 

 اي برق قدرتمهندسي حرفه - 204 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 نوبت دوم 1643 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شهر بابك - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1644 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شهركرد 10 - - مرد 
 نوبت دوم 1645 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شهركرد - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1646 ای پسران شیروانآموزشكده فنی و حرفه  10 - - مرد 
 نوبت دوم 1647 آباد كتولآموزشكده فنی و حرفه ای پسران علی  10 - - مرد 
 نوبت دوم 1648 آباد كتولآموزشكده فنی و حرفه ای پسران علی  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1649 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران قزوین 10 - - مرد 
 نوبت دوم 1650 فنی و حرفه ای پسران قزوینآموزشكده  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1651 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران قم 25 - - مرد 
 نوبت دوم 1652 شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران كرج  - 14 - مرد 
 نوبت دوم 1653 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران گرگان 10 - - مرد 
 نوبت دوم 1654 فنی و حرفه ای پسران گرگانآموزشكده  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1655 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران گلپایگان 10 - - مرد 
 نوبت دوم 1656 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران گلپایگان - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1657 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران مرودشت 10 - - مرد 
 نوبت دوم 1658 فنی و حرفه ای پسران مرودشتآموزشكده  - 5 - مرد 
 نوبت دوم 1659 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ممسنی 10 - - مرد 
 نوبت دوم 1660 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ممسنی - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1661 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران نوشهر 10 - - مرد 
 نوبت دوم 1662 حرفه ای پسران نوشهرآموزشكده فنی و  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1663 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران یاسوج 10 - - مرد 
 نوبت دوم 1664 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران یاسوج - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1665 آموزشكده فنی و حرفه ای جاجرم 10 - - مرد 
 نوبت دوم 1666 آموزشكده فنی و حرفه ای جاجرم - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1667 آموزشكده فنی و حرفه ای زابل 10 - - مرد 
 نوبت دوم 1668 آموزشكده فنی و حرفه ای زابل - 10 - مرد 

 نوبت دوم 6372 آموزشكده فنی و حرفه ای سراب 10 - - مرد 

 نوبت دوم 6373 آموزشكده فنی و حرفه ای سراب - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1669 فنی و حرفه ای طبسآموزشكده  10 - - مرد 
 نوبت دوم 1670 آموزشكده فنی و حرفه ای طبس - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1671 آموزشكده فنی و حرفه ای گناباد 10 - - مرد 
 نوبت دوم 1672 آموزشكده فنی و حرفه ای گناباد - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1673 آموزشكده فنی و حرفه ای میناب 10 - - مرد 
 نوبت دوم 1674 آموزشكده فنی و حرفه ای میناب - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1675 آموزشكده فنی و حرفه ای نهاوند 10 - - مرد 
 نوبت دوم 1676 آموزشكده فنی و حرفه ای نهاوند - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1677 آموزشكده كشاورزی پسران فسا 5 - - مرد 
 نوبت دوم 1678 پسران فساآموزشكده كشاورزی  - 5 - مرد 
 نوبت دوم 1679 شهید یزدان پناه -دانشكده فنی و حرفه ای پسران سنندج  10 - - مرد 
 نوبت دوم 1680 شهید یزدان پناه -دانشكده فنی و حرفه ای پسران سنندج  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1681 طباطباییشهید قاضی  -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ارومیه  10 - - مرد 
 نوبت دوم 1682 شهید قاضی طباطبایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ارومیه  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1683 شهید محسن مهاجر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اصفهان  15 - - مرد 
 نوبت دوم 1684 شهید محسن مهاجر -اصفهان دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 1685 دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تبریز 15 - - مرد 
 نوبت دوم 1686 دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تبریز - 15 - مرد 
 نوبت دوم 1687 انقالب اسالمی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تهران  18 - - مرد 
 نوبت دوم 1688 انقالب اسالمی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تهران  - 18 - مرد 
 نوبت دوم 1689 امام محمدباقر)ع( -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ساری  15 - - مرد 
 نوبت دوم 1690 امام محمدباقر)ع( -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ساری  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 1691 شهید باهنر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك شیراز  15 - - مرد 
 نوبت دوم 1692 شهید باهنر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك شیراز  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 1693 شهید چمران -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان  10 - - مرد 
 نوبت دوم 1694 شهید چمران -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1695 شهید محمد منتظری -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك مشهد  20 - - مرد 
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 اي برق قدرتمهندسي حرفه - 204 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 نوبت دوم 1696 شهید محمد منتظری -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك مشهد  - 20 - مرد 
 نوبت دوم 1697 شهید رجایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كاشان  15 - - مرد 
 نوبت دوم 1698 شهید رجایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كاشان  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 1699 آباددانشكده فنی و حرفه ای پسران محمود  15 - - مرد 
 نوبت دوم 1700 آباددانشكده فنی و حرفه ای پسران محمود  - 10 - مرد 
دومنوبت  1701 سرادانشكده فنی و حرفه ای صومعه  10 - - مرد   

 نوبت دوم 1702 سرادانشكده فنی و حرفه ای صومعه  - 10 - مرد 
 غیرانتفاعی 1703 ایوان كی -دانشگاه غیرانتفاعی ایوان كی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1704 آبیك -دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1705 قزوین -دانشگاه غیرانتفاعی رجا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1706 مشهد -دانشگاه غیرانتفاعی سجاد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1707 آمل -دانشگاه غیرانتفاعی شمال  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1708 قم -دانشگاه غیرانتفاعی شهاب دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1709 نور -دانشگاه غیرانتفاعی عالمه محدث نوری  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1710 دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر )محل تحصیل یزد( 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1711 بابل -دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1712 آبیك -دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید كاشانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1713 آمل -موسسه غیرانتفاعی آبان هراز  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1714 شیراز -موسسه غیرانتفاعی آپادانا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1715 ارومیه -موسسه غیرانتفاعی آفاق  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1716 بروجرد -موسسه غیرانتفاعی آفرینش علم گستر 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1717 تنكابن -موسسه غیرانتفاعی آیندگان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1718 ارومیه -موسسه غیرانتفاعی آیین كمال  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1719 قوچان -موسسه غیرانتفاعی اترك  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1720 رشت -موسسه غیرانتفاعی احرار  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1721 گرمسار -موسسه غیرانتفاعی ادیبان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1722 مشهد -موسسه غیرانتفاعی اسرار  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1723 بجنورد -موسسه غیرانتفاعی اشراق  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1724 قزوین -موسسه غیرانتفاعی اكباتان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1725 فوالد شهر اصفهان -غیرانتفاعی امین موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1726 ساوه -موسسه غیرانتفاعی انرژی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1727 آبیك -موسسه غیرانتفاعی اوج  80 - - مرد 

 غیرانتفاعی 1728 قروه -موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1729 ایالم -غیرانتفاعی باختر موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1730 كرمان -موسسه غیرانتفاعی بعثت  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1731 شاهین شهر اصفهان -موسسه غیرانتفاعی بنیان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1732 مشهد -موسسه غیرانتفاعی بهار  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1733 كرمان -غیرانتفاعی بهمنیار موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1734 گناباد -موسسه غیرانتفاعی پارس رضوی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1735 قزوین -موسسه غیرانتفاعی پارسیان بیدستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1736 شیراز -موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1737 قم -موسسه غیرانتفاعی پویش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1738 چالوس -ویندگان دانش موسسه غیرانتفاعی پ 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1739 گلپایگان -موسسه غیرانتفاعی پیام  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1740 المرد -موسسه غیرانتفاعی تابناك  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1741 تاكستان استان قزوین -موسسه غیرانتفاعی تاكستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1742 گلوگاه مازندران -موسسه غیرانتفاعی توحید  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1743 دامغان -موسسه غیرانتفاعی توران  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1744 جیرفت -موسسه غیرانتفاعی جاوید پویا دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1745 كوهدشت -موسسه غیرانتفاعی جویندگان علم  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1746 خوزستان -موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1747 همدان -موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1748 قوچان -نظامی موسسه غیرانتفاعی حكیم  80 - زن مرد 
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 1401سال ناپيوسته مقطع کارداني به کارشناسي  پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 

 اي برق قدرتمهندسي حرفه - 204 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 غیرانتفاعی 1749 مشهد -موسسه غیرانتفاعی خراسان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1750 بوشهر -موسسه غیرانتفاعی خرد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1751 محمود آباد -موسسه غیرانتفاعی خزر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1752 قزوین -موسسه غیرانتفاعی دارالفنون  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1753 ساوه -موسسه غیرانتفاعی دانشستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1754 الهیجان -موسسه غیرانتفاعی دیلمان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1755 تبریز -موسسه غیرانتفاعی رشدیه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1756 تنكابن -موسسه غیرانتفاعی رودكی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1757 زنجان -موسسه غیرانتفاعی روزبه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1758 ساری -موسسه غیرانتفاعی روزبهان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1759 اهواز -موسسه غیرانتفاعی رهنما  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1760 كرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی زاگرس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1761 آمل -موسسه غیرانتفاعی سبز  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1762 تبریز -غیرانتفاعی سراج موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1763 ایالم -موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1764 موسسه غیرانتفاعی شاهرود 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1765 گنبد كاووس -موسسه غیرانتفاعی شمس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1766 قائمشهر -صالحان موسسه غیرانتفاعی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1767 ابهر -موسسه غیرانتفاعی صائب  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1768 تهران -موسسه غیرانتفاعی صدر المتالهین )ویژه برادران(  80 - - مرد 

 غیرانتفاعی 1769 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی صفاهان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1770 موسسه غیرانتفاعی صنعتی مراغه 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1771 كرمان -موسسه غیرانتفاعی عرفان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1772 بهنمیر بابلسر -موسسه غیرانتفاعی عالمه امینی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1773 رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی عالمه جعفری  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1774 موسسه غیرانتفاعی عالمه حلی چالوس 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1775 قزوین -موسسه غیرانتفاعی عالمه رفیعی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1776 قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی عالمه طبرسی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1777 كاشان -موسسه غیرانتفاعی عالمه فیض كاشانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1778 ارومیه -موسسه غیرانتفاعی علم و فن  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1779 ایوانكی -موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1780 امیر كال بابل -موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1781 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1782 قزوین -موسسه غیرانتفاعی غزالی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1783 ساوه -موسسه غیرانتفاعی فخر رازی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1784 رشت -موسسه غیرانتفاعی كادوس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1785 موسسه غیرانتفاعی كار )محل تحصیل واحد رفسنجان( 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1786 موسسه غیرانتفاعی كار )محل تحصیل واحد قزوین( 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1787 اهواز -موسسه غیرانتفاعی كارون  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1788 محمود آباد -موسسه غیرانتفاعی كاوش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1789 كرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی كبیر غرب  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1790 رامسر -موسسه غیرانتفاعی كسری  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1791 قزوین -موسسه غیرانتفاعی كوثر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1792 گرگان -موسسه غیرانتفاعی گلستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1793 رودبار -موسسه غیرانتفاعی گیل  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1794 آق قال گلستان -موسسه غیرانتفاعی لقمان حكیم  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1795 بوشهر -موسسه غیرانتفاعی لیان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1796 سنندج -موسسه غیرانتفاعی ماد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1797 نوشهر -موسسه غیرانتفاعی مارلیك  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1798 رویان نور -موسسه غیرانتفاعی مازیار  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1799 موسسه غیرانتفاعی معراج علم سلماس 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1800 اشرفیهآستانه  -موسسه غیرانتفاعی مهر آستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1801 رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی میثاق  80 - زن مرد 
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 1401سال ناپيوسته مقطع کارداني به کارشناسي  پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 

 اي برق قدرتمهندسي حرفه - 204 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد
 غیرانتفاعی 1802 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی نقش جهان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1803 تربت جام -موسسه غیرانتفاعی وحدت  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1804 زاهدان -موسسه غیرانتفاعی هاتف  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1805 ساری -موسسه غیرانتفاعی هدف  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1806 بیرجند -غیرانتفاعی هرمزان  موسسه 80 - زن مرد 

 اي كنترلمهندسي حرفه - 204
 روزانه 1807 دارالفنون -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بجنورد  35 - - مرد 

 روزانه 1808 دارالفنون -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بجنورد  - 25 - مرد 

 روزانه 1809 شهید كرانی -پسران بندرعباس آموزشكده فنی و حرفه ای  25 - - مرد 

 روزانه 1810 شهید كرانی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بندرعباس  - 25 - مرد 

 روزانه 1811 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بوشهر 30 - - مرد 

 روزانه 1812 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بوشهر - 30 - مرد 

 روزانه 6418 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رشت 25 - - مرد 

 روزانه 6419 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رشت - 25 - مرد 

 روزانه 1813 شهید شمسی پور -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تهران  20 - - مرد 

 روزانه 1814 پور شهید شمسی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تهران  - 20 - مرد 

 روزانه 1815 امام علی)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو یزد  30 - - مرد 

 روزانه 1816 امام علی)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو یزد  - 30 - مرد 

 روزانه 1817 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمانشاه 30 - - مرد 

 روزانه 1818 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمانشاه - 30 - مرد 

 روزانه 6390 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران گرگان 30 - - مرد 

 روزانه 6391 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران گرگان - 30 - مرد 

 روزانه 1819 شهید یزدان پناه -دانشكده فنی و حرفه ای پسران سنندج  20 - - مرد 

 روزانه 1820 شهید یزدان پناه -دانشكده فنی و حرفه ای پسران سنندج  - 20 - مرد 

 روزانه 1821 انقالب اسالمی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تهران  18 - - مرد 

 روزانه 1822 انقالب اسالمی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تهران  - 18 - مرد 

 روزانه 1823 شهید باهنر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك شیراز  25 - - مرد 

 روزانه 1824 شهید باهنر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك شیراز  - 25 - مرد 

 روزانه 1825 شهید چمران -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان  30 - - مرد 

 روزانه 1826 شهید چمران -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان  - 30 - مرد 

 روزانه 1827 شهید محمد منتظری -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك مشهد  20 - - مرد 

 روزانه 1828 شهید محمد منتظری -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك مشهد  - 20 - مرد 

 نوبت دوم 1829 دارالفنون -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بجنورد  10 - - مرد 
 نوبت دوم 1830 دارالفنون -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بجنورد  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1831 شهید كرانی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بندرعباس  15 - - مرد 
 نوبت دوم 1832 شهید كرانی -بندرعباس  آموزشكده فنی و حرفه ای پسران - 15 - مرد 
 نوبت دوم 1833 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بوشهر 10 - - مرد 
 نوبت دوم 1834 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بوشهر - 10 - مرد 

 نوبت دوم 6420 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رشت 15 - - مرد 

 نوبت دوم 6421 پسران رشت آموزشكده فنی و حرفه ای - 15 - مرد 

 نوبت دوم 1835 شهید شمسی پور -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تهران  15 - - مرد 
 نوبت دوم 1836 شهید شمسی پور -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تهران  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 1837 امام علی)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو یزد  10 - - مرد 
 نوبت دوم 1838 امام علی)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو یزد  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1839 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمانشاه 10 - - مرد 
 نوبت دوم 1840 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمانشاه - 10 - مرد 
 نوبت دوم 6392 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران گرگان 10 - - مرد 
 نوبت دوم 6393 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران گرگان - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1841 شهید یزدان پناه -دانشكده فنی و حرفه ای پسران سنندج  10 - - مرد 
 نوبت دوم 1842 شهید یزدان پناه -دانشكده فنی و حرفه ای پسران سنندج  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1843 انقالب اسالمی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تهران  18 - - مرد 
 نوبت دوم 1844 انقالب اسالمی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تهران  - 18 - مرد 
 نوبت دوم 1845 شهید باهنر -شیراز دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك  15 - - مرد 
 نوبت دوم 1846 شهید باهنر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك شیراز  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 1847 شهید چمران -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان  10 - - مرد 
 نوبت دوم 1848 شهید چمران -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1849 شهید محمد منتظری -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك مشهد  20 - - مرد 
 نوبت دوم 1850 شهید محمد منتظری -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك مشهد  - 20 - مرد 
 غیرانتفاعی 1851 آبیك -دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1852 آبیك -دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید كاشانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1853 موسسه غیرانتفاعی آمل 80 - زن مرد 
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 1401سال ناپيوسته مقطع کارداني به کارشناسي  پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 

 اي كنترلمهندسي حرفه - 204 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل 
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 غیرانتفاعی 1854 قوچان -موسسه غیرانتفاعی اترك  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1855 خرمشهر -موسسه غیرانتفاعی اروندان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1856 قزوین -موسسه غیرانتفاعی اكباتان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1857 شیراز -غیرانتفاعی پاسارگاد  موسسه 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1858 قم -موسسه غیرانتفاعی پویش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1859 چالوس -ویندگان دانش موسسه غیرانتفاعی پ 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1860 گلپایگان -موسسه غیرانتفاعی پیام  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1861 گلوگاه مازندران -غیرانتفاعی توحید موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1862 مشهد -موسسه غیرانتفاعی خراسان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1863 زنجان -موسسه غیرانتفاعی روزبه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1864 برازجان -موسسه غیرانتفاعی رهجویان دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1865 تبریز -موسسه غیرانتفاعی سراج  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1866 گنبد كاووس -موسسه غیرانتفاعی شمس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1867 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی صفاهان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1868 رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی عالمه جعفری  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1869 قزوین -موسسه غیرانتفاعی عالمه رفیعی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1870 كاشان -موسسه غیرانتفاعی عالمه فیض كاشانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1871 اهواز -موسسه غیرانتفاعی كارون  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1872 قزوین -موسسه غیرانتفاعی كوثر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1873 بوشهر -موسسه غیرانتفاعی لیان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1874 گرگان -موسسه غیرانتفاعی میرداماد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1875 بندرعباس -موسسه غیرانتفاعی ندای دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1876 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی نقش جهان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1877 ساری -موسسه غیرانتفاعی هدف  80 - زن مرد 

 انتقال -مهندسي تکنولوژي مخابرات  - 204
 غیرانتفاعی 1878 قزوین -دانشگاه غیرانتفاعی رجا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1879 آبیك -دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید كاشانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1880 تهران -غیرانتفاعی آل طه )ویژه خواهران( موسسه  80 - زن - 

 غیرانتفاعی 1881 قوچان -موسسه غیرانتفاعی اترك  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1882 قزوین -موسسه غیرانتفاعی اكباتان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1883 كرمان -موسسه غیرانتفاعی بعثت  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1884 شاهین شهر اصفهان -موسسه غیرانتفاعی بنیان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1885 موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1886 قزوین -موسسه غیرانتفاعی پارسیان بیدستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1887 قم -موسسه غیرانتفاعی پویش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1888 مشهد -موسسه غیرانتفاعی توس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1889 ساوه -موسسه غیرانتفاعی دانشستان  60 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1890 موسسه غیرانتفاعی صنعتی مراغه 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1891 بهنمیر بابلسر -موسسه غیرانتفاعی عالمه امینی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1892 قزوین -موسسه غیرانتفاعی عالمه رفیعی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1893 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1894 اهواز -موسسه غیرانتفاعی كارون  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1895 موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1896 تبریز -موسسه غیرانتفاعی نبی اكرم)ص(  80 - زن مرد 

 سوئيچ -مهندسي تکنولوژي مخابرات  - 204
 روزانه 1897 دانشگاه تربت حیدریه 50 - زن مرد 

 نوبت دوم 1898 دانشگاه تربت حیدریه 20 - زن مرد 
 غیرانتفاعی 1899 آبیك -موسسه غیرانتفاعی بصیر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1900 كرمان -موسسه غیرانتفاعی بعثت  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1901 تبریز -موسسه غیرانتفاعی سراج  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1902 ابهر -موسسه غیرانتفاعی صائب  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1903 آستانه اشرفیه -موسسه غیرانتفاعی مهر آستان  80 - زن مرد 
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 1401سال ناپيوسته مقطع کارداني به کارشناسي  پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 

 اي ارتباطات و فنّاوري اطالعاتمهندسي حرفه - 204

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد
 روزانه 1904 شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اردكان  30 - - مرد 

 روزانه 1905 شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اردكان  - 30 - مرد 

 روزانه 1906 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اسالم آباد غرب 30 - - مرد 

 روزانه 1907 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اسالم آباد غرب - 30 - مرد 

 روزانه 6394 پسران بهشهرآموزشكده فنی و حرفه ای  30 - - مرد 

 روزانه 6395 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بهشهر - 30 - مرد 

 روزانه 1908 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رشت 25 - - مرد 

 روزانه 1909 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رشت - 15 - مرد 

 روزانه 1910 شهید شمسی پور - آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تهران 20 - - مرد 

 روزانه 1911 شهید شمسی پور -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تهران  - 20 - مرد 

 روزانه 1912 دكتر شریعتی -دانشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  30 - زن - 

 روزانه 1913 دكتر شریعتی -دانشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  - 30 زن - 

 نوبت دوم 1914 شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اردكان  10 - - مرد 
 نوبت دوم 1915 شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اردكان  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1916 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اسالم آباد غرب 10 - - مرد 
 نوبت دوم 1917 و حرفه ای پسران اسالم آباد غربآموزشكده فنی  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 6396 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بهشهر 10 - - مرد 
 نوبت دوم 6397 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بهشهر - 10 - مرد 
 نوبت دوم 1918 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رشت 25 - - مرد 
 نوبت دوم 1919 حرفه ای پسران رشت آموزشكده فنی و - 15 - مرد 
 نوبت دوم 1920 شهید شمسی پور -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تهران  15 - - مرد 
 نوبت دوم 1921 شهید شمسی پور -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تهران  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 1922 دكتر شریعتی -دانشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  20 - زن - 
 غیرانتفاعی 1923 قزوین -دانشگاه غیرانتفاعی رجا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1924 آبیك -دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید كاشانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1925 ارومیه -موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1926 بروجرد -غیرانتفاعی آفرینش علم گسترموسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1927 موسسه غیرانتفاعی آمل 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1928 قوچان -موسسه غیرانتفاعی اترك  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1929 الهیجان -موسسه غیرانتفاعی اندیشمند  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1930 ایالم -غیرانتفاعی باختر موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1931 كرمان -موسسه غیرانتفاعی بهمنیار  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1932 موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1933 بابلسر -موسسه غیرانتفاعی پارسا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1934 قزوین -غیرانتفاعی پارسیان بیدستان موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1935 شیراز -موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1936 فریدونكنار -موسسه غیرانتفاعی پردیسان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1937 قم -موسسه غیرانتفاعی پویش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1938 چالوس -ویندگان دانش موسسه غیرانتفاعی پ 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1939 شیراز -موسسه غیرانتفاعی پیشتازان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1940 تاكستان استان قزوین -موسسه غیرانتفاعی تاكستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1941 مشهد -موسسه غیرانتفاعی توس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1942 سنندج -موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش  40 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1943 جیرفت -موسسه غیرانتفاعی جاوید پویا دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1944 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1945 خوزستان -موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1946 همدان -موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1947 قوچان -موسسه غیرانتفاعی حكیم نظامی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1948 بجنورد -موسسه غیرانتفاعی حكیمان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1949 مشهد -خراسان موسسه غیرانتفاعی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1950 بوشهر -موسسه غیرانتفاعی خرد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1951 ساوه -موسسه غیرانتفاعی دانشستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1952 زنجان -موسسه غیرانتفاعی روزبه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1953 ساری -موسسه غیرانتفاعی روزبهان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1954 برازجان -موسسه غیرانتفاعی رهجویان دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1955 اهواز -موسسه غیرانتفاعی رهنما  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1956 تبریز -موسسه غیرانتفاعی سراج  80 - زن مرد 



 

 
 

 

 

 

 

 71 

 

 1401سال ناپيوسته مقطع کارداني به کارشناسي  پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 

 فنّاوري اطالعاتاي ارتباطات و مهندسي حرفه - 204 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد
 غیرانتفاعی 1957 ایالم -موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1958 آمل -موسسه غیرانتفاعی سمنگان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1959 كاشان -موسسه غیرانتفاعی سینا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1960 تنكابن -موسسه غیرانتفاعی شفق  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1961 گنبد كاووس -موسسه غیرانتفاعی شمس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1962 قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی صالحان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1963 ابهر -موسسه غیرانتفاعی صائب  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1964 كرمان -موسسه غیرانتفاعی عرفان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1965 رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی عالمه جعفری  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1966 موسسه غیرانتفاعی عالمه حلی چالوس 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1967 خوی -موسسه غیرانتفاعی عالمه خویی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1968 قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی عالمه طبرسی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1969 نایین -موسسه غیرانتفاعی عالمه نایینی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1970 اصفهان -فنّاوری سپاهان موسسه غیرانتفاعی علوم و  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1971 قزوین -موسسه غیرانتفاعی غزالی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1972 ساوه -موسسه غیرانتفاعی فخر رازی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1973 قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی فروردین  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1974 رشت -غیرانتفاعی كادوس موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1975 اهواز -موسسه غیرانتفاعی كارون  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1976 محمود آباد -موسسه غیرانتفاعی كاوش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1977 رامسر -موسسه غیرانتفاعی كسری  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1978 سمنان -كومش موسسه غیرانتفاعی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1979 گرگان -موسسه غیرانتفاعی المعی گرگانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1980 آق قال گلستان -موسسه غیرانتفاعی لقمان حكیم  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1981 بوشهر -موسسه غیرانتفاعی لیان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1982 غیرانتفاعی معراج علم سلماسموسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1983 آستانه اشرفیه -موسسه غیرانتفاعی مهر آستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1984 رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی میثاق  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 1985 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی نقش جهان  80 - زن مرد 

 هاي توزيع برقمهندسي فنّاوري شبکه - 204

 روزانه 6414 امام صادق)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران آستانه اشرفیه  30 - - مرد 

 روزانه 6415 امام صادق)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران آستانه اشرفیه  - 30 - مرد 

 روزانه 1986 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بابل 30 - - مرد 

 روزانه 1987 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بابل - 30 - مرد 

 روزانه 1988 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بهشهر 25 - - مرد 

 روزانه 1989 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بهشهر - 25 - مرد 

 روزانه 1990 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران خرم آباد 30 - - مرد 

 روزانه 1991 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران خرم آباد - 30 - مرد 

 روزانه 1992 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران خمین 35 - - مرد 

 روزانه 1993 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران خمین - 35 - مرد 

 روزانه 1994 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شهرضا 30 - - مرد 

 روزانه 1995 فنی و حرفه ای پسران شهرضاآموزشكده  - 30 - مرد 

 روزانه 1996 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران فردوس 35 - - مرد 

 روزانه 1997 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران فردوس - 35 - مرد 

 روزانه 1998 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران مرودشت 40 - - مرد 

 روزانه 1999 پسران مرودشتآموزشكده فنی و حرفه ای  - 25 - مرد 

 روزانه 2000 انقالب اسالمی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تهران  18 - - مرد 

 روزانه 2001 انقالب اسالمی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تهران  - 18 - مرد 

 روزانه 2002 چمرانشهید  -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان  30 - - مرد 

 روزانه 2003 شهید چمران -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان  - 30 - مرد 

 روزانه 2004 شهید صدوقی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك یزد  30 - - مرد 

 روزانه 2005 شهید صدوقی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك یزد  - 30 - مرد 

 نوبت دوم 6416 امام صادق)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران آستانه اشرفیه  10 - - مرد 

 نوبت دوم 6417 امام صادق)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران آستانه اشرفیه  - 10 - مرد 

 نوبت دوم 2006 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بابل 10 - - مرد 
 نوبت دوم 2007 فنی و حرفه ای پسران بابلآموزشكده  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2008 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بهشهر 15 - - مرد 
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 1401سال ناپيوسته مقطع کارداني به کارشناسي  پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 

 هاي توزيع برقمهندسي فنّاوري شبکه - 204 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 نوبت دوم 2009 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بهشهر - 15 - مرد 
 نوبت دوم 2010 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران خرم آباد 10 - - مرد 
 نوبت دوم 2011 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران خرم آباد - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2012 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شهرضا 10 - - مرد 
 نوبت دوم 2013 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شهرضا - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2014 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران فردوس 5 - - مرد 
 نوبت دوم 2015 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران فردوس - 5 - مرد 
دوم نوبت 2016 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران مرودشت 10 - - مرد   

 نوبت دوم 2017 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران مرودشت - 5 - مرد 
 نوبت دوم 2018 انقالب اسالمی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تهران  18 - - مرد 
 نوبت دوم 2019 انقالب اسالمی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تهران  - 18 - مرد 
 نوبت دوم 2020 شهید چمران -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان  10 - - مرد 
 نوبت دوم 2021 شهید چمران -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2022 شهید صدوقی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك یزد  10 - - مرد 
 نوبت دوم 2023 شهید صدوقی -فنی و حرفه ای پسران شماره یك یزد دانشكده  - 10 - مرد 
 غیرانتفاعی 2024 نور -دانشگاه غیرانتفاعی عالمه محدث نوری  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2025 بروجرد -موسسه غیرانتفاعی آفرینش علم گستر 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2026 تهران -موسسه غیرانتفاعی آل طه )ویژه خواهران(  80 - زن - 

 غیرانتفاعی 2027 كرمان -موسسه غیرانتفاعی بعثت  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2028 كرمان -موسسه غیرانتفاعی بهمنیار  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2029 شیراز -موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2030 قم -موسسه غیرانتفاعی پویش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2031 گلپایگان -موسسه غیرانتفاعی پیام  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2032 جیرفت -موسسه غیرانتفاعی جاوید پویا دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2033 قزوین -موسسه غیرانتفاعی دارالفنون  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2034 ابهر -موسسه غیرانتفاعی صائب  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2035 تهران -موسسه غیرانتفاعی صدر المتالهین )ویژه برادران(  80 - - مرد 

 غیرانتفاعی 2036 قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی صنعتی قایم  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2037 كاشان -موسسه غیرانتفاعی عالمه فیض كاشانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2038 آستانه اشرفیه -موسسه غیرانتفاعی مهر آستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2039 موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2040 مهاباد -موسسه غیرانتفاعی میعاد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2041 زاهدان -موسسه غیرانتفاعی هاتف  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2042 ساری -موسسه غیرانتفاعی هدف  80 - زن مرد 

 مهندسي فنّاوري كنترل گرايش فرايند - 204
 غیرانتفاعی 2043 قزوین -موسسه غیرانتفاعی اكباتان  80 - زن مرد 

 مهندسي فنّاوري تجهيزات آزمايشگاه تشخيص پزشکي - 204
 روزانه 2044 آباد رودبارآموزشكده فنی و حرفه ای پسران رستم  30 - - مرد 

 روزانه 2045 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رستم آباد رودبار - 30 - مرد 

 روزانه 2046 امام علی)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو یزد  30 - - مرد 

 روزانه 2047 امام علی)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو یزد  - 30 - مرد 

 روزانه 2048 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمانشاه 30 - - مرد 

 روزانه 2049 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمانشاه - 30 - مرد 

 روزانه 2050 آموزشكده فنی و حرفه ای قائن 30 - - مرد 

 روزانه 2051 آموزشكده فنی و حرفه ای قائن - 30 - مرد 

 نوبت دوم 2052 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رستم آباد رودبار 10 - - مرد 
 نوبت دوم 2053 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رستم آباد رودبار - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2054 امام علی)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو یزد  10 - - مرد 
 نوبت دوم 2055 امام علی)ع( -ای پسران شماره دو یزد  آموزشكده فنی و حرفه - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2056 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمانشاه 10 - - مرد 
 نوبت دوم 2057 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمانشاه - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2058 آموزشكده فنی و حرفه ای قائن 5 - - مرد 
 نوبت دوم 2059 آموزشكده فنی و حرفه ای قائن - 5 - مرد 
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 1401سال ناپيوسته مقطع کارداني به کارشناسي  پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 

 اي مکاترونيكمهندسي حرفه - 204

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 روزانه 6307 امیر كبیر -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اراك  30 - - مرد 

 روزانه 6308 امیر كبیر -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اراك  - 30 - مرد 

 روزانه 2060 شهید محسن مهاجر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اصفهان  20 - - مرد 

 روزانه 2061 شهید محسن مهاجر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اصفهان  - 20 - مرد 

 روزانه 6320 دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تبریز 30 - - مرد 

 روزانه 6321 دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تبریز - 30 - مرد 

 نوبت دوم 6313 امیر كبیر -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اراك  10 - - مرد 
 نوبت دوم 6314 امیر كبیر -پسران اراك  آموزشكده فنی و حرفه ای - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2062 شهید محسن مهاجر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اصفهان  15 - - مرد 
 نوبت دوم 2063 شهید محسن مهاجر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اصفهان  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 6322 شماره یك تبریز دانشكده فنی و حرفه ای پسران 10 - - مرد 
 نوبت دوم 6323 دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تبریز - 10 - مرد 

 اي ساخت و توليدمهندسي حرفه - 206
 روزانه 2064 امام خمینی)ره( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران آباده  30 - - مرد 

 روزانه 2065 امام خمینی)ره( -آباده آموزشكده فنی و حرفه ای پسران  - 30 - مرد 

 روزانه 2066 عالمه حسن زاده آملی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران آمل  30 - - مرد 

 روزانه 2067 عالمه حسن زاده آملی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران آمل  - 30 - مرد 

 روزانه 2068 امیر كبیر -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اراك  50 - - مرد 

 روزانه 2069 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بندرانزلی 30 - - مرد 

 روزانه 2070 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بندرانزلی - 30 - مرد 

 روزانه 2071 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران زنجان 30 - - مرد 

 روزانه 2072 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران زنجان - 30 - مرد 

 روزانه 2073 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران سمنان 25 - - مرد 

 روزانه 2074 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران سمنان - 25 - مرد 

 روزانه 2075 شهید چمران -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اهواز  15 - - مرد 

 روزانه 2076 شهید چمران -یك اهواز  آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره - 15 - مرد 

 روزانه 2077 شهید مفتح -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك همدان  30 - - مرد 

 روزانه 2078 شهید مفتح -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك همدان  - 30 - مرد 

 روزانه 2079 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شهركرد 30 - - مرد 

 روزانه 2080 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شهركرد - 30 - مرد 

 روزانه 2081 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران قزوین 28 - - مرد 

 روزانه 2082 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران قزوین - 20 - مرد 

 روزانه 2083 طباطبایی شهید قاضی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ارومیه  30 - - مرد 

 روزانه 2084 شهید قاضی طباطبایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ارومیه  - 30 - مرد 

 روزانه 2085 شهید محسن مهاجر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اصفهان  20 - - مرد 

 روزانه 2086 شهید محسن مهاجر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اصفهان  - 20 - مرد 

 روزانه 2087 دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تبریز 30 - - مرد 

 روزانه 2088 دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تبریز - 30 - مرد 

 روزانه 2089 انقالب اسالمی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تهران  18 - - مرد 

 روزانه 2090 انقالب اسالمی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تهران  - 18 - مرد 

 روزانه 2091 شهید باهنر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك شیراز  25 - - مرد 

 روزانه 2092 شهید باهنر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك شیراز  - 25 - مرد 

 روزانه 2093 شهید چمران -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان  30 - - مرد 

 روزانه 2094 شهید چمران -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان  - 30 - مرد 

 روزانه 2095 شهید محمد منتظری -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك مشهد  20 - - مرد 

 روزانه 2096 شهید محمد منتظری -فنی و حرفه ای پسران شماره یك مشهد دانشكده  - 20 - مرد 

 روزانه 2097 شهید صدوقی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك یزد  30 - - مرد 

 روزانه 2098 شهید صدوقی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك یزد  - 30 - مرد 

 روزانه 2099 شهید رجایی -ای پسران كاشان دانشكده فنی و حرفه  25 - - مرد 

 روزانه 2100 شهید رجایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كاشان  - 25 - مرد 

 روزانه 2101 دكتر شریعتی -دانشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  20 - زن - 

 روزانه 2102 دكتر شریعتی -دانشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  - 20 زن - 

 روزانه 2103 مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین 50 - زن مرد 

 نوبت دوم 2104 امام خمینی)ره( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران آباده  10 - - مرد 
 نوبت دوم 2105 امام خمینی)ره( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران آباده  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2106 عالمه حسن زاده آملی -حرفه ای پسران آمل  آموزشكده فنی و 10 - - مرد 
 نوبت دوم 2107 عالمه حسن زاده آملی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران آمل  - 10 - مرد 
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 1401سال ناپيوسته مقطع کارداني به کارشناسي  پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 

 اي ساخت و توليدمهندسي حرفه - 206 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 نوبت دوم 2108 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بندرانزلی 10 - - مرد 
 نوبت دوم 2109 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بندرانزلی - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2110 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران زنجان 10 - - مرد 
 نوبت دوم 2111 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران زنجان - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2112 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران سمنان 15 - - مرد 
 نوبت دوم 2113 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران سمنان - 15 - مرد 
 نوبت دوم 2114 شهید چمران -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اهواز  15 - - مرد 
 نوبت دوم 2115 شهید چمران -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اهواز  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 2116 شهید مفتح -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك همدان  10 - - مرد 
 نوبت دوم 2117 شهید مفتح -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك همدان  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2118 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شهركرد 10 - - مرد 
 نوبت دوم 2119 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شهركرد - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2120 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران قزوین 17 - - مرد 
 نوبت دوم 2121 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران قزوین - 15 - مرد 
 نوبت دوم 2122 شهید قاضی طباطبایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ارومیه  10 - - مرد 
 نوبت دوم 2123 شهید قاضی طباطبایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ارومیه  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2124 شهید محسن مهاجر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اصفهان  15 - - مرد 
 نوبت دوم 2125 شهید محسن مهاجر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اصفهان  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 2126 دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تبریز 10 - - مرد 
 نوبت دوم 2127 دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تبریز - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2128 انقالب اسالمی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تهران  18 - - مرد 
 نوبت دوم 2129 انقالب اسالمی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تهران  - 18 - مرد 
 نوبت دوم 2130 شهید باهنر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك شیراز  15 - - مرد 
 نوبت دوم 2131 شهید باهنر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك شیراز  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 2132 شهید چمران -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان  10 - - مرد 
 نوبت دوم 2133 شهید چمران -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2134 شهید محمد منتظری -فنی و حرفه ای پسران شماره یك مشهد  دانشكده 20 - - مرد 
 نوبت دوم 2135 شهید محمد منتظری -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك مشهد  - 20 - مرد 
 نوبت دوم 2136 شهید صدوقی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك یزد  10 - - مرد 
 نوبت دوم 2137 شهید صدوقی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك یزد  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2138 شهید رجایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كاشان  15 - - مرد 
 نوبت دوم 2139 شهید رجایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كاشان  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 2140 مهندسی اسفراینمجتمع آموزش عالی فنی و  20 - زن مرد 
 غیرانتفاعی 2141 ساری -موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2142 گرمسار -موسسه غیرانتفاعی ادیبان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2143 خرمشهر -موسسه غیرانتفاعی اروندان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2144 الهیجان -اندیشمند موسسه غیرانتفاعی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2145 قروه -موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر  80 - - مرد 

 غیرانتفاعی 2146 قزوین -موسسه غیرانتفاعی پارسیان بیدستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2147 شیراز -موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2148 المرد -غیرانتفاعی تابناك موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2149 تاكستان استان قزوین -موسسه غیرانتفاعی تاكستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2150 گلوگاه مازندران -موسسه غیرانتفاعی توحید  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2151 قوچان -موسسه غیرانتفاعی حكیم نظامی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2152 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2153 ساوه -موسسه غیرانتفاعی دانشستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2154 زنجان -موسسه غیرانتفاعی روزبه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2155 آمل -موسسه غیرانتفاعی سبز  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2156 ایالم -موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2157 موسسه غیرانتفاعی شاهرود 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2158 ابهر -موسسه غیرانتفاعی صائب  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2159 فوالد شهر اصفهان -موسسه غیرانتفاعی صنعتی فوالد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2160 موسسه غیرانتفاعی عالمه حلی چالوس 80 - زن مرد 
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 اي ساخت و توليدمهندسي حرفه - 206 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 غیرانتفاعی 2161 نایین -عالمه نایینی  موسسه غیرانتفاعی 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2162 موسسه غیرانتفاعی كار )محل تحصیل واحد قزوین( 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2163 موسسه غیرانتفاعی كار )محل تحصیل واحد رفسنجان( 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2164 موسسه غیرانتفاعی كار )محل تحصیل واحد خرمدره( 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2165 رودبار -موسسه غیرانتفاعی گیل  80 - - مرد 

 غیرانتفاعی 2166 موسسه غیرانتفاعی معراج علم سلماس 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2167 گرگان -موسسه غیرانتفاعی میرداماد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2168 موسسه غیرانتفاعی نجف آباد 80 - زن مرد 

 اي جوشمهندسي حرفه - 206
 روزانه 2169 شهید دادبین -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو كرمان  40 - - مرد 

 روزانه 2170 شهید دادبین -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو كرمان  - 30 - مرد 

 روزانه 2171 الحجج)ع(ثامن  -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو مشهد  20 - - مرد 

 روزانه 2172 ثامن الحجج)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو مشهد  - 20 - مرد 

 روزانه 2173 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمانشاه 30 - - مرد 

 روزانه 2174 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمانشاه - 30 - مرد 

 روزانه 2175 دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تبریز 30 - - مرد 

 روزانه 2176 انقالب اسالمی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تهران  18 - - مرد 

 روزانه 2177 انقالب اسالمی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تهران  - 18 - مرد 

 روزانه 2178 امام محمدباقر)ع( -حرفه ای پسران شماره یك ساری دانشكده فنی و  25 - - مرد 

 روزانه 2179 امام محمدباقر)ع( -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ساری  - 25 - مرد 

 روزانه 2180 شهید باهنر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك شیراز  25 - - مرد 

 روزانه 2181 شهید باهنر -حرفه ای پسران شماره یك شیراز دانشكده فنی و  - 25 - مرد 

 روزانه 2182 شهید صدوقی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك یزد  30 - - مرد 

 روزانه 2183 شهید صدوقی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك یزد  - 30 - مرد 

 نوبت دوم 2184 شهید دادبین -شماره دو كرمان آموزشكده فنی و حرفه ای پسران  5 - - مرد 
 نوبت دوم 2185 شهید دادبین -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو كرمان  - 5 - مرد 
 نوبت دوم 2186 ثامن الحجج)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو مشهد  20 - - مرد 
 نوبت دوم 2187 ثامن الحجج)ع( -شماره دو مشهد آموزشكده فنی و حرفه ای پسران  - 20 - مرد 
 نوبت دوم 2188 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمانشاه 10 - - مرد 
 نوبت دوم 2189 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمانشاه - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2190 دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تبریز 20 - - مرد 
 نوبت دوم 2191 انقالب اسالمی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تهران  18 - - مرد 
 نوبت دوم 2192 انقالب اسالمی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تهران  - 18 - مرد 
 نوبت دوم 2193 امام محمدباقر)ع( -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ساری  15 - - مرد 
 نوبت دوم 2194 امام محمدباقر)ع( -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ساری  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 2195 شهید باهنر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك شیراز  15 - - مرد 
 نوبت دوم 2196 شهید باهنر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك شیراز  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 2197 شهید صدوقی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك یزد  10 - - مرد 
 نوبت دوم 2198 شهید صدوقی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك یزد  - 10 - مرد 
 غیرانتفاعی 2199 قزوین -موسسه غیرانتفاعی پارسیان بیدستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2200 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2201 فوالد شهر اصفهان -موسسه غیرانتفاعی صنعتی فوالد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2202 نایین -موسسه غیرانتفاعی عالمه نایینی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2203 واحد خرمدره( موسسه غیرانتفاعی كار )محل تحصیل 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2204 موسسه غیرانتفاعی كار )محل تحصیل واحد رفسنجان( 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2205 رودبار -موسسه غیرانتفاعی گیل  80 - - مرد 

 غیرانتفاعی 2206 آبادان -موسسه غیرانتفاعی مهر اروند  80 - زن مرد 

 صنايع چوب و مبلماناي مهندسي حرفه - 207
 روزانه 2207 شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اردكان  40 - - مرد 

 روزانه 2208 شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اردكان  - 40 - مرد 

 روزانه 2209 سروش -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو اصفهان  25 - - مرد 

 روزانه 2210 سروش -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو اصفهان  - 25 - مرد 

 روزانه 2211 شهید دادبین -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو كرمان  40 - - مرد 
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 اي صنايع چوب و مبلمانمهندسي حرفه - 207 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه 
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 روزانه 2212 شهید دادبین -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو كرمان  - 30 - مرد 

 روزانه 2213 ثامن الحجج)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو مشهد  20 - - مرد 

 روزانه 2214 ثامن الحجج)ع( -فنی و حرفه ای پسران شماره دو مشهد آموزشكده  - 20 - مرد 

 روزانه 2215 شهید دیباج -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو همدان  30 - - مرد 

 روزانه 2216 شهید دیباج -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو همدان  - 30 - مرد 

 روزانه 2217 آباد كتولحرفه ای پسران علی آموزشكده فنی و  30 - - مرد 

 روزانه 2218 آباد كتولآموزشكده فنی و حرفه ای پسران علی  - 30 - مرد 

 روزانه 2219 انقالب اسالمی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تهران  25 - - مرد 

 روزانه 2220 محمدباقر)ع(امام  -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ساری  25 - - مرد 

 روزانه 2221 امام محمدباقر)ع( -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ساری  - 25 - مرد 

 روزانه 2222 سرادانشكده فنی و حرفه ای صومعه  30 - - مرد 

 روزانه 2223 سرادانشكده فنی و حرفه ای صومعه  - 30 - مرد 

 نوبت دوم 2224 سروش -حرفه ای پسران شماره دو اصفهان آموزشكده فنی و  15 - - مرد 
 نوبت دوم 2225 سروش -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو اصفهان  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 2226 شهید دادبین -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو كرمان  5 - - مرد 
 نوبت دوم 2227 شهید دادبین -شماره دو كرمان آموزشكده فنی و حرفه ای پسران  - 5 - مرد 
 نوبت دوم 2228 ثامن الحجج)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو مشهد  20 - - مرد 
 نوبت دوم 2229 ثامن الحجج)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو مشهد  - 20 - مرد 
 نوبت دوم 2230 آباد كتولعلی  آموزشكده فنی و حرفه ای پسران 10 - - مرد 
 نوبت دوم 2231 آباد كتولآموزشكده فنی و حرفه ای پسران علی  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2232 انقالب اسالمی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تهران  25 - - مرد 
 نوبت دوم 2233 محمدباقر)ع(امام  -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ساری  15 - - مرد 
 نوبت دوم 2234 امام محمدباقر)ع( -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ساری  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 2235 سرادانشكده فنی و حرفه ای صومعه  10 - - مرد 
 نوبت دوم 2236 سرادانشكده فنی و حرفه ای صومعه  - 10 - مرد 

 صنايع شيميايياي مهندسي حرفه - 208
 روزانه 2237 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بوشهر 30 - - مرد 

 روزانه 2238 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بوشهر - 30 - مرد 

 روزانه 2239 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رشت 30 - - مرد 

 روزانه 2240 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رشت - 30 - مرد 

 روزانه 2241 شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو ارومیه  30 - - مرد 

 روزانه 2242 شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو ارومیه  - 30 - مرد 

 روزانه 2243 سروش -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو اصفهان  25 - - مرد 

 روزانه 2244 سروش -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو اصفهان  - 25 - مرد 

 روزانه 2245 شهیدرجایی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو شیراز  30 - - مرد 

 روزانه 2246 شهیدرجایی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو شیراز  - 30 - مرد 

 روزانه 2247 شهید دادبین -حرفه ای پسران شماره دو كرمان آموزشكده فنی و  40 - - مرد 

 روزانه 2248 شهید دادبین -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو كرمان  - 30 - مرد 

 روزانه 2249 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو كرمانشاه 30 - - مرد 

 روزانه 2250 شماره دو كرمانشاهآموزشكده فنی و حرفه ای پسران  - 30 - مرد 

 روزانه 2251 ثامن الحجج)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو مشهد  20 - - مرد 

 روزانه 2252 ثامن الحجج)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو مشهد  - 20 - مرد 

 روزانه 2253 شهید چمران -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اهواز  15 - - مرد 

 روزانه 2254 شهید چمران -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اهواز  - 15 - مرد 

 روزانه 2255 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران گرگان 30 - - مرد 

 روزانه 2256 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران گرگان - 30 - مرد 

 روزانه 2257 امام خمینی)ره( -حرفه ای پسران میبد آموزشكده فنی و  30 - - مرد 

 روزانه 2258 امام خمینی)ره( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران میبد  - 30 - مرد 

 روزانه 2259 آموزشكده فنی و حرفه ای جاجرم 30 - - مرد 

 روزانه 2260 آموزشكده فنی و حرفه ای جاجرم - 30 - مرد 

 روزانه 2261 و حرفه ای دختران اهواز آموزشكده فنی 20 - زن - 

 روزانه 2262 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اهواز - 20 زن - 

 روزانه 2263 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بوشهر 25 - زن - 
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 اي صنايع شيمياييمهندسي حرفه - 208 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه 
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد
 روزانه 2264 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بوشهر - 25 زن - 

 روزانه 2265 الزهرا)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تبریز  30 - زن - 

 روزانه 2266 الزهرا)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تبریز  - 30 زن - 

 روزانه 2267 ولیعصر)عج( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  18 - زن - 

 روزانه 2268 ولیعصر)عج( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  - 18 زن - 

 روزانه 2269 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شاهرود 30 - زن - 

 روزانه 2270 دختران شاهرودآموزشكده فنی و حرفه ای  - 30 زن - 

 روزانه 2271 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شیراز 30 - زن - 

 روزانه 2272 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شیراز - 30 زن - 

 روزانه 2273 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمانشاه 30 - زن - 

 روزانه 2274 كرمانشاهآموزشكده فنی و حرفه ای دختران  - 20 زن - 

 روزانه 6398 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد 30 - زن - 

 روزانه 6399 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد - 30 زن - 

 روزانه 2275 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران یزد 20 - زن - 

 روزانه 2276 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران یزد - 20 زن - 

 نوبت دوم 2277 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بوشهر 10 - - مرد 
 نوبت دوم 2278 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بوشهر - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2279 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رشت 10 - - مرد 
 نوبت دوم 2280 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رشت - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2281 شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو ارومیه  10 - - مرد 
 نوبت دوم 2282 شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو ارومیه  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2283 سروش -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو اصفهان  15 - - مرد 
 نوبت دوم 2284 سروش -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو اصفهان  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 2285 شهیدرجایی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو شیراز  10 - - مرد 
 نوبت دوم 2286 شهیدرجایی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو شیراز  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2287 شهید دادبین -فنی و حرفه ای پسران شماره دو كرمان آموزشكده  5 - - مرد 
 نوبت دوم 2288 شهید دادبین -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو كرمان  - 5 - مرد 
 نوبت دوم 2289 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو كرمانشاه 10 - - مرد 
 نوبت دوم 2290 پسران شماره دو كرمانشاه آموزشكده فنی و حرفه ای - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2291 ثامن الحجج)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو مشهد  20 - - مرد 
 نوبت دوم 2292 ثامن الحجج)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو مشهد  - 20 - مرد 
 نوبت دوم 2293 شهید چمران -شماره یك اهواز آموزشكده فنی و حرفه ای پسران  15 - - مرد 
 نوبت دوم 2294 شهید چمران -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اهواز  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 2295 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران گرگان 10 - - مرد 
 نوبت دوم 2296 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران گرگان - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2297 امام خمینی)ره( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران میبد  10 - - مرد 
 نوبت دوم 2298 امام خمینی)ره( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران میبد  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2299 آموزشكده فنی و حرفه ای جاجرم 10 - - مرد 
 نوبت دوم 2300 آموزشكده فنی و حرفه ای جاجرم - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2301 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اهواز 20 - زن - 
 نوبت دوم 2302 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اهواز - 20 زن - 
 نوبت دوم 2303 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بوشهر 15 - زن - 
 نوبت دوم 2304 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بوشهر - 15 زن - 
 نوبت دوم 2305 الزهرا)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تبریز  10 - زن - 
 نوبت دوم 2306 الزهرا)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تبریز  - 10 زن - 
 نوبت دوم 2307 ولیعصر)عج( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  17 - زن - 
 نوبت دوم 2308 ولیعصر)عج( -ای دختران تهران آموزشكده فنی و حرفه  - 17 زن - 
 نوبت دوم 2309 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شاهرود 10 - زن - 
 نوبت دوم 2310 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شاهرود - 10 زن - 
 نوبت دوم 2311 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شیراز 10 - زن - 
 نوبت دوم 2312 و حرفه ای دختران شیرازآموزشكده فنی  - 10 زن - 
 نوبت دوم 2313 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمانشاه 15 - زن - 
 نوبت دوم 2314 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمانشاه - 15 زن - 
 نوبت دوم 6400 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد 10 - زن - 
 نوبت دوم 6401 و حرفه ای دختران نجف آباد آموزشكده فنی - 10 زن - 
 نوبت دوم 2315 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران یزد 5 - زن - 
 نوبت دوم 2316 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران یزد - 5 زن - 
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 1401سال ناپيوسته مقطع کارداني به کارشناسي  پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 

 اي صنايع شيمياييمهندسي حرفه - 208 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا 
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 غیرانتفاعی 2317 شیراز -موسسه غیرانتفاعی ارم  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2318 نكا -موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان علوم پایه مازندران  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2319 فارس مهر -موسسه غیرانتفاعی پارس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2320 سنندج -موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش  40 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2321 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2322 بوشهر -موسسه غیرانتفاعی خرد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2323 برازجان -دانش موسسه غیرانتفاعی رهجویان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2324 كرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی زاگرس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2325 كاشان -موسسه غیرانتفاعی سینا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2326 ارومیه -موسسه غیرانتفاعی صبا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2327 قائمشهر -طبرسی موسسه غیرانتفاعی عالمه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2328 ساوه -موسسه غیرانتفاعی فخر رازی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2329 موسسه غیرانتفاعی كار )محل تحصیل واحد رفسنجان( 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2330 محمود آباد -موسسه غیرانتفاعی كاوش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2331 میمه -غیرانتفاعی نور دانش موسسه  80 - زن مرد 

 هاي كامپيوترياي شبکهمهندسي حرفه - 210
 روزانه 2332 امام صادق)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران آستانه اشرفیه  30 - - مرد 

 روزانه 2333 امام صادق)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران آستانه اشرفیه  - 30 - مرد 

 روزانه 2334 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ایالم 30 - - مرد 

 روزانه 2335 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ایالم - 30 - مرد 

 روزانه 2336 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بابل 30 - - مرد 

 روزانه 2337 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بابل - 30 - مرد 

 روزانه 2338 دارالفنون -و حرفه ای پسران بجنورد  آموزشكده فنی 30 - - مرد 

 روزانه 2339 دارالفنون -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بجنورد  - 30 - مرد 

 روزانه 2340 شهید شمسی پور -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تهران  20 - - مرد 

 روزانه 2341 شهید شمسی پور -تهران  آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو - 20 - مرد 

 روزانه 2342 شهید دادبین -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو كرمان  40 - - مرد 

 روزانه 2343 شهید دادبین -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو كرمان  - 30 - مرد 

 روزانه 2344 كرمانشاهآموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك  30 - - مرد 

 روزانه 2345 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمانشاه - 30 - مرد 

 روزانه 2346 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران گرگان 30 - - مرد 

 روزانه 2347 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران گرگان - 30 - مرد 

 روزانه 2348 خرم ابادآموزشكده فنی و حرفه ای دختران  30 - زن - 

 روزانه 2349 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران خرم اباد - 30 زن - 

 روزانه 2350 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شاهرود 30 - زن - 

 روزانه 2351 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شاهرود - 30 زن - 

 روزانه 2352 شهید قاضی طباطبایی -ارومیه دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك  30 - - مرد 

 روزانه 2353 شهید قاضی طباطبایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ارومیه  - 30 - مرد 

 نوبت دوم 2354 امام صادق)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران آستانه اشرفیه  10 - - مرد 
 نوبت دوم 2355 امام صادق)ع( -آستانه اشرفیه  آموزشكده فنی و حرفه ای پسران - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2356 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ایالم 10 - - مرد 
 نوبت دوم 2357 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ایالم - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2358 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بابل 10 - - مرد 
 نوبت دوم 2359 حرفه ای پسران بابل آموزشكده فنی و - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2360 دارالفنون -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بجنورد  10 - - مرد 
 نوبت دوم 2361 دارالفنون -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بجنورد  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2362 شهید شمسی پور -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تهران  15 - - مرد 
 نوبت دوم 2363 شهید شمسی پور -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تهران  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 2364 شهید دادبین -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو كرمان  5 - - مرد 
 نوبت دوم 2365 شهید دادبین -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو كرمان  - 5 - مرد 
 نوبت دوم 2366 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمانشاه 10 - - مرد 
 نوبت دوم 2367 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمانشاه - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2368 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران گرگان 10 - - مرد 
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 هاي كامپيوتريشبکهاي مهندسي حرفه - 210 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 نوبت دوم 2369 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران گرگان - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2370 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران خرم اباد 10 - زن - 
 نوبت دوم 2371 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران خرم اباد - 10 زن - 
 نوبت دوم 2372 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شاهرود 10 - زن - 
 نوبت دوم 2373 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شاهرود - 10 زن - 
 نوبت دوم 2374 شهید قاضی طباطبایی -ارومیه دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك  10 - - مرد 
 نوبت دوم 2375 شهید قاضی طباطبایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ارومیه  - 10 - مرد 

 افزاراي كامپيوتر نرممهندسي حرفه - 210
 روزانه 2376 دانشگاه بزرگمهر قائنات 50 - زن مرد 

 روزانه 2377 دانشگاه تربت حیدریه 60 - زن مرد 

 روزانه 2378 دانشگاه جهرم 60 - زن مرد 

 60 - زن مرد 
دانشگاه شهید باهنر كرمان )محل تحصیل مجتمع آموزش 

 عالی معدن زرند(
 روزانه 2379

 روزانه 2380 دانشگاه گنبد 30 - زن مرد 

 روزانه 2381 شهید چمران -آموزشكده فنی و حرفه ای اهر  15 - - مرد 

 روزانه 2382 شهید چمران -آموزشكده فنی و حرفه ای اهر  15 - زن - 

 روزانه 2383 شهید چمران -آموزشكده فنی و حرفه ای اهر  - 15 زن - 

 روزانه 2384 شهید چمران -آموزشكده فنی و حرفه ای اهر  - 15 - مرد 

 روزانه 2385 آموزشكده فنی و حرفه ای بم 15 - زن - 

 روزانه 2386 فنی و حرفه ای بمآموزشكده  15 - - مرد 

 روزانه 2387 آموزشكده فنی و حرفه ای بم - 15 - مرد 

 روزانه 2388 آموزشكده فنی و حرفه ای بم - 15 زن - 

 روزانه 2389 امام خمینی)ره( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران آباده  30 - - مرد 

 روزانه 2390 امام خمینی)ره( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران آباده  - 30 - مرد 

 روزانه 2391 امام صادق)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران آستانه اشرفیه  30 - - مرد 

 روزانه 2392 امام صادق)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران آستانه اشرفیه  - 30 - مرد 

 روزانه 2393 امیر كبیر -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اراك  30 - - مرد 

 روزانه 2394 امیر كبیر -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اراك  - 30 - مرد 

 روزانه 2395 رازی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اردبیل  30 - - مرد 

 روزانه 2396 رازی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اردبیل  - 30 - مرد 

 روزانه 2397 دارالفنون -پسران بجنورد آموزشكده فنی و حرفه ای  35 - - مرد 

 روزانه 2398 دارالفنون -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بجنورد  - 25 - مرد 

 روزانه 2399 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بوشهر 30 - - مرد 

 روزانه 2400 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بوشهر - 30 - مرد 

 روزانه 2401 ابن حسام -و حرفه ای پسران بیرجند آموزشكده فنی  30 - - مرد 

 روزانه 2402 ابن حسام -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بیرجند  - 25 - مرد 

 روزانه 2403 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران تفت 30 - - مرد 

 روزانه 2404 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران تفت - 30 - مرد 

 روزانه 2405 فنی و حرفه ای پسران خرم آبادآموزشكده  30 - - مرد 

 روزانه 2406 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران خرم آباد - 30 - مرد 

 روزانه 2407 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران خلخال 30 - - مرد 

 روزانه 2408 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران خلخال - 30 - مرد 

 روزانه 2409 ای پسران دزفول آموزشكده فنی و حرفه 25 - - مرد 

 روزانه 2410 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران دزفول - 25 - مرد 

 روزانه 2411 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران دورود 30 - - مرد 

 روزانه 2412 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران دورود - 30 - مرد 

 روزانه 2413 مالصدرا -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رامسر  30 - - مرد 

 روزانه 2414 مالصدرا -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رامسر  - 30 - مرد 

 روزانه 2415 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رشت 25 - - مرد 

 روزانه 2416 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رشت - 15 - مرد 

 روزانه 2417 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران زنجان 30 - - مرد 

 روزانه 2418 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران زنجان - 30 - مرد 

 روزانه 2419 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ساوه 40 - - مرد 
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 روزانه 2420 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران سبزوار 30 - - مرد 

 روزانه 2421 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران سمنان 25 - - مرد 

 روزانه 2422 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران سمنان - 25 - مرد 

 روزانه 2423 شهید بهشتی -حرفه ای پسران شماره دو ارومیه آموزشكده فنی و  30 - - مرد 

 روزانه 2424 شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو ارومیه  - 30 - مرد 

 روزانه 2425 شهید شمسی پور -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تهران  20 - - مرد 

 روزانه 2426 شهید شمسی پور -ای پسران شماره دو تهران آموزشكده فنی و حرفه  - 20 - مرد 

 روزانه 2427 شهید دیباج -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو همدان  25 - - مرد 

 روزانه 2428 شهید دیباج -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو همدان  - 25 - مرد 

 روزانه 2429 امام علی)ع( -پسران شماره دو یزد آموزشكده فنی و حرفه ای  30 - - مرد 

 روزانه 2430 امام علی)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو یزد  - 30 - مرد 

 روزانه 2431 شهید چمران -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اهواز  15 - - مرد 

 روزانه 2432 شهید چمران -یك اهواز آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره  - 15 - مرد 

 روزانه 2433 شهید باهنر -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك زاهدان  30 - - مرد 

 روزانه 2434 شهید باهنر -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك زاهدان  - 30 - مرد 

 روزانه 2435 كرمانشاهآموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك  30 - - مرد 

 روزانه 2436 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمانشاه - 30 - مرد 

 روزانه 2437 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شهركرد 35 - - مرد 

 روزانه 2438 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شهركرد - 35 - مرد 

 روزانه 2439 آباد كتولعلی  آموزشكده فنی و حرفه ای پسران 30 - - مرد 

 روزانه 2440 آباد كتولآموزشكده فنی و حرفه ای پسران علی  - 30 - مرد 

 روزانه 2441 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران قزوین 30 - - مرد 

 روزانه 2442 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران قزوین - 30 - مرد 

 روزانه 2443 پسران قمآموزشكده فنی و حرفه ای  22 - - مرد 

 روزانه 2444 شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران كرج  - 30 - مرد 

 روزانه 2445 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران الرستان 25 - - مرد 

 روزانه 2446 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران الرستان - 25 - مرد 

 روزانه 2447 پسران مالیرآموزشكده فنی و حرفه ای  30 - - مرد 

 روزانه 2448 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران مالیر - 30 - مرد 

 روزانه 2449 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران میانه 35 - - مرد 

 روزانه 2450 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران میانه - 35 - مرد 

 روزانه 2451 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اراك 30 - زن - 

 روزانه 2452 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اراك - 30 زن - 

 روزانه 2453 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اردبیل 30 - زن - 

 روزانه 2454 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اردبیل - 30 زن - 

 روزانه 2455 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اصفهان 25 - زن - 

 روزانه 2456 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اصفهان - 25 زن - 

 روزانه 2457 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اهواز 20 - زن - 

 روزانه 2458 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اهواز - 20 زن - 

 روزانه 2459 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران ایالم 30 - زن - 

 روزانه 2460 فنی و حرفه ای دختران ایالمآموزشكده  - 30 زن - 

 روزانه 2461 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بابل 25 - زن - 

 روزانه 2462 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بابل - 25 زن - 

 روزانه 2463 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بجنورد 35 - زن - 

 روزانه 2464 دختران بجنوردآموزشكده فنی و حرفه ای  - 35 زن - 

 روزانه 2465 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بروجرد 30 - زن - 

 روزانه 2466 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بروجرد - 30 زن - 

 روزانه 2467 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بندرعباس 25 - زن - 

 روزانه 2468 بندرعباسآموزشكده فنی و حرفه ای دختران  - 25 زن - 

 روزانه 2469 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بوشهر 25 - زن - 

 روزانه 2470 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بوشهر - 25 زن - 

 روزانه 2471 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بیرجند 35 - زن - 

 روزانه 2472 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بیرجند - 25 زن - 
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 روزانه 2473 الزهرا)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تبریز  30 - زن - 

 روزانه 2474 الزهرا)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تبریز  - 30 زن - 

 روزانه 2475 ولیعصر)عج( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  18 - زن - 

 روزانه 2476 ولیعصر)عج( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  - 18 زن - 

 روزانه 2477 خوانسارآموزشكده فنی و حرفه ای دختران  40 - زن - 

 روزانه 2478 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران خوی 30 - زن - 

 روزانه 2479 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران خوی - 30 زن - 

 روزانه 2480 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران رشت 20 - زن - 

 روزانه 2481 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران رشت - 20 زن - 

 روزانه 2482 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران زاهدان 30 - زن - 

 روزانه 2483 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران زاهدان - 30 زن - 

 روزانه 2484 قائم)عج( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران زنجان  30 - زن - 

 روزانه 2485 قائم)عج( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران زنجان  - 30 زن - 

 روزانه 2486 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران ساری 30 - زن - 

 روزانه 2487 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران ساری - 30 زن - 

 روزانه 2488 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سبزوار 25 - زن - 

 روزانه 2489 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سبزوار - 25 زن - 

 روزانه 2490 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سمنان 20 - زن - 

 روزانه 2491 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سمنان - 20 زن - 

 روزانه 2492 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سنندج 30 - زن - 

 روزانه 2493 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سنندج - 30 زن - 

 روزانه 6402 و حرفه ای دختران سیرجانآموزشكده فنی  30 - زن - 

 روزانه 6403 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سیرجان - 30 زن - 

 روزانه 2494 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شهركرد 20 - زن - 

 روزانه 2495 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شهركرد - 20 زن - 

 روزانه 2496 دختران شیرازآموزشكده فنی و حرفه ای  30 - زن - 

 روزانه 2497 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شیراز - 30 زن - 

 روزانه 2498 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران قزوین 30 - زن - 

 روزانه 2499 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران قزوین - 30 زن - 

 روزانه 2500 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران قم 15 - زن - 

 روزانه 2501 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران قم - 15 زن - 

 روزانه 2502 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كازرون 20 - زن - 

 روزانه 2503 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كازرون - 20 زن - 

 روزانه 2504 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كاشان 20 - زن - 

 روزانه 2505 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كاشان - 20 زن - 

 روزانه 2506 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرج 20 - زن - 

 روزانه 2507 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرج - 20 زن - 

 روزانه 2508 حضرت فاطمه)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمان  30 - زن - 

 روزانه 2509 حضرت فاطمه)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمان  - 30 زن - 

 روزانه 2510 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمانشاه 30 - زن - 

 روزانه 2511 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمانشاه - 15 زن - 

 روزانه 2512 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران گرگان 20 - زن - 

 روزانه 2513 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران گرگان - 20 زن - 

 روزانه 6410 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران گنبد 30 - زن - 

 روزانه 6411 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران گنبد - 30 زن - 

 روزانه 2514 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران مراغه 30 - زن - 

 روزانه 2515 و حرفه ای دختران مراغه آموزشكده فنی - 30 زن - 

 روزانه 2516 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران مشهد 30 - زن - 

 روزانه 2517 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران مشهد - 30 زن - 

 روزانه 2518 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران مالیر 30 - زن - 

 روزانه 2519 مالیرآموزشكده فنی و حرفه ای دختران  - 30 زن - 

 روزانه 6406 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد 30 - زن - 

 روزانه 6407 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد - 30 زن - 

 روزانه 2520 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نیشابور 25 - زن - 

 روزانه 2521 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نیشابور - 25 زن - 

 روزانه 2522 زینب كبری)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران همدان  25 - زن - 

 روزانه 2523 زینب كبری)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران همدان  - 25 زن - 

 روزانه 2524 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران یاسوج 30 - زن - 

 روزانه 2525 دختران یاسوج آموزشكده فنی و حرفه ای - 30 زن - 
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 روزانه 2526 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران یزد 25 - زن - 

 روزانه 2527 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران یزد - 25 زن - 

 روزانه 2528 آموزشكده فنی و حرفه ای زابل 30 - - مرد 

 روزانه 2529 آموزشكده فنی و حرفه ای زابل 30 - زن - 

 روزانه 2530 آموزشكده فنی و حرفه ای سقز 20 - زن - 

 روزانه 2531 آموزشكده فنی و حرفه ای سقز 15 - - مرد 

 روزانه 2532 آموزشكده فنی و حرفه ای سقز - 10 - مرد 

 روزانه 2533 آموزشكده فنی و حرفه ای سقز - 10 زن - 

 روزانه 2534 آموزشكده فنی و حرفه ای طبس 20 - زن - 

 روزانه 2535 آموزشكده فنی و حرفه ای طبس 15 - - مرد 

 روزانه 2536 آموزشكده فنی و حرفه ای طبس - 10 زن - 

 روزانه 2537 آموزشكده فنی و حرفه ای طبس - 15 - مرد 

 روزانه 2538 آموزشكده فنی و حرفه ای قائن 30 - - مرد 

 روزانه 2539 آموزشكده فنی و حرفه ای قائن - 30 - مرد 

 روزانه 2540 آموزشكده فنی و حرفه ای میناب 15 - زن - 

 روزانه 2541 ای مینابآموزشكده فنی و حرفه  15 - - مرد 

 روزانه 2542 آموزشكده فنی و حرفه ای میناب - 15 - مرد 

 روزانه 2543 آموزشكده فنی و حرفه ای میناب - 15 زن - 

 روزانه 2544 آموزشكده فنی و حرفه ای نهاوند 15 - زن - 

 روزانه 2545 آموزشكده فنی و حرفه ای نهاوند 15 - - مرد 

 روزانه 2546 آموزشكده فنی و حرفه ای نهاوند - 15 - مرد 

 روزانه 2547 آموزشكده فنی و حرفه ای نهاوند - 15 زن - 

 روزانه 2548 آموزشكده كشاورزی خاتم 30 - - مرد 

 روزانه 2549 آموزشكده كشاورزی خاتم - 30 - مرد 

 روزانه 2550 شهید یزدان پناه -دانشكده فنی و حرفه ای پسران سنندج  40 - - مرد 

 روزانه 2551 شهید یزدان پناه -دانشكده فنی و حرفه ای پسران سنندج  - 20 - مرد 

 روزانه 2552 شهید محسن مهاجر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اصفهان  20 - - مرد 

 روزانه 2553 شهید محسن مهاجر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اصفهان  - 20 - مرد 

 روزانه 2554 دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تبریز 25 - - مرد 

 روزانه 2555 دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تبریز - 25 - مرد 

 روزانه 2556 امام محمدباقر)ع( -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ساری  25 - - مرد 

 روزانه 2557 امام محمدباقر)ع( -حرفه ای پسران شماره یك ساری دانشكده فنی و  - 25 - مرد 

 روزانه 2558 شهید باهنر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك شیراز  25 - - مرد 

 روزانه 2559 شهید باهنر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك شیراز  - 25 - مرد 

 روزانه 2560 شهید چمران -پسران شماره یك كرمان دانشكده فنی و حرفه ای  30 - - مرد 

 روزانه 2561 شهید چمران -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان  - 30 - مرد 

 روزانه 2562 شهید محمد منتظری -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك مشهد  20 - - مرد 

 روزانه 2563 شهید محمد منتظری -شماره یك مشهد دانشكده فنی و حرفه ای پسران  - 20 - مرد 

 روزانه 2564 شهید رجایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كاشان  25 - - مرد 

 روزانه 2565 شهید رجایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كاشان  - 25 - مرد 

 روزانه 2566 امام علی)ع( -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كردكوی  35 - - مرد 

 روزانه 2567 امام علی)ع( -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كردكوی  - 35 - مرد 

 روزانه 2568 آباددانشكده فنی و حرفه ای پسران محمود  35 - - مرد 

 روزانه 2569 آباددانشكده فنی و حرفه ای پسران محمود  - 20 - مرد 

 روزانه 2570 دكتر شریعتی -تهران دانشكده فنی و حرفه ای دختران  20 - زن - 

 روزانه 2571 دكتر شریعتی -دانشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  - 20 زن - 

 روزانه 2572 سرادانشكده فنی و حرفه ای صومعه  30 - - مرد 

 روزانه 2573 سرادانشكده فنی و حرفه ای صومعه  - 30 - مرد 

 روزانه 2574 و مهندسی اسفراینمجتمع آموزش عالی فنی  50 - زن مرد 

 نوبت دوم 2575 دانشگاه بزرگمهر قائنات 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 2576 دانشگاه تربت حیدریه 20 - زن مرد 

 - 60 زن مرد 
دانشگاه شهید باهنر كرمان )محل تحصیل مجتمع آموزش 

 عالی معدن زرند(
 نوبت دوم 2577
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 افزارنرم اي كامپيوترمهندسي حرفه - 210 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 نوبت دوم 2578 شهید چمران -آموزشكده فنی و حرفه ای اهر  5 - زن - 
 نوبت دوم 2579 شهید چمران -آموزشكده فنی و حرفه ای اهر  5 - - مرد 
 نوبت دوم 2580 شهید چمران -آموزشكده فنی و حرفه ای اهر  - 5 - مرد 
 نوبت دوم 2581 شهید چمران -آموزشكده فنی و حرفه ای اهر  - 5 زن - 
 نوبت دوم 2582 آموزشكده فنی و حرفه ای بم 5 - زن - 
 نوبت دوم 2583 آموزشكده فنی و حرفه ای بم 5 - - مرد 
 نوبت دوم 2584 آموزشكده فنی و حرفه ای بم - 5 - مرد 
 نوبت دوم 2585 آموزشكده فنی و حرفه ای بم - 5 زن - 
 نوبت دوم 2586 امام خمینی)ره( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران آباده  10 - - مرد 
 نوبت دوم 2587 امام خمینی)ره( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران آباده  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2588 امام صادق)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران آستانه اشرفیه  10 - - مرد 
 نوبت دوم 2589 امام صادق)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران آستانه اشرفیه  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2590 امیر كبیر -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اراك  10 - - مرد 
 نوبت دوم 2591 امیر كبیر -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اراك  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2592 رازی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اردبیل  10 - - مرد 
 نوبت دوم 2593 رازی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اردبیل  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2594 دارالفنون -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بجنورد  10 - - مرد 
 نوبت دوم 2595 دارالفنون -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بجنورد  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2596 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بوشهر 10 - - مرد 
 نوبت دوم 2597 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بوشهر - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2598 ابن حسام -ای پسران بیرجند آموزشكده فنی و حرفه  15 - - مرد 
 نوبت دوم 2599 ابن حسام -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بیرجند  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2600 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران تفت 10 - - مرد 
 نوبت دوم 2601 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران تفت - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2602 فنی و حرفه ای پسران خرم آباد آموزشكده 10 - - مرد 
 نوبت دوم 2603 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران خرم آباد - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2604 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران خلخال 10 - - مرد 
 نوبت دوم 2605 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران خلخال - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2606 فنی و حرفه ای پسران دزفولآموزشكده  15 - - مرد 
 نوبت دوم 2607 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران دزفول - 15 - مرد 
 نوبت دوم 2608 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران دورود 10 - - مرد 
 نوبت دوم 2609 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران دورود - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2610 مالصدرا -حرفه ای پسران رامسر آموزشكده فنی و  10 - - مرد 
 نوبت دوم 2611 مالصدرا -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رامسر  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2612 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رشت 25 - - مرد 
 نوبت دوم 2613 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رشت - 15 - مرد 
 نوبت دوم 2614 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران زنجان 10 - - مرد 
 نوبت دوم 2615 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران زنجان - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2616 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ساوه 10 - - مرد 
 نوبت دوم 2617 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران سبزوار 10 - - مرد 
 نوبت دوم 2618 فنی و حرفه ای پسران سمنان آموزشكده 15 - - مرد 
 نوبت دوم 2619 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران سمنان - 15 - مرد 
 نوبت دوم 2620 شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو ارومیه  10 - - مرد 
 نوبت دوم 2621 بهشتیشهید  -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو ارومیه  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2622 شهید شمسی پور -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تهران  15 - - مرد 
 نوبت دوم 2623 شهید شمسی پور -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تهران  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 2624 شهید دیباج -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو همدان  15 - - مرد 
 نوبت دوم 2625 شهید دیباج -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو همدان  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 2626 امام علی)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو یزد  5 - - مرد 
 نوبت دوم 2627 علی)ع(امام  -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو یزد  - 5 - مرد 
 نوبت دوم 2628 شهید چمران -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اهواز  15 - - مرد 
 نوبت دوم 2629 شهید چمران -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اهواز  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 2630 باهنرشهید  -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك زاهدان  10 - - مرد 



 

 
 

 

 

 

 

 84 

 

 1401سال ناپيوسته مقطع کارداني به کارشناسي  پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 

 افزاراي كامپيوتر نرممهندسي حرفه - 210 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 نوبت دوم 2631 باهنرشهید  -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك زاهدان  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2632 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمانشاه 10 - - مرد 
 نوبت دوم 2633 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمانشاه - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2634 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شهركرد 5 - - مرد 
 نوبت دوم 2635 حرفه ای پسران شهركرد آموزشكده فنی و - 5 - مرد 
 نوبت دوم 2636 آباد كتولآموزشكده فنی و حرفه ای پسران علی  10 - - مرد 
 نوبت دوم 2637 آباد كتولآموزشكده فنی و حرفه ای پسران علی  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2638 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران قزوین 10 - - مرد 
 نوبت دوم 2639 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران قزوین - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2640 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران قم 22 - - مرد 
 نوبت دوم 2641 شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران كرج  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2642 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران الرستان 15 - - مرد 
 نوبت دوم 2643 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران الرستان - 15 - مرد 
 نوبت دوم 2644 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران مالیر 10 - - مرد 
 نوبت دوم 2645 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران مالیر - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2646 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران میانه 5 - - مرد 
 نوبت دوم 2647 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران میانه - 5 - مرد 
 نوبت دوم 2648 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اراك 10 - زن - 
 نوبت دوم 2649 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اراك - 10 زن - 
 نوبت دوم 2650 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اردبیل 10 - زن - 
 نوبت دوم 2651 فنی و حرفه ای دختران اردبیلآموزشكده  - 10 زن - 
 نوبت دوم 2652 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اصفهان 15 - زن - 
 نوبت دوم 2653 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اصفهان - 15 زن - 
 نوبت دوم 2654 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اهواز 20 - زن - 
 نوبت دوم 2655 حرفه ای دختران اهواز آموزشكده فنی و - 20 زن - 
 نوبت دوم 2656 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران ایالم 10 - زن - 
 نوبت دوم 2657 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران ایالم - 10 زن - 
 نوبت دوم 2658 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بابل 10 - زن - 
 نوبت دوم 2659 دختران بابلآموزشكده فنی و حرفه ای  - 10 زن - 
 نوبت دوم 2660 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بجنورد 5 - زن - 
 نوبت دوم 2661 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بجنورد - 5 زن - 
 نوبت دوم 2662 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بروجرد 10 - زن - 
 نوبت دوم 2663 بروجردآموزشكده فنی و حرفه ای دختران  - 10 زن - 
 نوبت دوم 2664 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بندرعباس 15 - زن - 
 نوبت دوم 2665 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بندرعباس - 15 زن - 
 نوبت دوم 2666 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بوشهر 15 - زن - 
 نوبت دوم 2667 بوشهرآموزشكده فنی و حرفه ای دختران  - 15 زن - 
 نوبت دوم 2668 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بیرجند 10 - زن - 
 نوبت دوم 2669 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بیرجند - 10 زن - 
 نوبت دوم 2670 الزهرا)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تبریز  10 - زن - 
 نوبت دوم 2671 الزهرا)س( -دختران تبریز آموزشكده فنی و حرفه ای  - 10 زن - 
 نوبت دوم 2672 ولیعصر)عج( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  17 - زن - 
 نوبت دوم 2673 ولیعصر)عج( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  - 17 زن - 
 نوبت دوم 2674 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران خوانسار 40 - زن - 
 نوبت دوم 2675 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران خوی 10 - زن - 
 نوبت دوم 2676 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران خوی - 10 زن - 
 نوبت دوم 2677 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران رشت 10 - زن - 
 نوبت دوم 2678 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران رشت - 10 زن - 
 نوبت دوم 2679 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران زاهدان 10 - زن - 
 نوبت دوم 2680 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران زاهدان - 10 زن - 
 نوبت دوم 2681 قائم)عج( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران زنجان  10 - زن - 
دومنوبت  2682 قائم)عج( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران زنجان  - 10 زن -   

 نوبت دوم 2683 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران ساری 10 - زن - 
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 افزاراي كامپيوتر نرممهندسي حرفه - 210 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد
 نوبت دوم 2684 فنی و حرفه ای دختران ساریآموزشكده  - 10 زن - 
 نوبت دوم 2685 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سبزوار 10 - زن - 
 نوبت دوم 2686 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سبزوار - 10 زن - 
 نوبت دوم 2687 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سمنان 10 - زن - 
 نوبت دوم 2688 حرفه ای دختران سمنانآموزشكده فنی و  - 10 زن - 
 نوبت دوم 2689 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سنندج 10 - زن - 
 نوبت دوم 2690 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سنندج - 10 زن - 
 نوبت دوم 6404 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سیرجان 10 - زن - 
 نوبت دوم 6405 دختران سیرجان آموزشكده فنی و حرفه ای - 10 زن - 
 نوبت دوم 2691 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شهركرد 15 - زن - 
 نوبت دوم 2692 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شهركرد - 15 زن - 
 نوبت دوم 2693 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شیراز 10 - زن - 
 نوبت دوم 2694 دختران شیرازآموزشكده فنی و حرفه ای  - 10 زن - 
 نوبت دوم 2695 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران قزوین 10 - زن - 
 نوبت دوم 2696 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران قزوین - 10 زن - 
 نوبت دوم 2697 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران قم 10 - زن - 
 نوبت دوم 2698 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران قم - 10 زن - 
 نوبت دوم 2699 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كازرون 20 - زن - 
 نوبت دوم 2700 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كازرون - 20 زن - 
 نوبت دوم 2701 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كاشان 20 - زن - 
 نوبت دوم 2702 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كاشان - 20 زن - 
 نوبت دوم 2703 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرج 20 - زن - 
 نوبت دوم 2704 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرج - 20 زن - 
 نوبت دوم 2705 حضرت فاطمه)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمان  10 - زن - 
 نوبت دوم 2706 حضرت فاطمه)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمان  - 10 زن - 
 نوبت دوم 2707 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمانشاه 20 - زن - 
 نوبت دوم 2708 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمانشاه - 15 زن - 
 نوبت دوم 2709 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران گرگان 5 - زن - 
 نوبت دوم 2710 دختران گرگانآموزشكده فنی و حرفه ای  - 5 زن - 
 نوبت دوم 6412 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران گنبد 10 - زن - 
 نوبت دوم 6413 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران گنبد - 10 زن - 
 نوبت دوم 2711 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران مراغه 10 - زن - 
 نوبت دوم 2712 مراغهآموزشكده فنی و حرفه ای دختران  - 10 زن - 
 نوبت دوم 2713 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران مشهد 10 - زن - 
 نوبت دوم 2714 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران مشهد - 10 زن - 
 نوبت دوم 2715 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران مالیر 10 - زن - 
 نوبت دوم 2716 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران مالیر - 10 زن - 
 نوبت دوم 6408 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد 10 - زن - 
 نوبت دوم 6409 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد - 10 زن - 
 نوبت دوم 2717 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نیشابور 5 - زن - 
 نوبت دوم 2718 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نیشابور - 5 زن - 
 نوبت دوم 2719 زینب كبری)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران همدان  10 - زن - 
 نوبت دوم 2720 زینب كبری)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران همدان  - 10 زن - 
 نوبت دوم 2721 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران یاسوج 10 - زن - 
 نوبت دوم 2722 حرفه ای دختران یاسوجآموزشكده فنی و  - 10 زن - 
 نوبت دوم 2723 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران یزد 10 - زن - 
 نوبت دوم 2724 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران یزد - 10 زن - 
 نوبت دوم 2725 آموزشكده فنی و حرفه ای زابل 10 - زن - 
 نوبت دوم 2726 آموزشكده فنی و حرفه ای زابل 10 - - مرد 
 نوبت دوم 2727 آموزشكده فنی و حرفه ای سقز 5 - - مرد 
 نوبت دوم 2728 آموزشكده فنی و حرفه ای سقز 10 - زن - 
 نوبت دوم 2729 آموزشكده فنی و حرفه ای سقز - 5 زن - 
 نوبت دوم 2730 آموزشكده فنی و حرفه ای سقز - 5 - مرد 
 نوبت دوم 2731 طبسآموزشكده فنی و حرفه ای  5 - زن - 
 نوبت دوم 2732 آموزشكده فنی و حرفه ای طبس 5 - - مرد 
 نوبت دوم 2733 آموزشكده فنی و حرفه ای طبس - 5 زن - 
 نوبت دوم 2734 آموزشكده فنی و حرفه ای طبس - 5 - مرد 
 نوبت دوم 2735 آموزشكده فنی و حرفه ای قائن 5 - - مرد 
 نوبت دوم 2736 حرفه ای قائن آموزشكده فنی و - 5 - مرد 
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 نوبت دوم 2737 آموزشكده فنی و حرفه ای میناب 5 - زن - 
 نوبت دوم 2738 آموزشكده فنی و حرفه ای میناب 5 - - مرد 
 نوبت دوم 2739 آموزشكده فنی و حرفه ای میناب - 5 - مرد 
 نوبت دوم 2740 آموزشكده فنی و حرفه ای میناب - 5 زن - 
 نوبت دوم 2741 آموزشكده فنی و حرفه ای نهاوند 5 - زن - 
 نوبت دوم 2742 نهاوندآموزشكده فنی و حرفه ای  5 - - مرد 
 نوبت دوم 2743 آموزشكده فنی و حرفه ای نهاوند - 5 - مرد 
 نوبت دوم 2744 آموزشكده فنی و حرفه ای نهاوند - 5 زن - 
 نوبت دوم 2745 آموزشكده كشاورزی خاتم 10 - - مرد 
 نوبت دوم 2746 آموزشكده كشاورزی خاتم - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2747 شهید یزدان پناه -حرفه ای پسران سنندج  دانشكده فنی و 10 - - مرد 
 نوبت دوم 2748 شهید یزدان پناه -دانشكده فنی و حرفه ای پسران سنندج  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2749 شهید محسن مهاجر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اصفهان  15 - - مرد 
 نوبت دوم 2750 شهید محسن مهاجر -پسران شماره یك اصفهان دانشكده فنی و حرفه ای  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 2751 دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تبریز 15 - - مرد 
 نوبت دوم 2752 دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تبریز - 15 - مرد 
 نوبت دوم 2753 محمدباقر)ع(امام  -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ساری  15 - - مرد 
 نوبت دوم 2754 امام محمدباقر)ع( -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ساری  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 2755 شهید باهنر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك شیراز  15 - - مرد 
 نوبت دوم 2756 شهید باهنر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك شیراز  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 2757 شهید چمران -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان  10 - - مرد 
 نوبت دوم 2758 شهید چمران -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2759 محمد منتظریشهید  -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك مشهد  20 - - مرد 
 نوبت دوم 2760 شهید محمد منتظری -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك مشهد  - 20 - مرد 
 نوبت دوم 2761 شهید رجایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كاشان  15 - - مرد 
 نوبت دوم 2762 شهید رجایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كاشان  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 2763 امام علی)ع( -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كردكوی  5 - - مرد 
 نوبت دوم 2764 امام علی)ع( -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كردكوی  - 5 - مرد 
 نوبت دوم 2765 آباددانشكده فنی و حرفه ای پسران محمود  15 - - مرد 
 نوبت دوم 2766 آبادحرفه ای پسران محمود دانشكده فنی و  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2767 دكتر شریعتی -دانشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  20 - زن - 
 نوبت دوم 2768 دكتر شریعتی -دانشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  - 20 زن - 
 نوبت دوم 2769 سرادانشكده فنی و حرفه ای صومعه  10 - - مرد 
 نوبت دوم 2770 سرادانشكده فنی و حرفه ای صومعه  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2771 مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین 20 - زن مرد 
 غیرانتفاعی 2772 ایوان كی -دانشگاه غیرانتفاعی ایوان كی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2773 مشهد -دانشگاه غیرانتفاعی خیام  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2774 آبیك -دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2775 قزوین -دانشگاه غیرانتفاعی رجا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2776 مشهد -دانشگاه غیرانتفاعی سجاد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2777 آمل -دانشگاه غیرانتفاعی شمال  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2778 قم -دانشگاه غیرانتفاعی شهاب دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2779 اصفهان -دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2780 نور -دانشگاه غیرانتفاعی عالمه محدث نوری  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2781 تهران -دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2782 دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر )محل تحصیل یزد( 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2783 بابل -دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2784 آبیك -دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید كاشانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2785 شیراز -موسسه غیرانتفاعی آپادانا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2786 ارومیه -موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2787 ارومیه -موسسه غیرانتفاعی آفاق  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2788 بروجرد -موسسه غیرانتفاعی آفرینش علم گستر 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2789 تهران -موسسه غیرانتفاعی آل طه )ویژه خواهران(  80 - زن - 



 

 
 

 

 

 

 

 87 

 

 1401سال ناپيوسته مقطع کارداني به کارشناسي  پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 

 افزاراي كامپيوتر نرممهندسي حرفه - 210 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 غیرانتفاعی 2790 موسسه غیرانتفاعی آمل 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2791 تنكابن -موسسه غیرانتفاعی آیندگان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2792 ارومیه -موسسه غیرانتفاعی آیین كمال  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2793 تهران -موسسه غیرانتفاعی ابرار )ویژه خواهران(  80 - زن - 

 غیرانتفاعی 2794 قوچان -موسسه غیرانتفاعی اترك  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2795 رشت -موسسه غیرانتفاعی احرار  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2796 ساری -موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2797 گرمسار -موسسه غیرانتفاعی ادیبان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2798 غیرانتفاعی ارشاد )محل تحصیل واحد تهران(موسسه  40 - زن - 

 غیرانتفاعی 2799 موسسه غیرانتفاعی ارشاد )محل تحصیل واحد دماوند( 40 - - مرد 

 غیرانتفاعی 2800 شیراز -موسسه غیرانتفاعی ارم  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2801 خرمشهر -موسسه غیرانتفاعی اروندان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2802 مشهد -موسسه غیرانتفاعی اسرار  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2803 تبریز -موسسه غیرانتفاعی اسوه معاصر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2804 بجنورد -موسسه غیرانتفاعی اشراق  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2805 مشهد -موسسه غیرانتفاعی اقبال الهوری  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2806 همدان -موسسه غیرانتفاعی الوند  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2807 یزد -موسسه غیرانتفاعی امام جواد)ع(  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2808 نهاوند -موسسه غیرانتفاعی امید  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2809 فوالد شهر اصفهان -موسسه غیرانتفاعی امین  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2810 الهیجان -موسسه غیرانتفاعی اندیشمند  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2811 جهرم -موسسه غیرانتفاعی اندیشه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2812 نكا -موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان علوم پایه مازندران  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2813 ساوه -موسسه غیرانتفاعی انرژی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2814 آبیك -موسسه غیرانتفاعی اوج  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2815 قروه -موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2816 ایالم -موسسه غیرانتفاعی باختر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2817 آبیك -موسسه غیرانتفاعی بصیر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2818 كرمان -موسسه غیرانتفاعی بعثت  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2819 شاهین شهر اصفهان -موسسه غیرانتفاعی بنیان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2820 مشهد -موسسه غیرانتفاعی بهار  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2821 كرمان -موسسه غیرانتفاعی بهمنیار  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2822 موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2823 مهر فارس -موسسه غیرانتفاعی پارس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2824 گناباد -موسسه غیرانتفاعی پارس رضوی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2825 بابلسر -موسسه غیرانتفاعی پارسا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2826 قزوین -موسسه غیرانتفاعی پارسیان بیدستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2827 شیراز -موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2828 فریدونكنار -موسسه غیرانتفاعی پردیسان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2829 قم -موسسه غیرانتفاعی پویش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2830 چالوس -ویندگان دانش موسسه غیرانتفاعی پ 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2831 گلپایگان -موسسه غیرانتفاعی پیام  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2832 فردوس -موسسه غیرانتفاعی پیروزان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2833 شیراز -موسسه غیرانتفاعی پیشتازان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2834 المرد -موسسه غیرانتفاعی تابناك  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2835 تاكستان استان قزوین -موسسه غیرانتفاعی تاكستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2836 قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی تجن  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2837 گلوگاه مازندران -توحید موسسه غیرانتفاعی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2838 دامغان -موسسه غیرانتفاعی توران  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2839 مشهد -موسسه غیرانتفاعی توس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2840 سنندج -موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش  40 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2841 جیرفت -جاوید پویا دانش  موسسه غیرانتفاعی 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2842 كوهدشت -موسسه غیرانتفاعی جویندگان علم  80 - زن مرد 



 

 
 

 

 

 

 

 88 

 

 1401سال ناپيوسته مقطع کارداني به کارشناسي  پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 

 افزاراي كامپيوتر نرممهندسي حرفه - 210 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 تحصيليدوره 

 اول دوم زن مرد

 غیرانتفاعی 2843 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2844 خوزستان -موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2845 رشت -موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2846 كرمانشاه -غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2847 همدان -موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2848 تبریز -موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2849 گرگان -موسسه غیرانتفاعی حكیم جرجانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2850 قوچان -موسسه غیرانتفاعی حكیم نظامی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2851 بجنورد -موسسه غیرانتفاعی حكیمان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2852 مشهد -موسسه غیرانتفاعی خراسان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2853 بوشهر -موسسه غیرانتفاعی خرد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2854 مشهد -موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2855 قزوین -موسسه غیرانتفاعی دارالفنون  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2856 ساوه -موسسه غیرانتفاعی دانشستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2857 الهیجان -موسسه غیرانتفاعی دیلمان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2858 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2859 رشت -موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2860 كرمان -موسسه غیرانتفاعی رسالت  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2861 تبریز -موسسه غیرانتفاعی رشدیه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2862 زنجان -موسسه غیرانتفاعی روزبه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2863 ساری -موسسه غیرانتفاعی روزبهان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2864 برازجان -موسسه غیرانتفاعی رهجویان دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2865 اهواز -موسسه غیرانتفاعی رهنما  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2866 كرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی زاگرس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2867 موسسه غیرانتفاعی زند شیراز 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2868 آمل -موسسه غیرانتفاعی سبز  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2869 اردبیل -موسسه غیرانتفاعی سبالن  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2870 تبریز -موسسه غیرانتفاعی سراج  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2871 ایالم -موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2872 مشهد -موسسه غیرانتفاعی سلمان  40 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2873 آمل -موسسه غیرانتفاعی سمنگان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2874 گلبهار -موسسه غیرانتفاعی سناباد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2875 قزوین -موسسه غیرانتفاعی سهروردی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2876 رشت -موسسه غیرانتفاعی سیمای دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2877 كاشان -موسسه غیرانتفاعی سینا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2878 مشهد -موسسه غیرانتفاعی شاندیز  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2879 موسسه غیرانتفاعی شاهرود 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2880 گنبد كاووس -موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2881 تنكابن -موسسه غیرانتفاعی شفق  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2882 گنبد كاووس -غیرانتفاعی شمس موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2883 كرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2884 قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی صالحان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2885 ابهر -موسسه غیرانتفاعی صائب  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2886 ارومیه -غیرانتفاعی صبا موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2887 تهران -موسسه غیرانتفاعی صدر المتالهین )ویژه برادران(  80 - - مرد 

 غیرانتفاعی 2888 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی صفاهان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2889 فوالد شهر اصفهان -موسسه غیرانتفاعی صنعتی فوالد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2890 قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی صنعتی قایم  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2891 بابل -موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2892 موسسه غیرانتفاعی صنعتی مراغه 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2893 بابل -موسسه غیرانتفاعی طبری  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2894 كرمان -موسسه غیرانتفاعی عرفان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2895 شاهین شهر اصفهان -موسسه غیرانتفاعی عقیق  80 - زن مرد 
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 1401سال ناپيوسته مقطع کارداني به کارشناسي  پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 

 افزاراي كامپيوتر نرممهندسي حرفه - 210 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش 
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 غیرانتفاعی 2896 بهنمیر بابلسر -موسسه غیرانتفاعی عالمه امینی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2897 رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی عالمه جعفری  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2898 موسسه غیرانتفاعی عالمه حلی چالوس 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2899 قزوین -موسسه غیرانتفاعی عالمه دهخدا  60 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2900 قزوین -موسسه غیرانتفاعی عالمه رفیعی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2901 قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی عالمه طبرسی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2902 كاشان -كاشانی موسسه غیرانتفاعی عالمه فیض  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2903 قزوین -موسسه غیرانتفاعی عالمه قزوینی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2904 نایین -موسسه غیرانتفاعی عالمه نایینی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2905 پلدختر لرستان -موسسه غیرانتفاعی علم آموزان افالك  15 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2906 ارومیه -موسسه غیرانتفاعی علم و فن  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2907 تبریز -موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2908 امیر كال بابل -موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2909 اصفهان -فنّاوری سپاهان موسسه غیرانتفاعی علوم و  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2910 قشم -موسسه غیرانتفاعی علوم و فنون خوارزمی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2911 همدان -موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2912 قزوین -موسسه غیرانتفاعی غزالی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2913 ساوه -موسسه غیرانتفاعی فخر رازی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2914 گچساران -موسسه غیرانتفاعی فراز  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2915 مشهد -موسسه غیرانتفاعی فردوس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2916 قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی فروردین  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2917 خمینی شهر اصفهان -غیرانتفاعی فیض االسالم  موسسه 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2918 لنگرود -موسسه غیرانتفاعی قدیر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2919 رشت -موسسه غیرانتفاعی كادوس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2920 موسسه غیرانتفاعی كار )محل تحصیل واحد قزوین( 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2921 اهواز -موسسه غیرانتفاعی كارون  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2922 محمود آباد -موسسه غیرانتفاعی كاوش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2923 كرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی كبیر غرب  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2924 رامسر -موسسه غیرانتفاعی كسری  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2925 قزوین -موسسه غیرانتفاعی كوثر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2926 رشت -موسسه غیرانتفاعی كوشیار  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2927 سمنان -موسسه غیرانتفاعی كومش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2928 موسسه غیرانتفاعی كیمیای كرمان 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2929 گرگان -غیرانتفاعی گلستان موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2930 همدان -موسسه غیرانتفاعی گنجنامه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2931 رودبار -موسسه غیرانتفاعی گیل  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2932 گرگان -موسسه غیرانتفاعی المعی گرگانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2933 آق قال گلستان -غیرانتفاعی لقمان حكیم موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2934 بوشهر -موسسه غیرانتفاعی لیان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2935 سنندج -موسسه غیرانتفاعی ماد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2936 نوشهر -موسسه غیرانتفاعی مارلیك  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2937 رویان نور -غیرانتفاعی مازیار موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2938 موسسه غیرانتفاعی معراج علم سلماس 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2939 اردبیل -موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2940 آستانه اشرفیه -موسسه غیرانتفاعی مهر آستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2941 موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2942 آبادان -موسسه غیرانتفاعی مهر اروند  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2943 رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی میثاق  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2944 گرگان -موسسه غیرانتفاعی میرداماد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2945 مهاباد -موسسه غیرانتفاعی میعاد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2946 مینودشت -موسسه غیرانتفاعی میالد گلستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2947 تبریز -موسسه غیرانتفاعی نبی اكرم)ص(  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2948 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی نقش جهان  80 - زن مرد 
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 1401سال ناپيوسته مقطع کارداني به کارشناسي  پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 

 افزاراي كامپيوتر نرممهندسي حرفه - 210 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد
 غیرانتفاعی 2949 محمودآباد -موسسه غیرانتفاعی نیما  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2950 تربت جام -موسسه غیرانتفاعی وحدت  80 - زن مرد 
 غیرانتفاعی 2951 زاهدان -موسسه غیرانتفاعی هاتف  80 - زن مرد 
 غیرانتفاعی 2952 ساری -موسسه غیرانتفاعی هدف  80 - زن مرد 
 غیرانتفاعی 2953 بیرجند -موسسه غیرانتفاعی هرمزان  80 - زن مرد 
 غیرانتفاعی 2954 بروجرد -غیرانتفاعی یاسین موسسه  80 - زن مرد 

 120 - زن مرد 
دانشگاه شیراز )محل تحصیل دانشكده آموزش های 

 الكترونیكی(
 مجازی دولتی 2955

 مجازی غیرانتفاعی 2956 تهران -موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان  80 - زن مرد 
 مجازی غیرانتفاعی 2957 تهران -دانش موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر  120 - زن مرد 

 اي فّناوري اطالعاتمهندسي حرفه - 210
 روزانه 2958 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران دزفول 25 - - مرد 

 روزانه 2959 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران دزفول - 25 - مرد 

 روزانه 2960 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رستم آباد رودبار 30 - - مرد 
 روزانه 2961 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رستم آباد رودبار - 30 - مرد 
 روزانه 2962 شهید شمسی پور -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تهران  20 - - مرد 
 روزانه 2963 شهید شمسی پور -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تهران  - 20 - مرد 

 روزانه 6254 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمانشاه 30 - - مرد 

 روزانه 6255 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمانشاه - 30 - مرد 

 روزانه 2964 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران رشت 20 - زن - 

 روزانه 2965 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران رشت - 20 زن - 

 روزانه 6260 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شاهرود 30 - زن - 

 روزانه 6264 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شاهرود - 30 زن - 

 روزانه 2966 حضرت فاطمه)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمان  30 - زن - 

 روزانه 2967 فاطمه)س(حضرت  -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمان  - 30 زن - 
 روزانه 2968 شهید رجایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كاشان  25 - - مرد 
 روزانه 2969 شهید رجایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كاشان  - 25 - مرد 
 نوبت دوم 2970 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران دزفول 10 - - مرد 
 نوبت دوم 2971 حرفه ای پسران دزفولآموزشكده فنی و  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2972 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رستم آباد رودبار 10 - - مرد 
 نوبت دوم 2973 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رستم آباد رودبار - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2974 شهید شمسی پور -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تهران  15 - - مرد 
 نوبت دوم 2975 شهید شمسی پور -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تهران  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 6258 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمانشاه 10 - - مرد 
 نوبت دوم 6259 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمانشاه - 10 - مرد 
 نوبت دوم 2976 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران رشت 10 - زن - 
 نوبت دوم 2977 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران رشت - 10 زن - 
 نوبت دوم 6262 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شاهرود - 10 زن - 
 نوبت دوم 6267 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شاهرود 10 - زن - 
 نوبت دوم 2978 حضرت فاطمه)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمان  10 - زن - 
 نوبت دوم 2979 حضرت فاطمه)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمان  - 10 زن - 
 نوبت دوم 2980 شهید رجایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كاشان  15 - - مرد 
 نوبت دوم 2981 شهید رجایی -پسران كاشان دانشكده فنی و حرفه ای  - 15 - مرد 

 سخت افزار كامپيوتر - 210
 غیرانتفاعی 2982 شیراز -موسسه غیرانتفاعی پیشتازان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2983 جیرفت -موسسه غیرانتفاعی جاوید پویا دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 2984 قزوین -موسسه غیرانتفاعی عالمه دهخدا  60 - زن مرد 

 اي سراميكمهندسي حرفه - 211
 روزانه 2985 امام خمینی)ره( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران میبد  30 - - مرد 
 روزانه 2986 امام خمینی)ره( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران میبد  - 30 - مرد 
 نوبت دوم 2987 امام خمینی)ره( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران میبد  10 - - مرد 
 نوبت دوم 2988 امام خمینی)ره( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران میبد  - 10 - مرد 

 گرياي مواد ريختهمهندسي حرفه - 211
 روزانه 2989 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تبریز 30 - - مرد 

 روزانه 2990 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تبریز - 30 - مرد 

 روزانه 6272 شهیدرجایی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو شیراز  30 - - مرد 

 روزانه 6277 شهیدرجایی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو شیراز  - 30 - مرد 

 روزانه 2991 شهید دادبین -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو كرمان  40 - - مرد 
 روزانه 2992 شهید دادبین -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو كرمان  - 30 - مرد 
 روزانه 2993 شهید مفتح -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك همدان  30 - - مرد 
 روزانه 2994 شهید مفتح -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك همدان  - 30 - مرد 
 روزانه 2995 شهید محسن مهاجر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اصفهان  20 - - مرد 
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 گرياي مواد ريختهمهندسي حرفه - 211 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد
 روزانه 2996 شهید محسن مهاجر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اصفهان  - 20 - مرد 

 روزانه 2997 شهید صدوقی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك یزد  30 - - مرد 

 روزانه 2998 شهید صدوقی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك یزد  - 30 - مرد 

 روزانه 6282 شهید رجایی -و حرفه ای پسران كاشان  دانشكده فنی 30 - - مرد 

 روزانه 6284 شهید رجایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كاشان  - 30 - مرد 

 نوبت دوم 2999 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تبریز 10 - - مرد 
 نوبت دوم 3000 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تبریز - 10 - مرد 
 نوبت دوم 6275 شهیدرجایی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو شیراز  10 - - مرد 
 نوبت دوم 6279 شهیدرجایی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو شیراز  - 10 - مرد 
دومنوبت  3001 شهید دادبین -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو كرمان  5 - - مرد   

 نوبت دوم 3002 شهید دادبین -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو كرمان  - 5 - مرد 
 نوبت دوم 3003 شهید مفتح -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك همدان  10 - - مرد 
 نوبت دوم 3004 شهید مفتح -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك همدان  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3005 شهید محسن مهاجر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اصفهان  15 - - مرد 
 نوبت دوم 3006 شهید محسن مهاجر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اصفهان  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 3007 شهید صدوقی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك یزد  10 - - مرد 
 نوبت دوم 3008 شهید صدوقی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك یزد  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 6285 شهید رجایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كاشان  10 - - مرد 
 نوبت دوم 6288 شهید رجایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كاشان  - 10 - مرد 
 غیرانتفاعی 3009 فوالد شهر اصفهان -غیرانتفاعی صنعتی فوالد موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3010 موسسه غیرانتفاعی كار )محل تحصیل واحد رفسنجان( 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3011 آبادان -موسسه غیرانتفاعی مهر اروند  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3012 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی نقش جهان  80 - زن مرد 

 اي استخراج معدنمهندسي حرفه - 213
 روزانه 3013 شهید دادبین -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو كرمان  40 - - مرد 

 روزانه 3014 شهید دادبین -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو كرمان  - 30 - مرد 

 روزانه 3015 آموزشكده فنی و حرفه ای طبس 30 - - مرد 

 روزانه 3016 آموزشكده فنی و حرفه ای طبس - 30 - مرد 

 نوبت دوم 3017 شهید دادبین -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو كرمان  5 - - مرد 
 نوبت دوم 3018 شهید دادبین -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو كرمان  - 5 - مرد 
 نوبت دوم 3019 حرفه ای طبسآموزشكده فنی و  10 - - مرد 
 نوبت دوم 3020 آموزشكده فنی و حرفه ای طبس - 10 - مرد 
 غیرانتفاعی 3021 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3022 رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی عالمه جعفری  80 - زن مرد 

 اي معماريمهندسي حرفه - 214
 روزانه 3023 دانشگاه تربت حیدریه 35 - زن مرد 

 12 - زن مرد 
دانشگاه صنعتی شیراز )محل تحصیل مركز آموزش عالی 

 فیروز آباد(
 روزانه 3024

 روزانه 3025 شهید چمران -آموزشكده فنی و حرفه ای اهر  35 - - مرد 

 روزانه 3026 شهید چمران -آموزشكده فنی و حرفه ای اهر  - 35 - مرد 

 روزانه 3027 امیر كبیر -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اراك  50 - - مرد 

 روزانه 3028 رازی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اردبیل  25 - - مرد 

 روزانه 3029 رازی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اردبیل  - 25 - مرد 

 روزانه 3030 شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اردكان  30 - - مرد 

 روزانه 3031 شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اردكان  - 30 - مرد 

 روزانه 3032 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ایالم 30 - - مرد 

 روزانه 3033 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ایالم - 30 - مرد 

 روزانه 3034 دارالفنون -پسران بجنورد آموزشكده فنی و حرفه ای  35 - - مرد 

 روزانه 3035 دارالفنون -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بجنورد  - 25 - مرد 

 روزانه 3036 شهید كرانی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بندرعباس  25 - - مرد 

 روزانه 3037 شهید كرانی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بندرعباس  - 25 - مرد 

 روزانه 3038 ابن حسام -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بیرجند  30 - - مرد 

 روزانه 3039 ابن حسام -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بیرجند  - 25 - مرد 

 روزانه 3040 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران خرم آباد 30 - - مرد 

 روزانه 3041 خرم آبادآموزشكده فنی و حرفه ای پسران  - 30 - مرد 

 روزانه 3042 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران خلخال 30 - - مرد 

 روزانه 3043 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران خلخال - 30 - مرد 

 روزانه 3044 مالصدرا -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رامسر  30 - - مرد 

 روزانه 3045 مالصدرا -رامسر آموزشكده فنی و حرفه ای پسران  - 30 - مرد 
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 اي معماريمهندسي حرفه - 214 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 روزانه 3046 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران زنجان 30 - - مرد 

 روزانه 3047 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران زنجان - 30 - مرد 

 روزانه 3048 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران سمنان 30 - - مرد 

 روزانه 3049 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران سمنان - 30 - مرد 

 روزانه 3050 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو كرمانشاه 30 - - مرد 

 روزانه 3051 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو كرمانشاه - 30 - مرد 

 روزانه 3052 شهید باهنر -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك زاهدان  30 - - مرد 

 روزانه 3053 شهید باهنر -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك زاهدان  - 30 - مرد 

 روزانه 3054 شهید مفتح -حرفه ای پسران شماره یك همدان آموزشكده فنی و  30 - - مرد 

 روزانه 3055 شهید مفتح -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك همدان  - 30 - مرد 

 روزانه 3056 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شهركرد 30 - - مرد 

 روزانه 3057 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شهركرد - 30 - مرد 

 روزانه 3058 آباد كتولآموزشكده فنی و حرفه ای پسران علی  30 - - مرد 

 روزانه 3059 آباد كتولآموزشكده فنی و حرفه ای پسران علی  - 30 - مرد 

 روزانه 3060 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران قم 30 - - مرد 

 روزانه 3061 شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران كرج  - 26 - مرد 

 روزانه 3062 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران الهیجان 30 - - مرد 

 روزانه 3063 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران الهیجان - 30 - مرد 

 روزانه 3064 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران مرودشت 40 - - مرد 

 روزانه 3065 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران مرودشت - 25 - مرد 

 روزانه 3066 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران یاسوج 30 - - مرد 

 روزانه 3067 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران یاسوج - 30 - مرد 

 روزانه 3068 توحید -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران آمل  30 - زن - 

 روزانه 3069 توحید -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران آمل  - 30 زن - 

 روزانه 3070 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اراك 30 - زن - 

 روزانه 3071 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اراك - 30 زن - 

 روزانه 3072 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اردبیل 30 - زن - 

 روزانه 3073 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اردبیل - 30 زن - 

 روزانه 3074 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اهواز 20 - زن - 

 روزانه 3075 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اهواز - 20 زن - 

 روزانه 3076 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران ایالم 30 - زن - 

 روزانه 3077 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران ایالم - 30 زن - 

 روزانه 3078 و حرفه ای دختران بابلآموزشكده فنی  25 - زن - 

 روزانه 3079 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بابل - 30 زن - 

 روزانه 3080 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بجنورد 35 - زن - 

 روزانه 3081 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بجنورد - 35 زن - 

 روزانه 3082 بوشهر آموزشكده فنی و حرفه ای دختران 30 - زن - 

 روزانه 3083 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بوشهر - 30 زن - 

 روزانه 3084 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بیرجند 35 - زن - 

 روزانه 3085 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بیرجند - 25 زن - 

 روزانه 3086 الزهرا)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تبریز  16 - زن - 

 روزانه 3087 الزهرا)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تبریز  - 16 زن - 

 روزانه 3088 ولیعصر)عج( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  18 - زن - 

 روزانه 3089 ولیعصر)عج( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  - 18 زن - 

 روزانه 3090 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران خرم اباد 30 - زن - 

 روزانه 3091 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران خرم اباد - 30 زن - 

 روزانه 3092 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران خوی 30 - زن - 

 روزانه 3093 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران خوی - 30 زن - 

 روزانه 3094 حرفه ای دختران رشت آموزشكده فنی و 20 - زن - 

 روزانه 3095 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران رشت - 20 زن - 

 روزانه 3096 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران ساری 30 - زن - 

 روزانه 3097 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران ساری - 30 زن - 

 روزانه 3098 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سنندج 30 - زن - 
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 اي معماريمهندسي حرفه - 214 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 روزانه 3099 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سنندج - 30 زن - 

 روزانه 3100 حرفه ای دختران سیرجان آموزشكده فنی و 30 - زن - 

 روزانه 3101 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سیرجان - 30 زن - 

 روزانه 3102 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شهركرد 20 - زن - 

 روزانه 3103 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شهركرد - 20 زن - 

 روزانه 3104 دختران شیرازآموزشكده فنی و حرفه ای  30 - زن - 

 روزانه 3105 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شیراز - 30 زن - 

 روزانه 3106 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران قزوین 30 - زن - 

 روزانه 3107 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران قزوین - 30 زن - 

 روزانه 3108 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كاشان 20 - زن - 

 روزانه 3109 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كاشان - 20 زن - 

 روزانه 3110 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرج 20 - زن - 

 روزانه 3111 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرج - 20 زن - 

 روزانه 3112 حضرت فاطمه)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمان  30 - زن - 

 روزانه 3113 حضرت فاطمه)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمان  - 30 زن - 

 روزانه 3114 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمانشاه 30 - زن - 

 روزانه 3115 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمانشاه - 20 زن - 

 روزانه 3116 گرگانآموزشكده فنی و حرفه ای دختران  20 - زن - 

 روزانه 3117 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران گرگان - 20 زن - 

 روزانه 3118 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران مراغه 30 - زن - 

 روزانه 3119 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران مراغه - 30 زن - 

 روزانه 3120 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران مشهد 15 - زن - 

 روزانه 3121 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران مشهد - 15 زن - 

 روزانه 3122 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد 20 - زن - 

 روزانه 3123 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد - 20 زن - 

 روزانه 3124 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نی ریز 25 - زن - 

 روزانه 3125 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نی ریز - 25 زن - 

 روزانه 3126 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نیشابور 25 - زن - 

 روزانه 3127 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نیشابور - 25 زن - 

 روزانه 3128 زینب كبری)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران همدان  25 - زن - 

 روزانه 3129 زینب كبری)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران همدان  - 25 زن - 

 روزانه 3130 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران یاسوج 30 - زن - 

 روزانه 3131 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران یاسوج - 30 زن - 

 روزانه 3132 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران یزد 20 - زن - 

 روزانه 3133 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران یزد - 20 زن - 

 روزانه 3134 آموزشكده فنی و حرفه ای سقز 30 - - مرد 

 روزانه 3135 آموزشكده فنی و حرفه ای سقز - 30 - مرد 

 روزانه 3136 شهید یزدان پناه -دانشكده فنی و حرفه ای پسران سنندج  30 - - مرد 

 روزانه 3137 شهید یزدان پناه -و حرفه ای پسران سنندج  دانشكده فنی - 30 - مرد 

 روزانه 3138 شهید قاضی طباطبایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ارومیه  30 - - مرد 

 روزانه 3139 شهید قاضی طباطبایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ارومیه  - 30 - مرد 

 روزانه 3140 شهید محسن مهاجر -فنی و حرفه ای پسران شماره یك اصفهان دانشكده  20 - - مرد 

 روزانه 3141 شهید محسن مهاجر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اصفهان  - 20 - مرد 

 روزانه 3142 دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تبریز 25 - - مرد 

 روزانه 3143 پسران شماره یك تبریزدانشكده فنی و حرفه ای  - 25 - مرد 

 روزانه 3144 انقالب اسالمی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تهران  15 - - مرد 

 روزانه 3145 انقالب اسالمی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تهران  - 15 - مرد 

 روزانه 3146 امام محمدباقر)ع( -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ساری  25 - - مرد 

 روزانه 3147 امام محمدباقر)ع( -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ساری  - 25 - مرد 

 روزانه 3148 شهید باهنر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك شیراز  25 - - مرد 

 روزانه 3149 شهید باهنر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك شیراز  - 25 - مرد 

 روزانه 3150 شهید چمران -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان  30 - - مرد 

 روزانه 3151 شهید چمران -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان  - 30 - مرد 



 

 
 

 

 

 

 

 94 

 

 1401سال ناپيوسته مقطع کارداني به کارشناسي  پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 

 اي معماريمهندسي حرفه - 214 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 روزانه 3152 شهید محمد منتظری -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك مشهد  20 - - مرد 

 روزانه 3153 شهید محمد منتظری -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك مشهد  - 15 - مرد 

 روزانه 3154 شهید صدوقی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك یزد  30 - - مرد 

 روزانه 3155 شهید صدوقی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك یزد  - 30 - مرد 

 روزانه 3156 شهید رجایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كاشان  25 - - مرد 

 روزانه 3157 شهید رجایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كاشان  - 25 - مرد 

 روزانه 3158 آباددانشكده فنی و حرفه ای پسران محمود  35 - - مرد 

 روزانه 3159 آباددانشكده فنی و حرفه ای پسران محمود  - 20 - مرد 

 روزانه 3160 دكتر شریعتی -دانشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  20 - زن - 

 روزانه 3161 دكتر شریعتی -دانشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  - 20 زن - 

 روزانه 3162 سرادانشكده فنی و حرفه ای صومعه  30 - - مرد 

 روزانه 3163 سرادانشكده فنی و حرفه ای صومعه  - 30 - مرد 

 نوبت دوم 3164 دانشگاه تربت حیدریه 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 3165 شهید چمران -آموزشكده فنی و حرفه ای اهر  5 - - مرد 
 نوبت دوم 3166 شهید چمران -آموزشكده فنی و حرفه ای اهر  - 5 - مرد 
 نوبت دوم 3167 امیر كبیر -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اراك  20 - - مرد 
 نوبت دوم 3168 رازی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اردبیل  15 - - مرد 
 نوبت دوم 3169 رازی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اردبیل  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 3170 شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اردكان  10 - - مرد 
 نوبت دوم 3171 شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اردكان  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3172 و حرفه ای پسران ایالم آموزشكده فنی 10 - - مرد 
 نوبت دوم 3173 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ایالم - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3174 دارالفنون -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بجنورد  10 - - مرد 
 نوبت دوم 3175 دارالفنون -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بجنورد  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3176 شهید كرانی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بندرعباس  15 - - مرد 
 نوبت دوم 3177 شهید كرانی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بندرعباس  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 3178 ابن حسام -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بیرجند  15 - - مرد 
 نوبت دوم 3179 ابن حسام -ای پسران بیرجند آموزشكده فنی و حرفه  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3180 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران خرم آباد 10 - - مرد 
 نوبت دوم 3181 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران خرم آباد - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3182 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران خلخال 10 - - مرد 
 نوبت دوم 3183 فنی و حرفه ای پسران خلخالآموزشكده  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3184 مالصدرا -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رامسر  10 - - مرد 
 نوبت دوم 3185 مالصدرا -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رامسر  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3186 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران زنجان 10 - - مرد 
 نوبت دوم 3187 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران زنجان - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3188 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران سمنان 10 - - مرد 
 نوبت دوم 3189 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران سمنان - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3190 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو كرمانشاه 10 - - مرد 
 نوبت دوم 3191 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو كرمانشاه - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3192 شهید باهنر -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك زاهدان  10 - - مرد 
 نوبت دوم 3193 شهید باهنر -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك زاهدان  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3194 شهید مفتح -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك همدان  10 - - مرد 
 نوبت دوم 3195 شهید مفتح -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك همدان  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3196 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شهركرد 10 - - مرد 
 نوبت دوم 3197 پسران شهركردآموزشكده فنی و حرفه ای  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3198 آباد كتولآموزشكده فنی و حرفه ای پسران علی  10 - - مرد 
 نوبت دوم 3199 آباد كتولآموزشكده فنی و حرفه ای پسران علی  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3200 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران قم 30 - - مرد 
 نوبت دوم 3201 شهید بهشتی -حرفه ای پسران كرج آموزشكده فنی و  - 14 - مرد 
 نوبت دوم 3202 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران الهیجان 10 - - مرد 
 نوبت دوم 3203 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران الهیجان - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3204 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران مرودشت 10 - - مرد 
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 1401سال ناپيوسته مقطع کارداني به کارشناسي  پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 

 اي معماريحرفهمهندسي  - 214 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 نوبت دوم 3205 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران مرودشت - 5 - مرد 
 نوبت دوم 3206 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران یاسوج 10 - - مرد 
 نوبت دوم 3207 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران یاسوج - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3208 توحید -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران آمل  10 - زن - 
 نوبت دوم 3209 توحید -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران آمل  - 10 زن - 
 نوبت دوم 3210 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اراك 10 - زن - 
 نوبت دوم 3211 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اراك - 10 زن - 
 نوبت دوم 3212 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اردبیل 10 - زن - 
 نوبت دوم 3213 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اردبیل - 10 زن - 
 نوبت دوم 3214 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اهواز 20 - زن - 
 نوبت دوم 3215 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اهواز - 20 زن - 
 نوبت دوم 3216 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران ایالم 10 - زن - 
 نوبت دوم 3217 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران ایالم - 10 زن - 
 نوبت دوم 3218 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بابل 10 - زن - 
 نوبت دوم 3219 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بابل - 10 زن - 
 نوبت دوم 3220 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بجنورد 5 - زن - 
 نوبت دوم 3221 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بجنورد - 5 زن - 
 نوبت دوم 3222 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بوشهر 10 - زن - 
 نوبت دوم 3223 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بوشهر - 10 زن - 
 نوبت دوم 3224 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بیرجند 10 - زن - 
 نوبت دوم 3225 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بیرجند - 10 زن - 
 نوبت دوم 3226 الزهرا)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تبریز  16 - زن - 
 نوبت دوم 3227 الزهرا)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تبریز  - 16 زن - 
 نوبت دوم 3228 ولیعصر)عج( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  17 - زن - 
 نوبت دوم 3229 ولیعصر)عج( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  - 17 زن - 
 نوبت دوم 3230 دختران خرم ابادآموزشكده فنی و حرفه ای  10 - زن - 
 نوبت دوم 3231 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران خرم اباد - 10 زن - 
 نوبت دوم 3232 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران خوی 10 - زن - 
 نوبت دوم 3233 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران خوی - 10 زن - 
 نوبت دوم 3234 رشت آموزشكده فنی و حرفه ای دختران 10 - زن - 
 نوبت دوم 3235 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران رشت - 10 زن - 
 نوبت دوم 3236 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران ساری 10 - زن - 
 نوبت دوم 3237 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران ساری - 10 زن - 
 نوبت دوم 3238 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سنندج 10 - زن - 
 نوبت دوم 3239 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سنندج - 10 زن - 
 نوبت دوم 3240 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سیرجان 10 - زن - 
 نوبت دوم 3241 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سیرجان - 10 زن - 
دومنوبت  3242 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شهركرد 15 - زن -   

 نوبت دوم 3243 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شهركرد - 15 زن - 
 نوبت دوم 3244 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شیراز 10 - زن - 
 نوبت دوم 3245 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شیراز - 10 زن - 
 نوبت دوم 3246 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران قزوین 10 - زن - 
 نوبت دوم 3247 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران قزوین - 10 زن - 
 نوبت دوم 3248 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كاشان 20 - زن - 
 نوبت دوم 3249 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كاشان - 20 زن - 
 نوبت دوم 3250 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرج 20 - زن - 
 نوبت دوم 3251 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرج - 20 زن - 
 نوبت دوم 3252 حضرت فاطمه)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمان  10 - زن - 
 نوبت دوم 3253 حضرت فاطمه)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمان  - 10 زن - 
 نوبت دوم 3254 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمانشاه 15 - زن - 
 نوبت دوم 3255 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمانشاه - 10 زن - 
 نوبت دوم 3256 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران گرگان 5 - زن - 
 نوبت دوم 3257 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران گرگان - 5 زن - 
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 1401سال ناپيوسته مقطع کارداني به کارشناسي  پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 

 اي معماريمهندسي حرفه - 214 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 نوبت دوم 3258 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران مراغه 10 - زن - 
 نوبت دوم 3259 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران مراغه - 10 زن - 
 نوبت دوم 3260 حرفه ای دختران مشهدآموزشكده فنی و  15 - زن - 
 نوبت دوم 3261 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران مشهد - 15 زن - 
 نوبت دوم 3262 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد 20 - زن - 
 نوبت دوم 3263 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد - 20 زن - 
 نوبت دوم 3264 ای دختران نی ریز آموزشكده فنی و حرفه 15 - زن - 
 نوبت دوم 3265 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نی ریز - 15 زن - 
 نوبت دوم 3266 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نیشابور 10 - زن - 
 نوبت دوم 3267 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نیشابور - 5 زن - 
 نوبت دوم 3268 زینب كبری)س( -دختران همدان  آموزشكده فنی و حرفه ای 15 - زن - 
 نوبت دوم 3269 زینب كبری)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران همدان  - 15 زن - 
 نوبت دوم 3270 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران یاسوج 10 - زن - 
 نوبت دوم 3271 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران یاسوج - 10 زن - 
 نوبت دوم 3272 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران یزد 10 - زن - 
 نوبت دوم 3273 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران یزد - 10 زن - 
 نوبت دوم 3274 آموزشكده فنی و حرفه ای سقز 10 - - مرد 
 نوبت دوم 3275 آموزشكده فنی و حرفه ای سقز - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3276 شهید یزدان پناه -سنندج  دانشكده فنی و حرفه ای پسران 10 - - مرد 
 نوبت دوم 3277 شهید یزدان پناه -دانشكده فنی و حرفه ای پسران سنندج  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3278 شهید قاضی طباطبایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ارومیه  10 - - مرد 
 نوبت دوم 3279 شهید قاضی طباطبایی -یك ارومیه  دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3280 شهید محسن مهاجر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اصفهان  15 - - مرد 
 نوبت دوم 3281 شهید محسن مهاجر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اصفهان  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 3282 ای پسران شماره یك تبریزدانشكده فنی و حرفه  15 - - مرد 
 نوبت دوم 3283 دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تبریز - 15 - مرد 
 نوبت دوم 3284 انقالب اسالمی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تهران  15 - - مرد 
 نوبت دوم 3285 انقالب اسالمی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تهران  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 3286 امام محمدباقر)ع( -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ساری  15 - - مرد 
 نوبت دوم 3287 امام محمدباقر)ع( -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ساری  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 3288 شهید باهنر -شیراز دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك  15 - - مرد 
 نوبت دوم 3289 شهید باهنر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك شیراز  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 3290 شهید چمران -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان  10 - - مرد 
 نوبت دوم 3291 شهید چمران -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3292 شهید محمد منتظری -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك مشهد  15 - - مرد 
 نوبت دوم 3293 شهید محمد منتظری -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك مشهد  - 20 - مرد 
 نوبت دوم 3294 شهید صدوقی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك یزد  10 - - مرد 
 نوبت دوم 3295 شهید صدوقی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك یزد  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3296 شهید رجایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كاشان  15 - - مرد 
 نوبت دوم 3297 شهید رجایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كاشان  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 3298 آباددانشكده فنی و حرفه ای پسران محمود  15 - - مرد 
 نوبت دوم 3299 آباددانشكده فنی و حرفه ای پسران محمود  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3300 دكتر شریعتی -دانشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  20 - زن - 
 نوبت دوم 3301 دكتر شریعتی -دانشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  - 20 زن - 
 نوبت دوم 3302 سرادانشكده فنی و حرفه ای صومعه  10 - - مرد 
 نوبت دوم 3303 سرادانشكده فنی و حرفه ای صومعه  - 10 - مرد 
 غیرانتفاعی 3304 ایوان كی -دانشگاه غیرانتفاعی ایوان كی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3305 مشهد -دانشگاه غیرانتفاعی خیام  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3306 آبیك -دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3307 قزوین -دانشگاه غیرانتفاعی رجا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3308 تهران -دانشگاه غیرانتفاعی سوره  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3309 آمل -دانشگاه غیرانتفاعی شمال  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3310 قم -دانشگاه غیرانتفاعی شهاب دانش  80 - زن مرد 
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 اي معماريمهندسي حرفه - 214 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 غیرانتفاعی 3311 اصفهان -دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3312 نور -دانشگاه غیرانتفاعی عالمه محدث نوری  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3313 دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر )محل تحصیل یزد( 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3314 آبیك -جمشید كاشانی دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3315 آمل -موسسه غیرانتفاعی آبان هراز  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3316 شیراز -موسسه غیرانتفاعی آپادانا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3317 ارومیه -موسسه غیرانتفاعی آفاق  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3318 آملموسسه غیرانتفاعی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3319 تنكابن -موسسه غیرانتفاعی آیندگان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3320 ارومیه -موسسه غیرانتفاعی آیین كمال  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3321 قوچان -موسسه غیرانتفاعی اترك  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3322 رشت -موسسه غیرانتفاعی احرار  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3323 موسسه غیرانتفاعی ارشاد )محل تحصیل واحد تهران( 40 - زن - 

 غیرانتفاعی 3324 موسسه غیرانتفاعی ارشاد )محل تحصیل واحد دماوند( 40 - - مرد 

 غیرانتفاعی 3325 شیراز -موسسه غیرانتفاعی ارم  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3326 مشهد -اسرار موسسه غیرانتفاعی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3327 تبریز -موسسه غیرانتفاعی اسوه معاصر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3328 بجنورد -موسسه غیرانتفاعی اشراق  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3329 مشهد -موسسه غیرانتفاعی اقبال الهوری  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3330 یزد -امام جواد)ع( موسسه غیرانتفاعی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3331 نهاوند -موسسه غیرانتفاعی امید  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3332 فوالد شهر اصفهان -موسسه غیرانتفاعی امین  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3333 الهیجان -موسسه غیرانتفاعی اندیشمند  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3334 جهرم -غیرانتفاعی اندیشه موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3335 ساوه -موسسه غیرانتفاعی انرژی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3336 قروه -موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3337 ایالم -موسسه غیرانتفاعی باختر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3338 آبیك -بصیر موسسه غیرانتفاعی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3339 كرمان -موسسه غیرانتفاعی بعثت  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3340 شاهین شهر اصفهان -موسسه غیرانتفاعی بنیان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3341 مشهد -موسسه غیرانتفاعی بینالود  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3342 بیهق ـ سبزوارموسسه غیرانتفاعی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3343 گناباد -موسسه غیرانتفاعی پارس رضوی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3344 قزوین -موسسه غیرانتفاعی پارسیان بیدستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3345 زاهدان -موسسه غیرانتفاعی پرتو  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3346 فریدونكنار -غیرانتفاعی پردیسان موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3347 قم -موسسه غیرانتفاعی پویش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3348 چالوس -ویندگان دانش موسسه غیرانتفاعی پ 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3349 گلپایگان -موسسه غیرانتفاعی پیام  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3350 فردوس -موسسه غیرانتفاعی پیروزان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3351 شیراز -موسسه غیرانتفاعی پیشتازان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3352 المرد -موسسه غیرانتفاعی تابناك  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3353 تاكستان استان قزوین -موسسه غیرانتفاعی تاكستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3354 گلوگاه مازندران -موسسه غیرانتفاعی توحید  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3355 دامغان -موسسه غیرانتفاعی توران  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3356 مشهد -موسسه غیرانتفاعی توس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3357 سنندج -موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش  40 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3358 جیرفت -موسسه غیرانتفاعی جاوید پویا دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3359 كوهدشت -موسسه غیرانتفاعی جویندگان علم  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3360 خوزستان -موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3361 رشت -موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3362 كرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3363 همدان -موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی  80 - زن مرد 
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 توضيحات
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 آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه 
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 غیرانتفاعی 3364 شیراز -موسسه غیرانتفاعی حافظ  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3365 قم -موسسه غیرانتفاعی حكمت  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3366 ساوه -موسسه غیرانتفاعی حكیم ناصر خسرو  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3367 قوچان -موسسه غیرانتفاعی حكیم نظامی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3368 مشهد -موسسه غیرانتفاعی خاوران  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3369 مشهد -موسسه غیرانتفاعی خراسان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3370 بوشهر -موسسه غیرانتفاعی خرد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3371 محمود آباد -موسسه غیرانتفاعی خزر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3372 قزوین -موسسه غیرانتفاعی دارالفنون  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3373 یاسوج -موسسه غیرانتفاعی دانا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3374 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3375 الهیجان -موسسه غیرانتفاعی دیلمان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3376 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3377 رشت -موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3378 ساری -موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3379 كرج -موسسه غیرانتفاعی رسام )ویژه خواهران(  80 - زن - 

 غیرانتفاعی 3380 سمنان -موسسه غیرانتفاعی رشد دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3381 تبریز -موسسه غیرانتفاعی رشدیه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3382 زنجان -موسسه غیرانتفاعی روزبه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3383 ساری -موسسه غیرانتفاعی روزبهان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3384 كرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی زاگرس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3385 ساری -موسسه غیرانتفاعی سارویه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3386 آمل -موسسه غیرانتفاعی سبز  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3387 اردبیل -موسسه غیرانتفاعی سبالن  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3388 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی سپهر دانش معاصر 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3389 تبریز -موسسه غیرانتفاعی سراج  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3390 مشهد -موسسه غیرانتفاعی سلمان  40 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3391 رشت -موسسه غیرانتفاعی سیمای دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3392 مشهد -موسسه غیرانتفاعی شاندیز  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3393 موسسه غیرانتفاعی شاهرود 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3394 تنكابن -موسسه غیرانتفاعی شفق  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3395 گنبد كاووس -غیرانتفاعی شمس  موسسه 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3396 كرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3397 قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی صالحان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3398 ابهر -موسسه غیرانتفاعی صائب  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3399 ارومیه -غیرانتفاعی صبا  موسسه 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3400 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی صفاهان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3401 قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی صنعتی قایم  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3402 بابل -موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3403 بابل -موسسه غیرانتفاعی طبری  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3404 كرمان -موسسه غیرانتفاعی عرفان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3405 بهنمیر بابلسر -موسسه غیرانتفاعی عالمه امینی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3406 رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی عالمه جعفری  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3407 موسسه غیرانتفاعی عالمه حلی چالوس 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3408 قزوین -موسسه غیرانتفاعی عالمه دهخدا  60 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3409 قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی عالمه طبرسی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3410 كاشان -موسسه غیرانتفاعی عالمه فیض كاشانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3411 نایین -موسسه غیرانتفاعی عالمه نایینی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3412 تبریز -موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3413 ایوانكی -موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3414 امیر كال بابل -غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3415 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3416 قشم -موسسه غیرانتفاعی علوم و فنون خوارزمی  80 - زن مرد 
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 1401سال ناپيوسته مقطع کارداني به کارشناسي  پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 

 اي معماريمهندسي حرفه - 214 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 غیرانتفاعی 3417 همدان -موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3418 قزوین -موسسه غیرانتفاعی غزالی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3419 ساوه -موسسه غیرانتفاعی فخر رازی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3420 مشهد -موسسه غیرانتفاعی فردوس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3421 كرمان -موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3422 خمینی شهر اصفهان -موسسه غیرانتفاعی فیض االسالم  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3423 لنگرود -موسسه غیرانتفاعی قدیر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3424 رشت -موسسه غیرانتفاعی كادوس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3425 موسسه غیرانتفاعی كار )محل تحصیل واحد قزوین( 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3426 خرمدره(موسسه غیرانتفاعی كار )محل تحصیل واحد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3427 اهواز -موسسه غیرانتفاعی كارون  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3428 محمود آباد -موسسه غیرانتفاعی كاوش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3429 مشهد -موسسه غیرانتفاعی كاویان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3430 كرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی كبیر غرب  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3431 رامسر -موسسه غیرانتفاعی كسری  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3432 نوشهر -موسسه غیرانتفاعی كمال الملك  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3433 قزوین -موسسه غیرانتفاعی كوثر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3434 موسسه غیرانتفاعی كیمیای كرمان 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3435 گرگان -موسسه غیرانتفاعی گلستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3436 رودبار -موسسه غیرانتفاعی گیل  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3437 گرگان -موسسه غیرانتفاعی المعی گرگانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3438 بوشهر -موسسه غیرانتفاعی لیان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3439 سنندج -موسسه غیرانتفاعی ماد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3440 نوشهر -موسسه غیرانتفاعی مارلیك  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3441 رویان نور -موسسه غیرانتفاعی مازیار  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3442 موسسه غیرانتفاعی معراج علم سلماس 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3443 تهران -موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3444 اردبیل -موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3445 آستانه اشرفیه -موسسه غیرانتفاعی مهر آستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3446 مهر آیین ـ بندرانزلی موسسه غیرانتفاعی 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3447 آبادان -موسسه غیرانتفاعی مهر اروند  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3448 رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی میثاق  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3449 گرگان -موسسه غیرانتفاعی میرداماد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3450 مهاباد -غیرانتفاعی میعاد موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3451 تبریز -موسسه غیرانتفاعی نبی اكرم)ص(  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3452 موسسه غیرانتفاعی نجف آباد 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3453 شهركرد -موسسه غیرانتفاعی نور هدایت  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3454 محمودآباد -غیرانتفاعی نیما موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3455 تربت جام -موسسه غیرانتفاعی وحدت  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3456 ساری -موسسه غیرانتفاعی هدف  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3457 بیرجند -موسسه غیرانتفاعی هرمزان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3458 شیراز -غیرانتفاعی هنر موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3459 بروجرد -موسسه غیرانتفاعی یاسین  80 - زن مرد 

 اي تأسيسات مکانيکيمهندسي حرفه - 215
 روزانه 3460 آموزشكده فنی و حرفه ای بروجن 30 - - مرد 

 روزانه 3461 آموزشكده فنی و حرفه ای بروجن - 30 - مرد 

 روزانه 3462 امیر كبیر -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اراك  50 - - مرد 

 روزانه 3463 رازی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اردبیل  25 - - مرد 

 روزانه 3464 رازی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اردبیل  - 25 - مرد 

 روزانه 3465 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اسالم آباد غرب 30 - - مرد 

 روزانه 3466 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اسالم آباد غرب - 30 - مرد 

 روزانه 3467 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بابل 30 - - مرد 

 روزانه 3468 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بابل - 30 - مرد 
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 1401سال ناپيوسته مقطع کارداني به کارشناسي  پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 

 اي تأسيسات مکانيکيمهندسي حرفه - 215 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت پذيرشجنس 

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 روزانه 3469 دارالفنون -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بجنورد  30 - - مرد 

 روزانه 3470 دارالفنون -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بجنورد  - 30 - مرد 

 روزانه 3471 ابن حسام -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بیرجند  30 - - مرد 

 روزانه 3472 ابن حسام -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بیرجند  - 25 - مرد 

 روزانه 3473 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رشت 25 - - مرد 

 روزانه 3474 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رشت - 15 - مرد 

 روزانه 3475 شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو ارومیه  30 - - مرد 

 روزانه 3476 شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو ارومیه  - 30 - مرد 

 روزانه 3477 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو زاهدان 30 - - مرد 

 روزانه 3478 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو زاهدان - 30 - مرد 

 روزانه 3479 شهیدرجایی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو شیراز  30 - - مرد 

 روزانه 3480 شهیدرجایی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو شیراز  - 30 - مرد 

 روزانه 3481 پسران شماره دو كرمانشاهآموزشكده فنی و حرفه ای  30 - - مرد 

 روزانه 3482 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو كرمانشاه - 30 - مرد 

 روزانه 3483 شهید مفتح -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك همدان  30 - - مرد 

 روزانه 3484 مفتحشهید  -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك همدان  - 30 - مرد 

 روزانه 3485 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران گرگان 30 - - مرد 

 روزانه 3486 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران گرگان - 30 - مرد 

 روزانه 3487 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران مرودشت 40 - - مرد 

 روزانه 3488 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران مرودشت - 25 - مرد 

 روزانه 3489 امام خمینی)ره( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران میبد  30 - - مرد 

 روزانه 3490 امام خمینی)ره( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران میبد  - 30 - مرد 

 روزانه 3491 آموزشكده كشاورزی پسران امیر آباد دامغان 30 - - مرد 

 روزانه 3492 پسران امیر آباد دامغانآموزشكده كشاورزی  - 30 - مرد 

 روزانه 3493 شهید محسن مهاجر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اصفهان  20 - - مرد 

 روزانه 3494 شهید محسن مهاجر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اصفهان  - 20 - مرد 

 روزانه 3495 یك تبریزدانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره  35 - - مرد 

 روزانه 3496 انقالب اسالمی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تهران  18 - - مرد 

 روزانه 3497 انقالب اسالمی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تهران  - 18 - مرد 

 روزانه 3498 محمدباقر)ع(امام  -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ساری  30 - - مرد 

 روزانه 3499 امام محمدباقر)ع( -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ساری  - 30 - مرد 

 روزانه 3500 شهید چمران -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان  30 - - مرد 

 روزانه 3501 چمرانشهید  -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان  - 30 - مرد 

 روزانه 3502 شهید محمد منتظری -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك مشهد  15 - - مرد 

 روزانه 3503 شهید محمد منتظری -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك مشهد  - 15 - مرد 

 روزانه 3504 شهید صدوقی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك یزد  30 - - مرد 

 روزانه 3505 شهید صدوقی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك یزد  - 30 - مرد 

 نوبت دوم 3506 آموزشكده فنی و حرفه ای بروجن 10 - - مرد 
 نوبت دوم 3507 آموزشكده فنی و حرفه ای بروجن - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3508 امیر كبیر -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اراك  20 - - مرد 
 نوبت دوم 3509 رازی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اردبیل  15 - - مرد 
 نوبت دوم 3510 رازی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اردبیل  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 3511 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اسالم آباد غرب 10 - - مرد 
 نوبت دوم 3512 فنی و حرفه ای پسران اسالم آباد غرب آموزشكده - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3513 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بابل 10 - - مرد 
 نوبت دوم 3514 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بابل - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3515 دارالفنون -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بجنورد  10 - - مرد 
 نوبت دوم 3516 دارالفنون -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بجنورد  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3517 ابن حسام -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بیرجند  15 - - مرد 
 نوبت دوم 3518 ابن حسام -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بیرجند  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3519 رشت آموزشكده فنی و حرفه ای پسران 25 - - مرد 
 نوبت دوم 3520 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رشت - 15 - مرد 
 نوبت دوم 3521 شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو ارومیه  10 - - مرد 



 

 
 

 

 

 

 

 101 

 

 1401سال ناپيوسته مقطع کارداني به کارشناسي  پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 

 اي تأسيسات مکانيکيمهندسي حرفه - 215 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نام دانشگاه
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 نوبت دوم 3522 شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو ارومیه  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3523 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو زاهدان 10 - - مرد 
 نوبت دوم 3524 فنی و حرفه ای پسران شماره دو زاهدانآموزشكده  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3525 شهیدرجایی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو شیراز  10 - - مرد 
 نوبت دوم 3526 شهیدرجایی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو شیراز  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3527 پسران شماره دو كرمانشاهآموزشكده فنی و حرفه ای  10 - - مرد 
 نوبت دوم 3528 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو كرمانشاه - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3529 شهید مفتح -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك همدان  10 - - مرد 
 نوبت دوم 3530 شهید مفتح -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك همدان  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3531 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران گرگان 10 - - مرد 
 نوبت دوم 3532 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران گرگان - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3533 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران مرودشت 10 - - مرد 
 نوبت دوم 3534 مرودشتآموزشكده فنی و حرفه ای پسران  - 5 - مرد 
 نوبت دوم 3535 امام خمینی)ره( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران میبد  10 - - مرد 
 نوبت دوم 3536 امام خمینی)ره( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران میبد  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3537 آموزشكده كشاورزی پسران امیر آباد دامغان 10 - - مرد 
 نوبت دوم 3538 آموزشكده كشاورزی پسران امیر آباد دامغان - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3539 شهید محسن مهاجر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اصفهان  15 - - مرد 
 نوبت دوم 3540 شهید محسن مهاجر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اصفهان  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 3541 فنی و حرفه ای پسران شماره یك تبریزدانشكده  20 - - مرد 
 نوبت دوم 3542 انقالب اسالمی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تهران  18 - - مرد 
 نوبت دوم 3543 انقالب اسالمی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تهران  - 18 - مرد 
 نوبت دوم 3544 امام محمدباقر)ع( -پسران شماره یك ساری دانشكده فنی و حرفه ای  10 - - مرد 
 نوبت دوم 3545 امام محمدباقر)ع( -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ساری  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3546 شهید چمران -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان  10 - - مرد 
 نوبت دوم 3547 شهید چمران -ای پسران شماره یك كرمان دانشكده فنی و حرفه  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3548 شهید محمد منتظری -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك مشهد  15 - - مرد 
 نوبت دوم 3549 شهید محمد منتظری -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك مشهد  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 3550 شهید صدوقی -حرفه ای پسران شماره یك یزد دانشكده فنی و  10 - - مرد 
 نوبت دوم 3551 شهید صدوقی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك یزد  - 10 - مرد 
 غیرانتفاعی 3552 دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر )محل تحصیل یزد( 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3553 آبیك -جمشید كاشانی دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3554 تنكابن -موسسه غیرانتفاعی آیندگان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3555 رشت -موسسه غیرانتفاعی احرار  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3556 گرمسار -موسسه غیرانتفاعی ادیبان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3557 بجنورد -اشراق موسسه غیرانتفاعی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3558 قزوین -موسسه غیرانتفاعی اكباتان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3559 الهیجان -موسسه غیرانتفاعی اندیشمند  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3560 ساوه -موسسه غیرانتفاعی انرژی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3561 شاهین شهر اصفهان - موسسه غیرانتفاعی بنیان 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3562 قزوین -موسسه غیرانتفاعی پارسیان بیدستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3563 شیراز -موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3564 فردوس -موسسه غیرانتفاعی پیروزان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3565 گلوگاه مازندران -غیرانتفاعی توحید موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3566 سنندج -موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش  40 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3567 جیرفت -موسسه غیرانتفاعی جاوید پویا دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3568 قم -موسسه غیرانتفاعی حكمت  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3569 گرگان -موسسه غیرانتفاعی حكیم جرجانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3570 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3571 زنجان -موسسه غیرانتفاعی روزبه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3572 ساری -موسسه غیرانتفاعی روزبهان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3573 اهواز -موسسه غیرانتفاعی رهنما  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3574 كرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی زاگرس  80 - زن مرد 
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 اي تأسيسات مکانيکيمهندسي حرفه - 215 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 تحصيلي دوره

 اول دوم زن مرد
 غیرانتفاعی 3575 ایالم -موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3576 گنبد كاووس -موسسه غیرانتفاعی شمس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3577 فوالد شهر اصفهان -موسسه غیرانتفاعی صنعتی فوالد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3578 بابل -غیرانتفاعی صنعتی مازندران موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3579 موسسه غیرانتفاعی صنعتی مراغه 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3580 كرمان -موسسه غیرانتفاعی عرفان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3581 نایین -موسسه غیرانتفاعی عالمه نایینی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3582 ارومیه -غیرانتفاعی علم و فن  موسسه 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3583 امیر كال بابل -موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3584 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3585 ساوه -موسسه غیرانتفاعی فخر رازی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3586 رشت -موسسه غیرانتفاعی كادوس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3587 موسسه غیرانتفاعی كار )محل تحصیل واحد خرمدره( 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3588 موسسه غیرانتفاعی كار )محل تحصیل واحد رفسنجان( 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3589 كار )محل تحصیل واحد قزوین( موسسه غیرانتفاعی 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3590 رامسر -موسسه غیرانتفاعی كسری  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3591 قزوین -موسسه غیرانتفاعی كوثر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3592 رودبار -موسسه غیرانتفاعی گیل  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3593 آق قال گلستان -لقمان حكیم موسسه غیرانتفاعی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3594 بوشهر -موسسه غیرانتفاعی لیان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3595 نوشهر -موسسه غیرانتفاعی مارلیك  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3596 آستانه اشرفیه -موسسه غیرانتفاعی مهر آستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3597 رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی میثاق  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3598 گرگان -موسسه غیرانتفاعی میرداماد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3599 بیرجند -موسسه غیرانتفاعی هرمزان  80 - زن مرد 

 سازي و راهداريآالت راهمهندسي فنّاوري مکانيك گرايش ماشين - 215
 روزانه 3600 شهید صدوقی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك یزد  30 - - مرد 

 روزانه 3601 شهید صدوقی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك یزد  - 30 - مرد 

 نوبت دوم 3602 شهید صدوقی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك یزد  10 - - مرد 
 نوبت دوم 3603 شهید صدوقی -حرفه ای پسران شماره یك یزد دانشكده فنی و  - 10 - مرد 

 اي مکانيك خودرومهندسي حرفه - 215
 روزانه 3604 آموزشكده فنی و حرفه ای بروجن 30 - - مرد 

 روزانه 3605 آموزشكده فنی و حرفه ای بروجن - 30 - مرد 

 روزانه 3606 آموزشكده فنی و حرفه ای بم 30 - - مرد 

 روزانه 3607 آموزشكده فنی و حرفه ای بم - 30 - مرد 

 روزانه 3608 عالمه حسن زاده آملی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران آمل  30 - - مرد 

 روزانه 3609 عالمه حسن زاده آملی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران آمل  - 30 - مرد 

 روزانه 3610 شریف -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ابركوه  30 - - مرد 

 روزانه 3611 شریف -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ابركوه  - 30 - مرد 

 روزانه 3612 امیر كبیر -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اراك  50 - - مرد 

 روزانه 3613 رازی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اردبیل  30 - - مرد 

 روزانه 3614 رازی -ای پسران اردبیل  آموزشكده فنی و حرفه - 30 - مرد 

 روزانه 3615 شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اردكان  30 - - مرد 

 روزانه 3616 شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اردكان  - 30 - مرد 

 روزانه 6423 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اسالم آباد غرب 30 - - مرد 

 روزانه 6293 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اسالم آباد غرب - 30 - مرد 

 روزانه 3617 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ایالم 30 - - مرد 

 روزانه 3618 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ایالم - 30 - مرد 

 روزانه 3619 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بابل 30 - - مرد 

 روزانه 3620 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بابل - 30 - مرد 

 روزانه 3621 دارالفنون -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بجنورد  35 - - مرد 

 روزانه 3622 دارالفنون -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بجنورد  - 25 - مرد 

 روزانه 3623 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بندرانزلی 30 - - مرد 

 روزانه 3624 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بندرانزلی - 30 - مرد 

 روزانه 3625 شهید كرانی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بندرعباس  25 - - مرد 
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 اي مکانيك خودرومهندسي حرفه - 215 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 محل تحصيل نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 روزانه 3626 شهید كرانی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بندرعباس  - 25 - مرد 

 روزانه 3627 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بوشهر 30 - - مرد 

 روزانه 3628 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بوشهر - 30 - مرد 

 روزانه 3629 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بهشهر 25 - - مرد 

 روزانه 3630 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بهشهر - 25 - مرد 

 روزانه 3631 ابن حسام -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بیرجند  30 - - مرد 

 روزانه 3632 ابن حسام -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بیرجند  - 25 - مرد 

 روزانه 3633 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران خرم آباد 30 - - مرد 

 روزانه 3634 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران خرم آباد - 30 - مرد 

 روزانه 3635 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رستم آباد رودبار 30 - - مرد 

 روزانه 3636 رودبارآموزشكده فنی و حرفه ای پسران رستم آباد  - 30 - مرد 

 روزانه 6317 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رشت 30 - - مرد 

 روزانه 6328 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رشت - 30 - مرد 

 روزانه 3637 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران زنجان 30 - - مرد 

 روزانه 3638 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران زنجان - 30 - مرد 

 روزانه 3639 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران سمنان 25 - - مرد 

 روزانه 3640 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران سمنان - 25 - مرد 

 روزانه 3641 شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو ارومیه  30 - - مرد 

 روزانه 3642 شهید بهشتی -ارومیه آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو  - 30 - مرد 

 روزانه 3643 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تبریز 30 - - مرد 

 روزانه 3644 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تبریز - 30 - مرد 

 روزانه 3645 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو زاهدان 20 - - مرد 

 روزانه 3646 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو زاهدان - 20 - مرد 

 روزانه 3647 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو ساری 30 - - مرد 

 روزانه 3648 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو ساری - 30 - مرد 

 روزانه 3649 شهیدرجایی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو شیراز  30 - - مرد 

 روزانه 3650 شهیدرجایی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو شیراز  - 30 - مرد 

 روزانه 3651 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو كرمانشاه 30 - - مرد 

 روزانه 3652 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو كرمانشاه - 30 - مرد 

 روزانه 3653 شهید دیباج -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو همدان  25 - - مرد 

 روزانه 3654 شهید دیباج -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو همدان  - 25 - مرد 

 روزانه 3655 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شهر بابك 30 - - مرد 

 روزانه 3656 پسران شهر بابكآموزشكده فنی و حرفه ای  - 30 - مرد 

 روزانه 3657 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شهرضا 30 - - مرد 

 روزانه 3658 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شهرضا - 30 - مرد 

 روزانه 3659 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شیروان 30 - - مرد 

 روزانه 3660 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شیروان - 30 - مرد 

 روزانه 3661 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران قم 30 - - مرد 

 روزانه 3662 شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران كرج  - 26 - مرد 

 روزانه 3663 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران مالیر 30 - - مرد 

 روزانه 3664 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران مالیر - 30 - مرد 

 روزانه 3665 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ممسنی 30 - - مرد 

 روزانه 3666 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ممسنی - 30 - مرد 

 روزانه 3667 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران میانه 35 - - مرد 

 روزانه 3668 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران میانه - 35 - مرد 

 روزانه 3669 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران نوشهر 30 - - مرد 

 روزانه 3670 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران نوشهر - 30 - مرد 

 روزانه 3671 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران نیشابور 30 - - مرد 

 روزانه 3672 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران نیشابور - 30 - مرد 

 روزانه 3673 فنی و حرفه ای پسران یاسوج آموزشكده 30 - - مرد 

 روزانه 3674 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران یاسوج - 30 - مرد 

 روزانه 3675 آموزشكده فنی و حرفه ای طبس 30 - - مرد 

 روزانه 3676 آموزشكده فنی و حرفه ای طبس - 30 - مرد 

 روزانه 3677 آموزشكده فنی و كشاورزی پسران مراغه 30 - - مرد 

 روزانه 3678 آموزشكده فنی و كشاورزی پسران مراغه - 30 - مرد 
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 اي مکانيك خودرومهندسي حرفه - 215 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد
 روزانه 3679 شهید یزدان پناه -و حرفه ای پسران سنندج دانشكده فنی  40 - - مرد 

 روزانه 3680 شهید یزدان پناه -دانشكده فنی و حرفه ای پسران سنندج  - 20 - مرد 

 روزانه 3681 شهید محسن مهاجر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اصفهان  20 - - مرد 

 روزانه 3682 شهید محسن مهاجر -شماره یك اصفهان  دانشكده فنی و حرفه ای پسران - 20 - مرد 

 روزانه 3683 انقالب اسالمی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تهران  18 - - مرد 

 روزانه 3684 انقالب اسالمی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تهران  - 18 - مرد 

 روزانه 3685 شهید چمران -شماره یك كرمان دانشكده فنی و حرفه ای پسران  30 - - مرد 

 روزانه 3686 شهید چمران -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان  - 30 - مرد 

 روزانه 3687 شهید محمد منتظری -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك مشهد  20 - - مرد 

 روزانه 3688 شهید محمد منتظری -مشهد  دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك - 20 - مرد 

 روزانه 3689 شهید صدوقی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك یزد  30 - - مرد 

 روزانه 3690 شهید صدوقی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك یزد  - 30 - مرد 

 روزانه 3691 امام علی)ع( -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كردكوی  35 - - مرد 

 روزانه 3692 امام علی)ع( -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كردكوی  - 35 - مرد 

 نوبت دوم 3693 آموزشكده فنی و حرفه ای بروجن 10 - - مرد 
 نوبت دوم 3694 آموزشكده فنی و حرفه ای بروجن - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3695 آموزشكده فنی و حرفه ای بم 10 - - مرد 
 نوبت دوم 3696 آموزشكده فنی و حرفه ای بم - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3697 عالمه حسن زاده آملی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران آمل  10 - - مرد 
 نوبت دوم 3698 عالمه حسن زاده آملی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران آمل  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3699 شریف -ابركوه آموزشكده فنی و حرفه ای پسران  5 - - مرد 
 نوبت دوم 3700 شریف -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ابركوه  - 5 - مرد 
 نوبت دوم 3701 امیر كبیر -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اراك  20 - - مرد 
 نوبت دوم 3702 رازی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اردبیل  10 - - مرد 
 نوبت دوم 3703 رازی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اردبیل  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3704 شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اردكان  10 - - مرد 
 نوبت دوم 3705 شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اردكان  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 6297 آباد غرب آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اسالم 10 - - مرد 
 نوبت دوم 6299 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اسالم آباد غرب - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3706 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ایالم 10 - - مرد 
 نوبت دوم 3707 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ایالم - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3708 پسران بابلآموزشكده فنی و حرفه ای  10 - - مرد 
 نوبت دوم 3709 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بابل - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3710 دارالفنون -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بجنورد  10 - - مرد 
 نوبت دوم 3711 دارالفنون -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بجنورد  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3712 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بندرانزلی 10 - - مرد 
 نوبت دوم 3713 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بندرانزلی - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3714 شهید كرانی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بندرعباس  15 - - مرد 
 نوبت دوم 3715 كرانیشهید  -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بندرعباس  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 3716 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بوشهر 10 - - مرد 
 نوبت دوم 3717 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بوشهر - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3718 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بهشهر 15 - - مرد 
 نوبت دوم 3719 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بهشهر - 15 - مرد 
 نوبت دوم 3720 ابن حسام -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بیرجند  15 - - مرد 
 نوبت دوم 3721 ابن حسام -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بیرجند  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3722 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران خرم آباد 10 - - مرد 
 نوبت دوم 3723 حرفه ای پسران خرم آبادآموزشكده فنی و  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3724 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رستم آباد رودبار 10 - - مرد 
 نوبت دوم 3725 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رستم آباد رودبار - 10 - مرد 
 نوبت دوم 6424 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رشت 10 - - مرد 
 نوبت دوم 6333 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رشت - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3726 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران زنجان 10 - - مرد 
 نوبت دوم 3727 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران زنجان - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3728 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران سمنان 15 - - مرد 
 نوبت دوم 3729 فنی و حرفه ای پسران سمنانآموزشكده  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 3730 شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو ارومیه  10 - - مرد 
 نوبت دوم 3731 شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو ارومیه  - 10 - مرد 
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 اي مکانيك خودرومهندسي حرفه - 215 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 نوبت دوم 3732 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تبریز 10 - - مرد 
 نوبت دوم 3733 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تبریز - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3734 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو زاهدان 20 - - مرد 
 نوبت دوم 3735 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو زاهدان - 20 - مرد 
 نوبت دوم 3736 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو ساری 10 - - مرد 
 نوبت دوم 3737 ای پسران شماره دو ساریآموزشكده فنی و حرفه  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3738 شهیدرجایی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو شیراز  10 - - مرد 
 نوبت دوم 3739 شهیدرجایی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو شیراز  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3740 كرمانشاهآموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو  10 - - مرد 
 نوبت دوم 3741 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو كرمانشاه - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3742 شهید دیباج -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو همدان  15 - - مرد 
 نوبت دوم 3743 شهید دیباج -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو همدان  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 3744 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شهر بابك 10 - - مرد 
 نوبت دوم 3745 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شهر بابك - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3746 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شهرضا 10 - - مرد 
 نوبت دوم 3747 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شهرضا - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3748 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شیروان 10 - - مرد 
 نوبت دوم 3749 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران قم 30 - - مرد 
 نوبت دوم 3750 شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران كرج  - 14 - مرد 
 نوبت دوم 3751 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران مالیر 10 - - مرد 
 نوبت دوم 3752 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران مالیر - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3753 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ممسنی 10 - - مرد 
 نوبت دوم 3754 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ممسنی - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3755 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران میانه 5 - - مرد 
 نوبت دوم 3756 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران میانه - 5 - مرد 
 نوبت دوم 3757 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران نوشهر 10 - - مرد 
 نوبت دوم 3758 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران نوشهر - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3759 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران نیشابور 10 - - مرد 
 نوبت دوم 3760 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران نیشابور - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3761 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران یاسوج 10 - - مرد 
 نوبت دوم 3762 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران یاسوج - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3763 آموزشكده فنی و حرفه ای طبس 10 - - مرد 
 نوبت دوم 3764 آموزشكده فنی و حرفه ای طبس - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3765 آموزشكده فنی و كشاورزی پسران مراغه 10 - - مرد 
 نوبت دوم 3766 آموزشكده فنی و كشاورزی پسران مراغه - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3767 شهید یزدان پناه -دانشكده فنی و حرفه ای پسران سنندج  10 - - مرد 
 نوبت دوم 3768 شهید یزدان پناه -دانشكده فنی و حرفه ای پسران سنندج  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3769 شهید محسن مهاجر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اصفهان  15 - - مرد 
 نوبت دوم 3770 شهید محسن مهاجر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اصفهان  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 3771 انقالب اسالمی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تهران  18 - - مرد 
 نوبت دوم 3772 انقالب اسالمی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تهران  - 18 - مرد 
 نوبت دوم 3773 شهید چمران -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان  10 - - مرد 
 نوبت دوم 3774 شهید چمران -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3775 شهید محمد منتظری -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك مشهد  20 - - مرد 
 نوبت دوم 3776 شهید محمد منتظری -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك مشهد  - 20 - مرد 
 نوبت دوم 3777 شهید صدوقی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك یزد  10 - - مرد 
 نوبت دوم 3778 شهید صدوقی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك یزد  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3779 امام علی)ع( -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كردكوی  5 - - مرد 
 نوبت دوم 3780 امام علی)ع( -حرفه ای پسران كردكوی دانشكده فنی و  - 5 - مرد 
 غیرانتفاعی 3781 دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر )محل تحصیل یزد( 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3782 تنكابن -موسسه غیرانتفاعی آیندگان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3783 قوچان -موسسه غیرانتفاعی اترك  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3784 رشت -موسسه غیرانتفاعی احرار  80 - - مرد 
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 اي مکانيك خودرومهندسي حرفه - 215 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 غیرانتفاعی 3785 گرمسار -موسسه غیرانتفاعی ادیبان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3786 بجنورد -موسسه غیرانتفاعی اشراق  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3787 مشهد -موسسه غیرانتفاعی اقبال الهوری  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3788 الهیجان -موسسه غیرانتفاعی اندیشمند  80 - - مرد 

 غیرانتفاعی 3789 آبیك -موسسه غیرانتفاعی اوج  80 - - مرد 

 غیرانتفاعی 3790 قروه -موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3791 شاهین شهر اصفهان -موسسه غیرانتفاعی بنیان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3792 قزوین -موسسه غیرانتفاعی پارسیان بیدستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3793 فریدونكنار -غیرانتفاعی پردیسان موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3794 فردوس -موسسه غیرانتفاعی پیروزان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3795 تاكستان استان قزوین -موسسه غیرانتفاعی تاكستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3796 گلوگاه مازندران -موسسه غیرانتفاعی توحید  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3797 جیرفت -موسسه غیرانتفاعی جاوید پویا دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3798 قم -موسسه غیرانتفاعی حكمت  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3799 قوچان -موسسه غیرانتفاعی حكیم نظامی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3800 مشهد -موسسه غیرانتفاعی خراسان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3801 بوشهر -موسسه غیرانتفاعی خرد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3802 تنكابن -موسسه غیرانتفاعی رودكی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3803 ساری -موسسه غیرانتفاعی روزبهان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3804 اهواز -موسسه غیرانتفاعی رهنما  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3805 ساری -موسسه غیرانتفاعی سارویه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3806 ایالم -موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3807 ابهر -موسسه غیرانتفاعی صائب  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3808 قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی صنعتی قایم  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3809 كرمان -موسسه غیرانتفاعی عرفان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3810 بهنمیر بابلسر -موسسه غیرانتفاعی عالمه امینی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3811 قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی عالمه طبرسی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3812 نایین -موسسه غیرانتفاعی عالمه نایینی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3813 ساوه -موسسه غیرانتفاعی فخر رازی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3814 گچساران -موسسه غیرانتفاعی فراز  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3815 رشت -موسسه غیرانتفاعی كادوس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3816 قزوین(موسسه غیرانتفاعی كار )محل تحصیل واحد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3817 موسسه غیرانتفاعی كار )محل تحصیل واحد رفسنجان( 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3818 موسسه غیرانتفاعی كار )محل تحصیل واحد خرمدره( 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3819 محمود آباد -موسسه غیرانتفاعی كاوش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3820 قزوین -موسسه غیرانتفاعی كوثر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3821 رودبار -موسسه غیرانتفاعی گیل  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3822 آق قال گلستان -موسسه غیرانتفاعی لقمان حكیم  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3823 رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی میثاق  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3824 گرگان -موسسه غیرانتفاعی میرداماد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3825 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی نقش جهان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3826 تربت جام -موسسه غیرانتفاعی وحدت  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3827 زاهدان -موسسه غیرانتفاعی هاتف  80 - زن مرد 

 اي مکانيك موتورهاي درياييحرفهمهندسي  - 215
 روزانه 3828 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بندرانزلی 30 - - مرد 

 روزانه 3829 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بندرانزلی - 30 - مرد 

 نوبت دوم 3830 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بندرانزلی 10 - - مرد 
 نوبت دوم 3831 ای پسران بندرانزلی آموزشكده فنی و حرفه - 10 - مرد 

 برداريمهندسي تکنولوژي نقشه - 216
 روزانه 3832 دانشگاه تبریز )محل تحصیل آموزشكده فنی و مهندسی مرند( 30 - زن مرد 

 25 - زن مرد 
گرگان )محل تحصیل دانشكده فنی و  -دانشگاه گلستان 

 مهندسی علی آباد كتول(
 روزانه 3833
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 برداريمهندسي تکنولوژي نقشه - 216 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 40 - زن مرد 
دانشگاه گنبد )محل تحصیل دانشكده فنی و مهندسی 

 مینودشت(
 روزانه 3834

 روزانه 3835 و حرفه ای پسران شماره یك كرمانشاه آموزشكده فنی 30 - - مرد 

 روزانه 3836 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمانشاه - 30 - مرد 

 روزانه 3837 امام خمینی)ره( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران میبد  30 - - مرد 

 روزانه 3838 خمینی)ره(امام  -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران میبد  - 30 - مرد 

 نوبت دوم 3839 دانشگاه تبریز )محل تحصیل آموزشكده فنی و مهندسی مرند( 20 - زن مرد 

 10 - زن مرد 
گرگان )محل تحصیل دانشكده فنی و  -دانشگاه گلستان 

 مهندسی علی آباد كتول(
 نوبت دوم 3840

 100 - زن مرد شرایط در انتهای دفترچه
سازمان جغرافیایی نیروهای  -برداری آموزشكده فنی نقشه 

 مسلح
 نوبت دوم 3841

 نوبت دوم 3842 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمانشاه 10 - - مرد 
 نوبت دوم 3843 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمانشاه - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3844 خمینی)ره(امام  -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران میبد  10 - - مرد 
 نوبت دوم 3845 امام خمینی)ره( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران میبد  - 10 - مرد 
 غیرانتفاعی 3846 شیراز -موسسه غیرانتفاعی آپادانا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3847 ارومیه -موسسه غیرانتفاعی آفاق  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3848 بروجرد -آفرینش علم گستر موسسه غیرانتفاعی 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3849 ارومیه -موسسه غیرانتفاعی آیین كمال  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3850 بجنورد -موسسه غیرانتفاعی اشراق  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3851 یزد -موسسه غیرانتفاعی امام جواد)ع(  80 - - مرد 

 غیرانتفاعی 3852 فوالد شهر اصفهان -غیرانتفاعی امین موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3853 الهیجان -موسسه غیرانتفاعی اندیشمند  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3854 شاهین شهر اصفهان -موسسه غیرانتفاعی بنیان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3855 زاهدان -موسسه غیرانتفاعی پرتو  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3856 فریدونكنار -موسسه غیرانتفاعی پردیسان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3857 چالوس -ویندگان دانش موسسه غیرانتفاعی پ 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3858 المرد -موسسه غیرانتفاعی تابناك  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3859 گلوگاه مازندران -موسسه غیرانتفاعی توحید  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3860 كوهدشت -موسسه غیرانتفاعی جویندگان علم  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3861 رشت -موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3862 همدان -موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3863 قم -موسسه غیرانتفاعی حكمت  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3864 مشهد -موسسه غیرانتفاعی خراسان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3865 بوشهر -موسسه غیرانتفاعی خرد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3866 مشهد -موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3867 قزوین -موسسه غیرانتفاعی دارالفنون  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3868 یاسوج -موسسه غیرانتفاعی دانا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3869 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3870 ساری -موسسه غیرانتفاعی روزبهان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3871 ساری -موسسه غیرانتفاعی سارویه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3872 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی سپهر دانش معاصر 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3873 تبریز -موسسه غیرانتفاعی سراج  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3874 ایالم -موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3875 كاووسگنبد  -موسسه غیرانتفاعی شمس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3876 قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی صالحان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3877 ابهر -موسسه غیرانتفاعی صائب  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3878 كرمان -موسسه غیرانتفاعی عرفان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3879 رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی عالمه جعفری  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3880 نایین -موسسه غیرانتفاعی عالمه نایینی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3881 ایوانكی -موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3882 قشم -موسسه غیرانتفاعی علوم و فنون خوارزمی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3883 همدان -موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه  80 - زن مرد 
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 برداريمهندسي تکنولوژي نقشه - 216 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 غیرانتفاعی 3884 كرمانشاه -كبیر غرب موسسه غیرانتفاعی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3885 قزوین -موسسه غیرانتفاعی كوثر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3886 گرگان -موسسه غیرانتفاعی المعی گرگانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3887 آق قال گلستان -موسسه غیرانتفاعی لقمان حكیم  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3888 بوشهر -موسسه غیرانتفاعی لیان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3889 سنندج -موسسه غیرانتفاعی ماد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3890 رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی میثاق  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3891 گرگان -موسسه غیرانتفاعی میرداماد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3892 مهاباد -غیرانتفاعی میعاد موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3893 موسسه غیرانتفاعی نجف آباد 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3894 بروجرد -موسسه غیرانتفاعی یاسین  80 - زن مرد 

 مهندسي شهرسازي - 217
 روزانه 3895 امام علی)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو یزد  30 - - مرد 

 روزانه 3896 امام علی)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو یزد  - 30 - مرد 

 روزانه 3897 شهید باهنر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك شیراز  25 - - مرد 

 روزانه 3898 شهید باهنر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك شیراز  - 25 - مرد 

 روزانه 3899 دكتر شریعتی -دانشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  20 - زن - 

 روزانه 3900 دكتر شریعتی -دانشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  - 20 زن - 

 روزانه 3901 سرادانشكده فنی و حرفه ای صومعه  30 - - مرد 

 روزانه 3902 سرادانشكده فنی و حرفه ای صومعه  - 30 - مرد 

 نوبت دوم 3903 امام علی)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو یزد  10 - - مرد 
 نوبت دوم 3904 امام علی)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو یزد  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 3905 شهید باهنر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك شیراز  15 - - مرد 
 نوبت دوم 3906 شهید باهنر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك شیراز  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 3907 دكتر شریعتی -دانشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  20 - زن - 
 نوبت دوم 3908 دكتر شریعتی -دانشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  - 20 زن - 
 نوبت دوم 3909 سراحرفه ای صومعه دانشكده فنی و  10 - - مرد 
 نوبت دوم 3910 سرادانشكده فنی و حرفه ای صومعه  - 10 - مرد 
 غیرانتفاعی 3911 قزوین -دانشگاه غیرانتفاعی رجا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3912 اصفهان -دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3913 آبیك -غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید كاشانی دانشگاه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3914 شیراز -موسسه غیرانتفاعی آپادانا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3915 مشهد -موسسه غیرانتفاعی اقبال الهوری  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3916 نهاوند -موسسه غیرانتفاعی امید  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3917 كرمان -موسسه غیرانتفاعی بعثت  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3918 شاهین شهر اصفهان -موسسه غیرانتفاعی بنیان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3919 قزوین -موسسه غیرانتفاعی پارسیان بیدستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3920 فریدونكنار -موسسه غیرانتفاعی پردیسان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3921 المرد -موسسه غیرانتفاعی تابناك  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3922 كوهدشت -موسسه غیرانتفاعی جویندگان علم  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3923 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3924 كرج -خواهران( موسسه غیرانتفاعی رسام )ویژه  80 - زن - 

 غیرانتفاعی 3925 تبریز -موسسه غیرانتفاعی سراج  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3926 آمل -موسسه غیرانتفاعی سمنگان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3927 مشهد -موسسه غیرانتفاعی شاندیز  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3928 ابهر -موسسه غیرانتفاعی صائب  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3929 قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی صنعتی قایم  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3930 كرمان -موسسه غیرانتفاعی عرفان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3931 قزوین -موسسه غیرانتفاعی عالمه دهخدا  60 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3932 ارومیه -موسسه غیرانتفاعی علم و فن  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3933 ایوانكی -موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3934 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3935 قشم -موسسه غیرانتفاعی علوم و فنون خوارزمی  80 - زن مرد 
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 مهندسي شهرسازي - 217 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 غیرانتفاعی 3936 قزوین -موسسه غیرانتفاعی غزالی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3937 واحد خرمدره( موسسه غیرانتفاعی كار )محل تحصیل 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3938 رامسر -موسسه غیرانتفاعی كسری  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3939 نوشهر -موسسه غیرانتفاعی كمال الملك  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3940 گرگان -موسسه غیرانتفاعی المعی گرگانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3941 تهران -معماری و هنر پارس موسسه غیرانتفاعی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3942 رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی میثاق  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3943 موسسه غیرانتفاعی نجف آباد 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3944 تربت جام -موسسه غیرانتفاعی وحدت  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3945 بیرجند -هرمزان موسسه غیرانتفاعی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 3946 بروجرد -موسسه غیرانتفاعی یاسین  80 - زن مرد 

 اي صنايع نساجيمهندسي حرفه - 218
 روزانه 3947 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رشت 25 - - مرد 

 روزانه 3948 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رشت - 15 - مرد 

 روزانه 3949 شهید رجایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كاشان  25 - - مرد 

 نوبت دوم 3950 شهید رجایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كاشان  20 - - مرد 

 مهندسي اجرايي عمران - 232
 روزانه 3951 دانشگاه بزرگمهر قائنات 50 - زن مرد 

 روزانه 3952 فنی و مهندسی مرند(دانشگاه تبریز )محل تحصیل آموزشكده  30 - زن مرد 

 روزانه 3953 دانشگاه تربت حیدریه 40 - زن مرد 

 روزانه 3954 شهید چمران -آموزشكده فنی و حرفه ای اهر  35 - - مرد 

 روزانه 3955 شهید چمران -آموزشكده فنی و حرفه ای اهر  - 35 - مرد 

 روزانه 3956 آموزشكده فنی و حرفه ای بم 30 - - مرد 

 روزانه 3957 آموزشكده فنی و حرفه ای بم - 30 - مرد 

 روزانه 3958 امام خمینی)ره( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران آباده  30 - - مرد 

 روزانه 3959 امام خمینی)ره( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران آباده  - 30 - مرد 

 روزانه 3960 امام صادق)ع( -آستانه اشرفیه آموزشكده فنی و حرفه ای پسران  30 - - مرد 

 روزانه 3961 امام صادق)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران آستانه اشرفیه  - 30 - مرد 

 روزانه 3962 امیر كبیر -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اراك  50 - - مرد 

 روزانه 3963 رازی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اردبیل  30 - - مرد 

 روزانه 3964 رازی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اردبیل  - 30 - مرد 

 روزانه 3965 شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اردكان  - 35 - مرد 

 روزانه 3966 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ایالم 30 - - مرد 

 روزانه 3967 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ایالم - 30 - مرد 

 روزانه 3968 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بابل 30 - - مرد 

 روزانه 3969 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بابل - 30 - مرد 

 روزانه 3970 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بافت 20 - - مرد 

 روزانه 3971 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بافت - 20 - مرد 

 روزانه 3972 دارالفنون -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بجنورد  35 - - مرد 

 روزانه 3973 دارالفنون -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بجنورد  - 25 - مرد 

 روزانه 3974 شهید كرانی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بندرعباس  25 - - مرد 

 روزانه 3975 شهید كرانی -بندرعباس  آموزشكده فنی و حرفه ای پسران - 25 - مرد 

 روزانه 3976 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بوشهر 30 - - مرد 

 روزانه 3977 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بوشهر - 30 - مرد 

 روزانه 3978 ابن حسام -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بیرجند  30 - - مرد 

 روزانه 3979 ابن حسام -حرفه ای پسران بیرجند آموزشكده فنی و  - 25 - مرد 

 روزانه 3980 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران خرم آباد 30 - - مرد 

 روزانه 3981 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران خرم آباد - 30 - مرد 

 روزانه 3982 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران دزفول 25 - - مرد 

 روزانه 3983 و حرفه ای پسران دزفولآموزشكده فنی  - 25 - مرد 

 روزانه 3984 مالصدرا -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رامسر  30 - - مرد 

 روزانه 3985 مالصدرا -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رامسر  - 30 - مرد 

 روزانه 3986 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رشت 25 - - مرد 
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 اجرايي عمرانمهندسي  - 232 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 روزانه 3987 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رشت - 15 - مرد 

 روزانه 3988 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران سمنان 25 - - مرد 

 روزانه 3989 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران سمنان - 25 - مرد 

 روزانه 3990 شهید چمران -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اهواز  15 - - مرد 

 روزانه 3991 شهید چمران -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اهواز  - 15 - مرد 

 روزانه 3992 شهید باهنر -ای پسران شماره یك زاهدان آموزشكده فنی و حرفه  30 - - مرد 

 روزانه 3993 شهید باهنر -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك زاهدان  - 30 - مرد 

 روزانه 3994 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمانشاه 30 - - مرد 

 روزانه 3995 كرمانشاهآموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك  - 30 - مرد 

 روزانه 3996 شهید مفتح -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك همدان  30 - - مرد 

 روزانه 3997 شهید مفتح -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك همدان  - 30 - مرد 

 روزانه 3998 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شهركرد 30 - - مرد 

 روزانه 3999 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شهركرد - 30 - مرد 

 روزانه 4000 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران قزوین 28 - - مرد 

 روزانه 4001 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران قزوین - 20 - مرد 

 روزانه 4002 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران قم 30 - - مرد 

 روزانه 4003 شهید بهشتی -حرفه ای پسران كرج آموزشكده فنی و  - 26 - مرد 

 روزانه 4004 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران گلپایگان 30 - - مرد 

 روزانه 4005 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران گلپایگان - 30 - مرد 

 روزانه 4006 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران مرودشت 40 - - مرد 

 روزانه 4007 و حرفه ای پسران مرودشتآموزشكده فنی  - 25 - مرد 

 روزانه 4008 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ممسنی 30 - - مرد 

 روزانه 4009 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ممسنی - 30 - مرد 

 روزانه 4010 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران یاسوج 30 - - مرد 

 روزانه 4011 یاسوج آموزشكده فنی و حرفه ای پسران - 30 - مرد 

 روزانه 4012 آموزشكده فنی و حرفه ای زابل 30 - - مرد 

 روزانه 4013 آموزشكده فنی و حرفه ای زابل - 30 - مرد 

 روزانه 4014 آموزشكده فنی و حرفه ای سراب 30 - - مرد 

 روزانه 4015 آموزشكده فنی و حرفه ای سراب - 30 - مرد 

 روزانه 4016 شهید یزدان پناه -و حرفه ای پسران سنندج دانشكده فنی  40 - - مرد 

 روزانه 4017 شهید یزدان پناه -دانشكده فنی و حرفه ای پسران سنندج  - 20 - مرد 

 روزانه 4018 شهید قاضی طباطبایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ارومیه  30 - - مرد 

 روزانه 4019 شهید قاضی طباطبایی -پسران شماره یك ارومیه دانشكده فنی و حرفه ای  - 30 - مرد 

 روزانه 4020 شهید محسن مهاجر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اصفهان  20 - - مرد 

 روزانه 4021 شهید محسن مهاجر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اصفهان  - 20 - مرد 

 روزانه 4022 حرفه ای پسران شماره یك تبریزدانشكده فنی و  30 - - مرد 

 روزانه 4023 دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تبریز - 30 - مرد 

 روزانه 4024 انقالب اسالمی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تهران  15 - - مرد 

 روزانه 4025 انقالب اسالمی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تهران  - 15 - مرد 

 روزانه 4026 امام محمدباقر)ع( -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ساری  25 - - مرد 

 روزانه 4027 امام محمدباقر)ع( -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ساری  - 25 - مرد 

 روزانه 4028 شهید باهنر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك شیراز  25 - - مرد 

 روزانه 4029 شهید باهنر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك شیراز  - 25 - مرد 

 روزانه 4030 شهید چمران -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان  30 - - مرد 

 روزانه 4031 شهید چمران -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان  - 30 - مرد 

 روزانه 4032 شهید محمد منتظری -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك مشهد  20 - - مرد 

 روزانه 4033 شهید محمد منتظری -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك مشهد  - 20 - مرد 

 روزانه 4034 شهید صدوقی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك یزد  30 - - مرد 

 روزانه 4035 شهید صدوقی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك یزد  - 30 - مرد 

 روزانه 4036 شهید رجایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كاشان  25 - - مرد 

 روزانه 4037 شهید رجایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كاشان  - 25 - مرد 

 روزانه 4038 امام علی)ع( -حرفه ای پسران كردكوی  دانشكده فنی و 35 - - مرد 

 روزانه 4039 امام علی)ع( -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كردكوی  - 35 - مرد 
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 مهندسي اجرايي عمران - 232 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 تحصيليدوره 

 اول دوم زن مرد

 روزانه 4040 سرادانشكده فنی و حرفه ای صومعه  30 - - مرد 

 روزانه 4041 سرادانشكده فنی و حرفه ای صومعه  - 30 - مرد 

 نوبت دوم 4042 دانشگاه بزرگمهر قائنات 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 4043 مرند(دانشگاه تبریز )محل تحصیل آموزشكده فنی و مهندسی  20 - زن مرد 
 نوبت دوم 4044 دانشگاه تربت حیدریه 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 4045 شهید چمران -آموزشكده فنی و حرفه ای اهر  5 - - مرد 
 نوبت دوم 4046 شهید چمران -آموزشكده فنی و حرفه ای اهر  - 5 - مرد 
 نوبت دوم 4047 آموزشكده فنی و حرفه ای بم 10 - - مرد 
 نوبت دوم 4048 آموزشكده فنی و حرفه ای بم - 10 - مرد 
 نوبت دوم 4049 امام خمینی)ره( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران آباده  10 - - مرد 
 نوبت دوم 4050 امام خمینی)ره( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران آباده  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 4051 امام صادق)ع( -آستانه اشرفیه آموزشكده فنی و حرفه ای پسران  10 - - مرد 
 نوبت دوم 4052 امام صادق)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران آستانه اشرفیه  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 4053 امیر كبیر -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اراك  20 - - مرد 
 نوبت دوم 4054 رازی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اردبیل  10 - - مرد 
 نوبت دوم 4055 رازی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اردبیل  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 4056 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ایالم 10 - - مرد 
 نوبت دوم 4057 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ایالم - 10 - مرد 
 نوبت دوم 4058 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بابل 10 - - مرد 
 نوبت دوم 4059 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بابل - 10 - مرد 
 نوبت دوم 4060 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بافت 20 - - مرد 
 نوبت دوم 4061 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بافت - 20 - مرد 
 نوبت دوم 4062 دارالفنون -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بجنورد  10 - - مرد 
 نوبت دوم 4063 دارالفنون -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بجنورد  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 4064 شهید كرانی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بندرعباس  15 - - مرد 
 نوبت دوم 4065 شهید كرانی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بندرعباس  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 4066 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بوشهر 10 - - مرد 
 نوبت دوم 4067 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بوشهر - 10 - مرد 
 نوبت دوم 4068 ابن حسام -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بیرجند  15 - - مرد 
 نوبت دوم 4069 ابن حسام -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بیرجند  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 4070 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران خرم آباد 10 - - مرد 
 نوبت دوم 4071 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران خرم آباد - 10 - مرد 
 نوبت دوم 4072 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران دزفول 15 - - مرد 
 نوبت دوم 4073 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران دزفول - 15 - مرد 
 نوبت دوم 4074 مالصدرا -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رامسر  10 - - مرد 
 نوبت دوم 4075 مالصدرا -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رامسر  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 4076 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رشت 25 - - مرد 
 نوبت دوم 4077 پسران رشتآموزشكده فنی و حرفه ای  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 4078 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران سمنان 15 - - مرد 
 نوبت دوم 4079 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران سمنان - 15 - مرد 
 نوبت دوم 4080 شهید چمران -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اهواز  15 - - مرد 
 نوبت دوم 4081 شهید چمران -فنی و حرفه ای پسران شماره یك اهواز آموزشكده  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 4082 شهید باهنر -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك زاهدان  10 - - مرد 
 نوبت دوم 4083 شهید باهنر -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك زاهدان  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 4084 فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمانشاهآموزشكده  10 - - مرد 
 نوبت دوم 4085 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمانشاه - 10 - مرد 
 نوبت دوم 4086 شهید مفتح -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك همدان  10 - - مرد 
 نوبت دوم 4087 شهید مفتح -یك همدان  آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره - 10 - مرد 
 نوبت دوم 4088 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شهركرد 10 - - مرد 
 نوبت دوم 4089 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شهركرد - 10 - مرد 
 نوبت دوم 4090 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران قزوین 17 - - مرد 
 نوبت دوم 4091 ای پسران قزوین آموزشكده فنی و حرفه - 15 - مرد 
 نوبت دوم 4092 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران قم 30 - - مرد 
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 مهندسي اجرايي عمران - 232 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 نوبت دوم 4093 شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران كرج  - 14 - مرد 
 نوبت دوم 4094 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران گلپایگان 10 - - مرد 
 نوبت دوم 4095 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران گلپایگان - 10 - مرد 
 نوبت دوم 4096 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران مرودشت 10 - - مرد 
 نوبت دوم 4097 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران مرودشت - 5 - مرد 
 نوبت دوم 4098 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ممسنی 10 - - مرد 
 نوبت دوم 4099 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ممسنی - 10 - مرد 
 نوبت دوم 4100 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران یاسوج 10 - - مرد 
 نوبت دوم 4101 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران یاسوج - 10 - مرد 
 نوبت دوم 4102 آموزشكده فنی و حرفه ای زابل 10 - - مرد 
 نوبت دوم 4103 آموزشكده فنی و حرفه ای زابل - 10 - مرد 
 نوبت دوم 4104 آموزشكده فنی و حرفه ای سراب 10 - - مرد 
 نوبت دوم 4105 سرابآموزشكده فنی و حرفه ای  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 4106 شهید یزدان پناه -دانشكده فنی و حرفه ای پسران سنندج  10 - - مرد 
 نوبت دوم 4107 شهید یزدان پناه -دانشكده فنی و حرفه ای پسران سنندج  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 4108 شهید قاضی طباطبایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ارومیه  10 - - مرد 
 نوبت دوم 4109 شهید قاضی طباطبایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ارومیه  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 4110 شهید محسن مهاجر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اصفهان  15 - - مرد 
 نوبت دوم 4111 شهید محسن مهاجر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اصفهان  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 4112 دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تبریز 10 - - مرد 
 نوبت دوم 4113 دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تبریز - 10 - مرد 
 نوبت دوم 4114 انقالب اسالمی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تهران  15 - - مرد 
 نوبت دوم 4115 انقالب اسالمی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تهران  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 4116 امام محمدباقر)ع( -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ساری  15 - - مرد 
 نوبت دوم 4117 امام محمدباقر)ع( -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ساری  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 4118 شهید باهنر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك شیراز  15 - - مرد 
 نوبت دوم 4119 شهید باهنر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك شیراز  - 15 - مرد 
دومنوبت  4120 شهید چمران -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان  10 - - مرد   

 نوبت دوم 4121 شهید چمران -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 4122 شهید محمد منتظری -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك مشهد  20 - - مرد 
 نوبت دوم 4123 شهید محمد منتظری -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك مشهد  - 20 - مرد 
 نوبت دوم 4124 شهید صدوقی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك یزد  10 - - مرد 
 نوبت دوم 4125 شهید صدوقی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك یزد  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 4126 شهید رجایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كاشان  15 - - مرد 
 نوبت دوم 4127 شهید رجایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كاشان  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 4128 امام علی)ع( -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كردكوی  5 - - مرد 
 نوبت دوم 4129 امام علی)ع( -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كردكوی  - 5 - مرد 
 نوبت دوم 4130 سرادانشكده فنی و حرفه ای صومعه  10 - - مرد 
 نوبت دوم 4131 سرادانشكده فنی و حرفه ای صومعه  - 10 - مرد 
 غیرانتفاعی 4132 ایوان كی -دانشگاه غیرانتفاعی ایوان كی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4133 دانشگاه غیرانتفاعی بین المللی چابهار 60 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4134 قزوین -دانشگاه غیرانتفاعی رجا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4135 آمل -دانشگاه غیرانتفاعی شمال  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4136 قم -دانشگاه غیرانتفاعی شهاب دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4137 اصفهان -دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4138 نور -عالمه محدث نوری دانشگاه غیرانتفاعی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4139 دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر )محل تحصیل یزد( 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4140 آبیك -دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید كاشانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4141 آمل -موسسه غیرانتفاعی آبان هراز  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4142 شیراز -موسسه غیرانتفاعی آپادانا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4143 ارومیه -موسسه غیرانتفاعی آفاق  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4144 بروجرد -موسسه غیرانتفاعی آفرینش علم گستر 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4145 تهران -موسسه غیرانتفاعی آل طه )ویژه خواهران(  80 - زن - 



 

 
 

 

 

 

 

 113 

 

 1401سال ناپيوسته مقطع کارداني به کارشناسي  پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 

 مهندسي اجرايي عمران - 232 ادامه

 توضيحات
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 اول دوم زن مرد

 غیرانتفاعی 4146 موسسه غیرانتفاعی آمل 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4147 تنكابن -آیندگان موسسه غیرانتفاعی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4148 ارومیه -موسسه غیرانتفاعی آیین كمال  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4149 قوچان -موسسه غیرانتفاعی اترك  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4150 رشت -موسسه غیرانتفاعی احرار  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4151 خرمشهر - موسسه غیرانتفاعی اروندان 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4152 مشهد -موسسه غیرانتفاعی اسرار  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4153 بجنورد -موسسه غیرانتفاعی اشراق  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4154 مشهد -موسسه غیرانتفاعی اقبال الهوری  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4155 نهاوند -موسسه غیرانتفاعی امید  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4156 فوالد شهر اصفهان -موسسه غیرانتفاعی امین  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4157 الهیجان -موسسه غیرانتفاعی اندیشمند  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4158 ساوه -موسسه غیرانتفاعی انرژی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4159 قروه -ایرانمهر موسسه غیرانتفاعی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4160 ایالم -موسسه غیرانتفاعی باختر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4161 آبیك -موسسه غیرانتفاعی بصیر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4162 كرمان -موسسه غیرانتفاعی بعثت  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4163 شهر اصفهان شاهین -موسسه غیرانتفاعی بنیان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4164 موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4165 مهر فارس -موسسه غیرانتفاعی پارس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4166 گناباد -موسسه غیرانتفاعی پارس رضوی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4167 قزوین -بیدستان  موسسه غیرانتفاعی پارسیان 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4168 فریدونكنار -موسسه غیرانتفاعی پردیسان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4169 قم -موسسه غیرانتفاعی پویش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4170 چالوس -ویندگان دانش موسسه غیرانتفاعی پ 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4171 گلپایگان -غیرانتفاعی پیام موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4172 فردوس -موسسه غیرانتفاعی پیروزان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4173 شیراز -موسسه غیرانتفاعی پیشتازان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4174 المرد -موسسه غیرانتفاعی تابناك  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4175 تاكستان استان قزوین -غیرانتفاعی تاكستان موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4176 قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی تجن  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4177 گلوگاه مازندران -موسسه غیرانتفاعی توحید  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4178 دامغان -موسسه غیرانتفاعی توران  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4179 مشهد -موسسه غیرانتفاعی توس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4180 سنندج -موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش  40 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4181 جیرفت -موسسه غیرانتفاعی جاوید پویا دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4182 كوهدشت -موسسه غیرانتفاعی جویندگان علم  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4183 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4184 خوزستان -موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4185 همدان -موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4186 شیراز - موسسه غیرانتفاعی حافظ 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4187 قم -موسسه غیرانتفاعی حكمت  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4188 قوچان -موسسه غیرانتفاعی حكیم نظامی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4189 بجنورد -موسسه غیرانتفاعی حكیمان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4190 مشهد -موسسه غیرانتفاعی خراسان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4191 بوشهر -موسسه غیرانتفاعی خرد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4192 محمود آباد -موسسه غیرانتفاعی خزر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4193 یاسوج -موسسه غیرانتفاعی دانا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4194 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4195 ساوه -موسسه غیرانتفاعی دانشستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4196 الهیجان -موسسه غیرانتفاعی دیلمان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4197 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4198 بابل -موسسه غیرانتفاعی راه دانش  80 - زن مرد 



 

 
 

 

 

 

 

 114 

 

 1401سال ناپيوسته مقطع کارداني به کارشناسي  پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 

 مهندسي اجرايي عمران - 232 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 غیرانتفاعی 4199 ساری -موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4200 رامسر -موسسه غیرانتفاعی رحمان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4201 سمنان -موسسه غیرانتفاعی رشد دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4202 تبریز -موسسه غیرانتفاعی رشدیه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4203 زنجان -موسسه غیرانتفاعی روزبه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4204 ساری -موسسه غیرانتفاعی روزبهان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4205 برازجان -موسسه غیرانتفاعی رهجویان دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4206 كرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی زاگرس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4207 موسسه غیرانتفاعی زند شیراز 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4208 ساری -موسسه غیرانتفاعی سارویه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4209 آمل -موسسه غیرانتفاعی سبز  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4210 تبریز -موسسه غیرانتفاعی سراج  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4211 ایالم -موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4212 رشت -غیرانتفاعی سیمای دانش موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4213 كاشان -موسسه غیرانتفاعی سینا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4214 مشهد -موسسه غیرانتفاعی شاندیز  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4215 موسسه غیرانتفاعی شاهرود 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4216 گنبد كاووس -گلستان موسسه غیرانتفاعی شرق  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4217 تنكابن -موسسه غیرانتفاعی شفق  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4218 گنبد كاووس -موسسه غیرانتفاعی شمس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4219 كرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4220 قائمشهر -غیرانتفاعی صالحان موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4221 ابهر -موسسه غیرانتفاعی صائب  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4222 تهران -موسسه غیرانتفاعی صدر المتالهین )ویژه برادران(  80 - - مرد 

 غیرانتفاعی 4223 فوالد شهر اصفهان -موسسه غیرانتفاعی صنعتی فوالد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4224 قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی صنعتی قایم  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4225 بابل -موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4226 موسسه غیرانتفاعی صنعتی مراغه 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4227 بابل -موسسه غیرانتفاعی طبری  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4228 كرمان -موسسه غیرانتفاعی عرفان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4229 شاهین شهر اصفهان -موسسه غیرانتفاعی عقیق  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4230 رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی عالمه جعفری  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4231 چالوسموسسه غیرانتفاعی عالمه حلی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4232 قزوین -موسسه غیرانتفاعی عالمه دهخدا  60 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4233 قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی عالمه طبرسی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4234 كاشان -موسسه غیرانتفاعی عالمه فیض كاشانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4235 نایین -غیرانتفاعی عالمه نایینی موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4236 ارومیه -موسسه غیرانتفاعی علم و فن  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4237 ایوانكی -موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4238 بابلامیر كال  -موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4239 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4240 قشم -موسسه غیرانتفاعی علوم و فنون خوارزمی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4241 همدان -موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4242 قزوین -موسسه غیرانتفاعی غزالی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4243 ساوه -موسسه غیرانتفاعی فخر رازی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4244 گچساران -موسسه غیرانتفاعی فراز  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4245 كرمان -موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4246 لنگرود -غیرانتفاعی قدیر  موسسه 80 - زن مرد 
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 غیرانتفاعی 4247 رشت -موسسه غیرانتفاعی كادوس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4248 موسسه غیرانتفاعی كار )محل تحصیل واحد رفسنجان( 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4249 كرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی كبیر غرب  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4250 رامسر -موسسه غیرانتفاعی كسری  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4251 قزوین -موسسه غیرانتفاعی كوثر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4252 رشت -موسسه غیرانتفاعی كوشیار  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4253 موسسه غیرانتفاعی كیمیای كرمان 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4254 گرگان -موسسه غیرانتفاعی گلستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4255 رودبار -موسسه غیرانتفاعی گیل  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4256 گرگان -موسسه غیرانتفاعی المعی گرگانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4257 آق قال گلستان -موسسه غیرانتفاعی لقمان حكیم  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4258 بوشهر -موسسه غیرانتفاعی لیان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4259 نوشهر -موسسه غیرانتفاعی مارلیك  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4260 رویان نور -موسسه غیرانتفاعی مازیار  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4261 موسسه غیرانتفاعی معراج علم سلماس 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4262 تهران -موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4263 اردبیل - موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4264 آستانه اشرفیه -موسسه غیرانتفاعی مهر آستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4265 موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4266 آبادان -موسسه غیرانتفاعی مهر اروند  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4267 رفسنجان -غیرانتفاعی میثاق موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4268 گرگان -موسسه غیرانتفاعی میرداماد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4269 مهاباد -موسسه غیرانتفاعی میعاد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4270 مینودشت -موسسه غیرانتفاعی میالد گلستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4271 موسسه غیرانتفاعی نجف آباد 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4272 شهركرد -موسسه غیرانتفاعی نور هدایت  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4273 تربت جام -موسسه غیرانتفاعی وحدت  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4274 زاهدان -موسسه غیرانتفاعی هاتف  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4275 ساری -غیرانتفاعی هدف موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4276 بیرجند -موسسه غیرانتفاعی هرمزان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4277 بروجرد -موسسه غیرانتفاعی یاسین  80 - زن مرد 

 اي حمل و نقلمهندسي حرفه - 232

 روزانه 4278 محمد منتظریشهید  -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك مشهد  20 - - مرد 

 روزانه 4279 شهید محمد منتظری -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك مشهد  - 20 - مرد 

 نوبت دوم 4280 شهید محمد منتظری -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك مشهد  15 - - مرد 
 نوبت دوم 4281 شهید محمد منتظری -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك مشهد  - 15 - مرد 

 ناوبري -233

 روزانه 6384 آباددانشكده فنی و حرفه ای پسران محمود  30 - - مرد 

 روزانه 6386 آباددانشكده فنی و حرفه ای پسران محمود  - 30 - مرد 

 نوبت دوم 6387 آباددانشكده فنی و حرفه ای پسران محمود  10 - - مرد 

 نوبت دوم 6388 آباددانشكده فنی و حرفه ای پسران محمود  - 10 - مرد 
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 هاي گروه علوم كشاورزي و منابع طبيعيكد رشته محل -10جدول شماره 

 مهندسي آبياري - 301

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 30 - زن مرد 
اردبیل )محل تحصیل دانشكده  -دانشگاه محقق اردبیلی 

 كشاورزی و منابع طبیعی مغان(
 روزانه 4282

 20 - زن مرد 
اردبیل )محل تحصیل دانشكده  -دانشگاه محقق اردبیلی 

 كشاورزی و منابع طبیعی مغان(
 نوبت دوم 4283

 غیرانتفاعی 4284 ساری -موسسه غیرانتفاعی سنا  80 - زن مرد 

 زيستآلودگي محيط - 301
 غیرانتفاعی 4285 مینودشت -موسسه غیرانتفاعی میالد گلستان  80 - زن مرد 

 شناسي و صنايع چوبمهندسي منابع طبيعي گرايش چوب - 301
 روزانه 4286 دانشگاه گنبد 20 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4287 رویان نور -موسسه غیرانتفاعی مازیار  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4288 مینودشت -موسسه غیرانتفاعی میالد گلستان  80 - زن مرد 

 مهندسي منابع طبيعي گرايش جنگلداري - 301
 روزانه 4289 دانشگاه گنبد 20 - زن مرد 

 مهندسي منابع طبيعي گرايش محيط زيست - 301
 غیرانتفاعی 4290 قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی تجن  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4291 سنندج -موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4292 بوشهر -موسسه غیرانتفاعی خرد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4293 مشهد -موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4294 اردبیل -موسسه غیرانتفاعی سبالن  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4295 ساری -موسسه غیرانتفاعی سنا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4296 ارومیه -موسسه غیرانتفاعی صبا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4297 كرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی كبیر غرب  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4298 تهران -موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4299 موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی 80 - زن مرد 

 مهندسي منابع طبيعي گرايش مرتع و آبخيزداري - 301
 روزانه 4300 دانشگاه گنبد 25 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4301 ساری -موسسه غیرانتفاعی سنا  80 - زن مرد 

 پرورش طيور - 304
 روزانه 4302 دانشگاه گنبد 30 - زن مرد 

 روزانه 4303 آموزشكده كشاورزی پسران پاكدشت 30 - - مرد 

 روزانه 4304 آموزشكده كشاورزی پسران پاكدشت - 30 - مرد 

 روزانه 4305 آموزشكده كشاورزی پسران ساری 30 - - مرد 

 روزانه 4306 آموزشكده كشاورزی پسران ساری - 30 - مرد 

 روزانه 4307 آموزشكده كشاورزی پسران نیشابور 30 - - مرد 

 روزانه 4308 آموزشكده كشاورزی پسران نیشابور - 30 - مرد 

 نوبت دوم 4309 آموزشكده كشاورزی پسران پاكدشت 10 - - مرد 
 نوبت دوم 4310 آموزشكده كشاورزی پسران پاكدشت - 10 - مرد 
 نوبت دوم 4311 آموزشكده كشاورزی پسران ساری 10 - - مرد 
 نوبت دوم 4312 آموزشكده كشاورزی پسران ساری - 10 - مرد 

 اي علوم داميمهندسي حرفه - 306

 30 - زن مرد 
اردبیل )محل تحصیل دانشكده  -دانشگاه محقق اردبیلی 

 كشاورزی و منابع طبیعی مغان(
 روزانه 4313

 روزانه 4314 آموزشكده فنی و كشاورزی پسران مراغه 25 - - مرد 

 روزانه 4315 آموزشكده فنی و كشاورزی پسران مراغه - 25 - مرد 

 روزانه 4316 آموزشكده كشاورزی پسران ساری 30 - - مرد 

 روزانه 4317 آموزشكده كشاورزی پسران ساری - 30 - مرد 

 روزانه 4318 آموزشكده كشاورزی پسران شهركرد 35 - - مرد 

 روزانه 4319 كشاورزی پسران شهركردآموزشكده  - 35 - مرد 
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 اي علوم داميمهندسي حرفه - 306 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد
 روزانه 4320 آموزشكده كشاورزی پسران شهریار 30 - - مرد 

 روزانه 4321 آموزشكده كشاورزی پسران شهریار - 30 - مرد 

 روزانه 4322 رضوان -آموزشكده كشاورزی پسران كرمان  40 - - مرد 

 روزانه 4323 رضوان -آموزشكده كشاورزی پسران كرمان  - 40 - مرد 

 روزانه 4324 آموزشكده كشاورزی پسران نیشابور 30 - - مرد 

 روزانه 4325 كشاورزی پسران نیشابورآموزشكده  - 30 - مرد 

 20 - زن مرد 
اردبیل )محل تحصیل دانشكده  -دانشگاه محقق اردبیلی 

 كشاورزی و منابع طبیعی مغان(
 نوبت دوم 4326

 نوبت دوم 4327 آموزشكده كشاورزی پسران ساری 10 - - مرد 
 نوبت دوم 4328 آموزشكده كشاورزی پسران ساری - 10 - مرد 
 نوبت دوم 4329 آموزشكده كشاورزی پسران شهریار 10 - - مرد 
 نوبت دوم 4330 آموزشكده كشاورزی پسران شهریار - 10 - مرد 
 غیرانتفاعی 4331 قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی تجن  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4332 تنكابن -موسسه غیرانتفاعی رودكی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4333 قائمشهر -غیرانتفاعی صالحان موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4334 موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی 80 - زن مرد 

 توليد و بهره برداري از گياهان دارويي و معطر - 307
 روزانه 4335 دانشگاه اراك 30 - زن مرد 

 45 - زن مرد 
شهید  دانشگاه ارومیه )محل تحصیل مركز آموزش عالی

 باكری میاندواب(
 روزانه 4336

 روزانه 4337 دانشگاه بجنورد )محل تحصیل دانشكده كشاورزی شیروان( 40 - زن مرد 

 روزانه 4338 دانشگاه تخصصی فنّاوری های نوین آمل 25 - زن مرد 

 روزانه 4339 دانشگاه تربت حیدریه 40 - زن مرد 

 30 - زن مرد 
اردبیل )محل تحصیل دانشكده  -دانشگاه محقق اردبیلی 

 كشاورزی شهرستان مشگین شهر(
 روزانه 4340

 روزانه 4341 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ارزوییه )استان كرمان( 30 - - مرد 

 روزانه 4342 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ارزوییه )استان كرمان( - 30 - مرد 

 روزانه 4343 پسران دارابآموزشكده فنی و حرفه ای  30 - - مرد 

 روزانه 4344 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران داراب - 30 - مرد 

 روزانه 4345 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران الهیجان 30 - - مرد 

 روزانه 4346 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران الهیجان - 30 - مرد 

 روزانه 4347 توحید -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران آمل  30 - زن - 

 روزانه 4348 توحید -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران آمل  - 30 زن - 

 روزانه 6348 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نیشابور 30 - زن - 

 روزانه 6351 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نیشابور - 30 زن - 

 روزانه 4349 آموزشكده كشاورزی پسران دماوند 40 - - مرد 

 روزانه 4350 آموزشكده كشاورزی پسران دماوند - 40 - مرد 

 روزانه 4351 آموزشكده كشاورزی پسران سمنگان 25 - - مرد 

 روزانه 4352 آموزشكده كشاورزی پسران سمنگان - 25 - مرد 

 روزانه 4353 مجتمع آموزش عالی سراوان 30 - زن مرد 

 نوبت دوم 4354 فنّاوری های نوین آملدانشگاه تخصصی  15 - زن مرد 
 نوبت دوم 4355 دانشگاه تربت حیدریه 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 4356 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ارزوییه )استان كرمان( 10 - - مرد 
 نوبت دوم 4357 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ارزوییه )استان كرمان( - 10 - مرد 
 نوبت دوم 4358 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران داراب 10 - - مرد 
 نوبت دوم 4359 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران داراب - 10 - مرد 
 نوبت دوم 4360 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران الهیجان 10 - - مرد 
 نوبت دوم 4361 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران الهیجان - 10 - مرد 
 نوبت دوم 4362 توحید -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران آمل  10 - زن - 
 نوبت دوم 4363 توحید -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران آمل  - 10 زن - 
 نوبت دوم 6352 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نیشابور 10 - زن - 
 نوبت دوم 6354 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نیشابور - 10 زن - 
 نوبت دوم 4364 مجتمع آموزش عالی سراوان 30 - زن مرد 
 غیرانتفاعی 4365 ارومیه -موسسه غیرانتفاعی آفاق  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4366 بوشهر -موسسه غیرانتفاعی خرد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4367 آمل -موسسه غیرانتفاعی سمنگان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4368 ساری -غیرانتفاعی سنا موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4369 میمه -موسسه غیرانتفاعی نور دانش  80 - زن مرد 
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 مديريت تلفيقي آفات -مهندسي فنّاوري گياه پزشکي  - 307

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 تحصيليدوره 

 اول دوم زن مرد

 روزانه 4370 آموزشكده كشاورزی پسران پاكدشت 30 - - مرد 

 روزانه 4371 آموزشكده كشاورزی پسران پاكدشت - 30 - مرد 

 نوبت دوم 4372 آموزشكده كشاورزی پسران پاكدشت 10 - - مرد 
 نوبت دوم 4373 آموزشكده كشاورزی پسران پاكدشت - 10 - مرد 

 اي توليد گل و گياهان زينتيمهندسي حرفه - 307
 روزانه 4374 آموزشكده كشاورزی پسران پاكدشت 30 - - مرد 

 روزانه 4375 آموزشكده كشاورزی پسران پاكدشت - 30 - مرد 

 نوبت دوم 4376 آموزشكده كشاورزی پسران پاكدشت 10 - - مرد 
 نوبت دوم 4377 آموزشكده كشاورزی پسران پاكدشت - 10 - مرد 

 مهندسي توليدات گياهي گرايش باغباني - 307
 روزانه 4378 دانشگاه بجنورد )محل تحصیل دانشكده كشاورزی شیروان( 40 - زن مرد 

 روزانه 4379 دانشگاه تربت حیدریه 40 - زن مرد 

 25 - زن مرد 
دانشگاه شهید باهنر كرمان )محل تحصیل مركز آموزش 

 عالی كشاورزی بردسیر(
 روزانه 4380

 30 - زن مرد 
اردبیل )محل تحصیل دانشكده  -دانشگاه محقق اردبیلی 

 كشاورزی شهرستان مشگین شهر(
 روزانه 4381

 30 - زن مرد 
اردبیل )محل تحصیل دانشكده  -دانشگاه محقق اردبیلی 

 كشاورزی و منابع طبیعی مغان(
 روزانه 4382

 روزانه 4383 دانشگاه مراغه 25 - زن مرد 

 روزانه 4384 آموزشكده كشاورزی پسران دماوند 40 - - مرد 

 روزانه 4385 آموزشكده كشاورزی پسران دماوند - 40 - مرد 

 روزانه 4386 آموزشكده كشاورزی پسران شهركرد 35 - - مرد 

 روزانه 4387 آموزشكده كشاورزی پسران شهركرد - 35 - مرد 

 روزانه 4388 رضوان -كرمان  آموزشكده كشاورزی پسران 40 - - مرد 

 روزانه 4389 رضوان -آموزشكده كشاورزی پسران كرمان  - 40 - مرد 

 روزانه 4390 آموزشكده كشاورزی پسران نیشابور 30 - - مرد 

 روزانه 4391 آموزشكده كشاورزی پسران نیشابور - 30 - مرد 

 روزانه 4392 مجتمع آموزش عالی سراوان 30 - زن مرد 

 نوبت دوم 4393 دانشگاه تربت حیدریه 5 - زن مرد 

 5 - زن مرد 
دانشگاه شهید باهنر كرمان )محل تحصیل مركز آموزش 

 عالی كشاورزی بردسیر(
 نوبت دوم 4394

 20 - زن مرد 
اردبیل )محل تحصیل دانشكده  -دانشگاه محقق اردبیلی 

 كشاورزی و منابع طبیعی مغان(
 نوبت دوم 4395

 نوبت دوم 4396 دانشگاه مراغه 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 4397 مجتمع آموزش عالی سراوان 30 - زن مرد 
 غیرانتفاعی 4398 ارومیه -موسسه غیرانتفاعی آفاق  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4399 ساری -موسسه غیرانتفاعی سنا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4400 ارومیه -موسسه غیرانتفاعی صبا  80 - زن مرد 

 مهندسي توليدات گياهي گرايش زراعت - 307
 روزانه 4401 دانشگاه بجنورد )محل تحصیل دانشكده كشاورزی شیروان( 40 - زن مرد 

 25 - زن مرد 
دانشگاه شهید باهنر كرمان )محل تحصیل مركز آموزش 

 عالی كشاورزی بردسیر(
 روزانه 4402

 روزانه 4403 دانشگاه گنبد 30 - زن مرد 

 30 - زن مرد 
اردبیل )محل تحصیل دانشكده  -دانشگاه محقق اردبیلی 

 كشاورزی شهرستان مشگین شهر(
 روزانه 4404

 روزانه 4405 دانشگاه مراغه 25 - زن مرد 

 روزانه 4406 آموزشكده كشاورزی پسران اهواز 30 - - مرد 

 روزانه 4407 آموزشكده كشاورزی پسران اهواز - 30 - مرد 

 روزانه 4408 آموزشكده كشاورزی پسران ساری 30 - - مرد 

 روزانه 4409 آموزشكده كشاورزی پسران ساری - 30 - مرد 

 روزانه 4410 آموزشكده كشاورزی خاتم 30 - - مرد 

 روزانه 4411 آموزشكده كشاورزی خاتم - 30 - مرد 
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 مهندسي توليدات گياهي گرايش زراعت - 307 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 روزانه 4412 مجتمع آموزش عالی سراوان 30 - زن مرد 

 5 - زن مرد 
دانشگاه شهید باهنر كرمان )محل تحصیل مركز آموزش 

 عالی كشاورزی بردسیر(
دومنوبت  4413  

 نوبت دوم 4414 دانشگاه مراغه 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 4415 آموزشكده كشاورزی پسران اهواز 10 - - مرد 
 نوبت دوم 4416 آموزشكده كشاورزی پسران اهواز - 10 - مرد 
 نوبت دوم 4417 آموزشكده كشاورزی پسران ساری 10 - - مرد 
 نوبت دوم 4418 آموزشكده كشاورزی پسران ساری - 10 - مرد 
 نوبت دوم 4419 آموزشكده كشاورزی خاتم 10 - - مرد 
 نوبت دوم 4420 آموزشكده كشاورزی خاتم - 10 - مرد 
 نوبت دوم 4421 مجتمع آموزش عالی سراوان 30 - زن مرد 
 غیرانتفاعی 4422 بوشهر -موسسه غیرانتفاعی خرد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4423 قائمشهر -صالحان موسسه غیرانتفاعی  80 - زن مرد 

 مهندسي فنّاوري گياهان دارويي و معطر - 307

 روزانه 4424 آموزشكده كشاورزی پسران نیشابور 30 - - مرد 

 گياهان دارويي و معطر -مهندسي فناوري باغباني  - 307

 روزانه 4425 دكتر شریعتی -دانشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  20 - زن - 

 روزانه 4426 دكتر شریعتی -دانشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  - 20 زن - 

 تکثير و پرورش آبزيان - 309

 روزانه 4427 دانشگاه گنبد 30 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4428 ارومیه -موسسه غیرانتفاعی آفاق  80 - زن مرد 

 برداري آبزيانصيد و بهره - 309

 غیرانتفاعی 4429 تنكابن -غیرانتفاعی رودكی موسسه  80 - زن مرد 

 فرآوري محصوالت شيالتي - 309

 غیرانتفاعی 4430 قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی تجن  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4431 تنكابن -موسسه غیرانتفاعی رودكی  80 - زن مرد 

 مهندسي منابع طبيعي گرايش شيالت - 309

 غیرانتفاعی 4432 بوشهر -غیرانتفاعی خرد موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4433 محمود آباد -موسسه غیرانتفاعی خزر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4434 موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی 80 - زن مرد 

 مهندسي علوم و صنايع غذايي - 311

 25 - زن مرد 
مركز آموزش دانشگاه شهید باهنر كرمان )محل تحصیل 

 عالی كشاورزی بردسیر(
 روزانه 4435

 30 - زن مرد 
اردبیل )محل تحصیل دانشكده  -دانشگاه محقق اردبیلی 

 كشاورزی شهرستان مشگین شهر(
 روزانه 4436

 روزانه 4437 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران ارومیه 30 - زن - 

 روزانه 4438 ولیعصر)عج( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  18 - زن - 

 روزانه 4439 ولیعصر)عج( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  - 18 زن - 

 روزانه 4440 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نیشابور 25 - زن - 

 روزانه 4441 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نیشابور - 25 زن - 

 روزانه 4442 شهریار آموزشكده كشاورزی پسران 30 - - مرد 

 روزانه 4443 آموزشكده كشاورزی پسران شهریار - 30 - مرد 

 روزانه 4444 آموزشكده كشاورزی پسران نیشابور 30 - - مرد 

 روزانه 4445 آموزشكده كشاورزی پسران نیشابور - 30 - مرد 
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 مهندسي علوم و صنايع غذايي - 311 ادامه

 توضيحات
 نيمسالپذيرش ظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 5 - زن مرد 
دانشگاه شهید باهنر كرمان )محل تحصیل مركز آموزش 

 عالی كشاورزی بردسیر(
 نوبت دوم 4446

 نوبت دوم 4447 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران ارومیه 10 - زن - 
 نوبت دوم 4448 ولیعصر)عج( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  17 - زن - 
 نوبت دوم 4449 ولیعصر)عج( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  - 17 زن - 
 نوبت دوم 4450 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نیشابور 5 - زن - 
 نوبت دوم 4451 نیشابورآموزشكده فنی و حرفه ای دختران  - 5 زن - 
 نوبت دوم 4452 آموزشكده كشاورزی پسران شهریار 10 - - مرد 
 نوبت دوم 4453 آموزشكده كشاورزی پسران شهریار - 10 - مرد 
 غیرانتفاعی 4454 آبیك -دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید كاشانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4455 ارومیه -موسسه غیرانتفاعی آفاق  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4456 قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی تجن  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4457 بوشهر -موسسه غیرانتفاعی خرد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4458 محمود آباد -موسسه غیرانتفاعی خزر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4459 تنكابن -موسسه غیرانتفاعی رودكی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4460 ساری -موسسه غیرانتفاعی روزبهان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4461 كرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی زاگرس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4462 ساری -موسسه غیرانتفاعی سنا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4463 قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی صالحان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4464 ارومیه -موسسه غیرانتفاعی صبا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4465 موسسه غیرانتفاعی كار )محل تحصیل واحد رفسنجان( 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4466 موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4467 مینودشت -گلستان موسسه غیرانتفاعی میالد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4468 میمه -موسسه غیرانتفاعی نور دانش  80 - زن مرد 

 مهندسي كشاورزي گرايش گياه پزشکي - 312

 45 - زن مرد 
دانشگاه ارومیه )محل تحصیل مركز آموزش عالی شهید 

 باكری میاندواب(
 روزانه 4469

 روزانه 4470 تحصیل دانشكده كشاورزی شیروان( دانشگاه بجنورد )محل 40 - زن مرد 

 30 - زن مرد 
اردبیل )محل تحصیل دانشكده  -دانشگاه محقق اردبیلی 

 كشاورزی و منابع طبیعی مغان(
 روزانه 4471

 روزانه 4472 آموزشكده كشاورزی پسران پاكدشت 30 - - مرد 

 روزانه 4473 آموزشكده كشاورزی پسران پاكدشت - 30 - مرد 

 روزانه 4474 آموزشكده كشاورزی پسران ساری 30 - - مرد 

 روزانه 4475 آموزشكده كشاورزی پسران ساری - 30 - مرد 

 روزانه 4476 آموزشكده كشاورزی پسران سمنگان 30 - - مرد 

 روزانه 4477 آموزشكده كشاورزی پسران سمنگان - 30 - مرد 

 روزانه 4478 نیشابورآموزشكده كشاورزی پسران  30 - - مرد 

 روزانه 4479 آموزشكده كشاورزی پسران نیشابور - 30 - مرد 

 20 - زن مرد 
اردبیل )محل تحصیل دانشكده  -دانشگاه محقق اردبیلی 

 كشاورزی و منابع طبیعی مغان(
 نوبت دوم 4480

 نوبت دوم 4481 آموزشكده كشاورزی پسران پاكدشت 10 - - مرد 
 نوبت دوم 4482 آموزشكده كشاورزی پسران پاكدشت - 10 - مرد 
 نوبت دوم 4483 آموزشكده كشاورزی پسران ساری 10 - - مرد 
 نوبت دوم 4484 آموزشكده كشاورزی پسران ساری - 10 - مرد 
 غیرانتفاعی 4485 آمل -موسسه غیرانتفاعی آبان هراز  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4486 ارومیه -موسسه غیرانتفاعی آفاق  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4487 اردبیل -موسسه غیرانتفاعی سبالن  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4488 ساری -موسسه غیرانتفاعی سنا  80 - زن مرد 
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 مهندسي كشاورزي گرايش گياه پزشکي - 312 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 محل تحصيل نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 غیرانتفاعی 4489 قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی صالحان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4490 مهاباد -موسسه غیرانتفاعی میعاد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4491 میمه -موسسه غیرانتفاعی نور دانش  80 - زن مرد 

 هاي كشاورزياي مکانيك ماشينمهندسي حرفه - 313

 30 - زن مرد 
اردبیل )محل تحصیل دانشكده  -دانشگاه محقق اردبیلی 

 كشاورزی و منابع طبیعی مغان(
 روزانه 4492

 روزانه 4493 آموزشكده كشاورزی پسران اهواز 30 - - مرد 

 روزانه 4494 آموزشكده كشاورزی پسران اهواز - 30 - مرد 

 روزانه 4495 آموزشكده كشاورزی پسران ساری 30 - - مرد 

 روزانه 4496 آموزشكده كشاورزی پسران ساری - 30 - مرد 

 روزانه 4497 آموزشكده كشاورزی پسران سمنگان 25 - - مرد 

 روزانه 4498 آموزشكده كشاورزی پسران سمنگان - 25 - مرد 

 روزانه 4499 آموزشكده كشاورزی پسران شهریار 30 - - مرد 

 روزانه 4500 آموزشكده كشاورزی پسران شهریار - 30 - مرد 

 روزانه 4501 آموزشكده كشاورزی پسران فسا 20 - - مرد 

 روزانه 4502 آموزشكده كشاورزی پسران فسا - 20 - مرد 

 روزانه 4503 رضوان -آموزشكده كشاورزی پسران كرمان  40 - - مرد 

 20 - زن مرد 
اردبیل )محل تحصیل دانشكده  -محقق اردبیلی دانشگاه 

 كشاورزی و منابع طبیعی مغان(
 نوبت دوم 4504

 نوبت دوم 4505 آموزشكده كشاورزی پسران اهواز 10 - - مرد 
 نوبت دوم 4506 آموزشكده كشاورزی پسران اهواز - 10 - مرد 
 نوبت دوم 4507 آموزشكده كشاورزی پسران ساری 10 - - مرد 
 نوبت دوم 4508 آموزشكده كشاورزی پسران ساری - 10 - مرد 
 نوبت دوم 4509 آموزشكده كشاورزی پسران فسا 5 - - مرد 
 نوبت دوم 4510 آموزشكده كشاورزی پسران فسا - 5 - مرد 
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 هاي گروه علوم پايهكد رشته محل -11جدول شماره 

 آمار – 401

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 غیرانتفاعی 4511 تهران -موسسه غیرانتفاعی آل طه )ویژه خواهران(  80 - زن - 

 غیرانتفاعی 4512 نكا -موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان علوم پایه مازندران  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4513 تنكابن -موسسه غیرانتفاعی شفق  80 - زن مرد 

 آموزش رياضي)ويژه دانشگاه فرهنگيان( - 402

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 

 آموزش و پرورش
 روزانه 4514 پردیس شهید باهنر اصفهان -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 

 آموزش و پرورش
 روزانه 4515 پردیس شهید بهشتی گنبد كاووس -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 

 آموزش و پرورش
 روزانه 4516 پردیس شهید رجایی شیراز -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 

 آموزش و پرورش
 روزانه 4517 تهران پردیس شهید شرافت -دانشگاه فرهنگیان  25 - زن -

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 

 آموزش و پرورش
 روزانه 4518 پردیس شهید مطهری خوی -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 

 آموزش و پرورش
 روزانه 4519 پردیس شهید مطهری زاهدان -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

و پیمانی ویژه فرهنگیان رسمی 

 آموزش و پرورش
 روزانه 4520 پردیس شهید مطهری شیراز -دانشگاه فرهنگیان  25 - - مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 

 آموزش و پرورش
 روزانه 4521 واوان اسالمشهر -پردیس عترت  -دانشگاه فرهنگیان  25 - - مرد
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 هاي گروه علوم انسانيكد رشته محل -12جدول شماره 

 آموزش حرفه و فن)ويژه دانشگاه فرهنگيان( - 501

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4522 صدر رشتالهدی پردیس بنت  -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4523 پردیس شهید باهنر اراك -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4524 پردیس شهید رجایی بابل -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

و پیمانی ویژه فرهنگیان رسمی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4525 پردیس شهید مطهری خوی -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4526 واوان اسالمشهر -پردیس عترت  -دانشگاه فرهنگیان  25 - - مرد

 آموزش ديني و عربي)ويژه دانشگاه فرهنگيان( - 502

فرهنگیان رسمی و پیمانی ویژه 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4527 پردیس امام محمد باقر)ع( بجنورد -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4528 الهدی صدر فردوسپردیس بنت  -دانشگاه فرهنگیان  25 - زن -

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 و پرورش آموزش

 50 - زن مرد
پردیس خواجه نصیر الدین طوسی  -دانشگاه فرهنگیان 

 كرمان
 روزانه 4529

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 

 آموزش و پرورش
 روزانه 4530 آبادپردیس شهید آیت نجف  -دانشگاه فرهنگیان  35 - - مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 

 آموزش و پرورش
 روزانه 4531 پردیس شهید باهنر بیرجند -دانشگاه فرهنگیان  25 - - مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 

 آموزش و پرورش
 روزانه 4532 پردیس شهید باهنر تبریز -دانشگاه فرهنگیان  25 - زن -

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 

 آموزش و پرورش
 روزانه 4533 گنبد كاووسپردیس شهید بهشتی  -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 

 آموزش و پرورش
 روزانه 4534 پردیس شهید بهشتی مشهد -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 

 آموزش و پرورش
 روزانه 4535 پردیس شهید رجایی بابل -دانشگاه فرهنگیان  25 - - مرد

رسمی و پیمانی ویژه فرهنگیان 

 آموزش و پرورش
 روزانه 4536 پردیس شهید رجایی قزوین -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 

 آموزش و پرورش
 روزانه 4537 پردیس شهید مدرس سنندج -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 

 آموزش و پرورش
 روزانه 4538 پردیس شهید مدنی قم -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 

 آموزش و پرورش
 روزانه 4539 مرتضی انصاری دزفول پردیس شیخ -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 

 آموزش و پرورش
 روزانه 4540 واوان اسالمشهر -پردیس عترت  -دانشگاه فرهنگیان  25 - - مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 

 آموزش و پرورش
 روزانه 4541 پردیس عالمه امینی تبریز -دانشگاه فرهنگیان  25 - - مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 

 آموزش و پرورش
 روزانه 4542 پردیس عالمه طباطبائی بوشهر -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

فرهنگیان رسمی و پیمانی ویژه 

 آموزش و پرورش
 روزانه 4543 پردیس عالمه طباطبائی خرم آباد -دانشگاه فرهنگیان  25 - - مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 

 آموزش و پرورش
 روزانه 4544 ئمشهرپردیس فاطمة الزهراء)س( قا -دانشگاه فرهنگیان  25 - زن -
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 مشاوره)ويژه دانشگاه فرهنگيان(آموزش راهنمايي و  - 503

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4545 صادق)ع( ایالمپردیس امام جعفر -دانشگاه فرهنگیان  50 - 25 25

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4546 پردیس امیركبیر كرج -دانشگاه فرهنگیان  50 - 25 25

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4547 الهدی صدر بوشهرپردیس بنت  -دانشگاه فرهنگیان  50 - 25 25

 ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی
 آموزش و پرورش

 روزانه 4548 پردیس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

25 25 - 50 
پردیس خواجه نصیر الدین طوسی  -دانشگاه فرهنگیان 

 كرمان
 روزانه 4549

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4550 پردیس دانشور نیشابور -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن -

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4551 پردیس رسالت زاهدان -دانشگاه فرهنگیان  50 - 25 25

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4552 كازرونپردیس زینب كبری)س(  -دانشگاه فرهنگیان  25 - زن -

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4553 پردیس شهید ایزدپناه یاسوج -دانشگاه فرهنگیان  50 - 25 25

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4554 پردیس شهید باهنر اراك -دانشگاه فرهنگیان  50 - 25 25

و پیمانی  ویژه فرهنگیان رسمی
 آموزش و پرورش

 روزانه 4555 پردیس شهید باهنر اصفهان -دانشگاه فرهنگیان  35 - - مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4556 پردیس شهید باهنر شیراز -دانشگاه فرهنگیان  25 - زن -

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4557 پردیس شهید بهشتی گنبد كاووس -دانشگاه فرهنگیان  50 - 25 25

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4558 پردیس شهید بهشتی مشهد -دانشگاه فرهنگیان  50 - 25 25

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4559 نژاد یزدپردیس شهید پاك  -دانشگاه فرهنگیان  50 - 25 25

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4560 پردیس شهید رجایی شیراز -دانشگاه فرهنگیان  25 - - مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4561 پردیس شهید رجایی ارومیه -دانشگاه فرهنگیان  50 - 25 25

رسمی و پیمانی ویژه فرهنگیان 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4562 پردیس شهید رجایی بابل -دانشگاه فرهنگیان  35 - - مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4563 پردیس شهید رجایی قزوین -دانشگاه فرهنگیان  50 - 25 25

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4564 پردیس شهید رجایی كرمانشاه -دانشگاه فرهنگیان  35 - - مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4565 پردیس شهید مدرس سنندج -دانشگاه فرهنگیان  50 - 25 25

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4566 پردیس شهید مدنی قم -دانشگاه فرهنگیان  50 - 25 25

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4567 پردیس شهید مطهری شیراز -دانشگاه فرهنگیان  25 - - مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4568 پردیس شهید مقصودی همدان -دانشگاه فرهنگیان  35 - - مرد

پیمانی ویژه فرهنگیان رسمی و 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4569 واوان اسالمشهر -پردیس عترت  -دانشگاه فرهنگیان  25 - - مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4570 پردیس عالمه امینی تبریز -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4571 پردیس عالمه طباطبائی اردبیل -دانشگاه فرهنگیان  50 - 25 25
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 آموزش راهنمايي و مشاوره)ويژه دانشگاه فرهنگيان( - 503 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

رسمی و پیمانی  ویژه فرهنگیان
 آموزش و پرورش

 روزانه 4572 پردیس عالمه طباطبائی خرم آباد -دانشگاه فرهنگیان  50 - 25 25

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4573 پردیس عالمه طباطبائی سبزوار -دانشگاه فرهنگیان  50 - 25 25

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4574 پردیس فاطمة الزهراء)س( اصفهان -دانشگاه فرهنگیان  25 - زن -

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4575 پردیس فاطمة الزهراء)س( زنجان -دانشگاه فرهنگیان  50 - 25 25

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4576 ئمشهرپردیس فاطمة الزهراء)س( قا -دانشگاه فرهنگیان  35 - زن -

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4577 پردیس نسیبه تهران -دانشگاه فرهنگیان  25 - زن -

 آموزش زبان انگليسي - 504

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4578 صادق)ع( بهبهانامام جعفرپردیس  -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4579 پردیس شهید باهنر اراك -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4580 پردیس شهید باهنر بیرجند -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4581 پردیس شهید بهشتی گنبد كاووس -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4582 پردیس شهید بهشتی مشهد -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 و پرورشآموزش 

 روزانه 4583 پردیس شهید مدرس ایالم -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4584 واوان اسالمشهر -پردیس عترت  -دانشگاه فرهنگیان  25 - - مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4585 پردیس عالمه امینی تبریز -فرهنگیان دانشگاه  50 - زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4586 پردیس عالمه طباطبائی بوشهر -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4587 زنجان پردیس فاطمة الزهراء)س( -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

 غیرانتفاعی 4588 تهران -موسسه غیرانتفاعی آل طه )ویژه خواهران(  80 - زن - 

 غیرانتفاعی 4589 همدان -موسسه غیرانتفاعی الوند  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4590 یزد -موسسه غیرانتفاعی امام جواد)ع(  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4591 چابهار -اندیشه موسسه غیرانتفاعی بهار  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4592 بابلسر -موسسه غیرانتفاعی پارسا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4593 مشهد -موسسه غیرانتفاعی تابران  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4594 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4595 شیراز -حافظ موسسه غیرانتفاعی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4596 گرگان -موسسه غیرانتفاعی حكیم جرجانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4597 قزوین -موسسه غیرانتفاعی سهروردی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4598 گنبد كاووس -موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4599 غیرانتفاعی فاطمیه شیراز )ویژه خواهران(موسسه  80 - زن - 

 غیرانتفاعی 4600 گچساران -موسسه غیرانتفاعی فراز  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4601 موسسه غیرانتفاعی كیمیای كرمان 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4602 مینودشت -موسسه غیرانتفاعی میالد گلستان  80 - زن مرد 

 مترجمي زبان انگليسي - 504
 غیرانتفاعی 4603 آبیك -دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4604 ساری -موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4605 موسسه غیرانتفاعی ارشاد )محل تحصیل واحد تهران( 40 - زن - 

 غیرانتفاعی 4606 غیرانتفاعی ارشاد )محل تحصیل واحد دماوند(موسسه  40 - - مرد 
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 مترجمي زبان انگليسي - 504 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 غیرانتفاعی 4607 چابهار -موسسه غیرانتفاعی بهار اندیشه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4608 بابلسر -موسسه غیرانتفاعی پارسا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4609 گلپایگان -موسسه غیرانتفاعی پیام  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4610 مشهد -موسسه غیرانتفاعی تابران  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4611 تاكستان استان قزوین -موسسه غیرانتفاعی تاكستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4612 زاهدان -موسسه غیرانتفاعی تفتان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4613 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4614 شیراز -موسسه غیرانتفاعی حافظ  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4615 مشهد -غیرانتفاعی حكیم طوس موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4616 ساوه -موسسه غیرانتفاعی حكیم ناصر خسرو  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4617 قوچان -موسسه غیرانتفاعی حكیم نظامی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4618 تنكابن -موسسه غیرانتفاعی رودكی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4619 موسسه غیرانتفاعی زند شیراز 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4620 قزوین -موسسه غیرانتفاعی سهروردی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4621 گنبد كاووس -موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4622 تنكابن -موسسه غیرانتفاعی شفق  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4623 قم )محل تحصیل واحد خواهران( -غیرانتفاعی طلوع مهر موسسه  40 - زن - 

 غیرانتفاعی 4624 قم )محل تحصیل واحد برادران( -موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر  40 - - مرد 

 غیرانتفاعی 4625 موسسه غیرانتفاعی كار )محل تحصیل واحد قزوین( 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4626 رفسنجان -مفاخر موسسه غیرانتفاعی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4627 موسسه غیرانتفاعی نیكان تاكستان 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4628 زاهدان -موسسه غیرانتفاعی هاتف  80 - زن مرد 

 آموزش زبان و ادبيات فارسي)ويژه دانشگاه فرهنگيان( - 505

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4629 پردیس امام محمد باقر)ع( بجنورد -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4630 پردیس امیركبیر كرج -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4631 الهدی صدر بوشهربنت پردیس  -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4632 الهدی صدر رشتپردیس بنت  -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4633 پردیس دانشور نیشابور -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

فرهنگیان رسمی و پیمانی  ویژه
 آموزش و پرورش

 روزانه 4634 پردیس شهید باهنر اصفهان -دانشگاه فرهنگیان  25 - - مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4635 پردیس شهید باهنر بیرجند -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4636 پردیس شهید باهنر شیراز -دانشگاه فرهنگیان  25 - زن -

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4637 پردیس شهید بهشتی بندرعباس -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4638 شهید بهشتی گنبد كاووس پردیس -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4639 پردیس شهید بهشتی مشهد -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4640 پردیس شهید رجایی شیراز -دانشگاه فرهنگیان  25 - - مرد

فرهنگیان رسمی و پیمانی  ویژه
 آموزش و پرورش

 روزانه 4641 پردیس شهید رجایی بابل -دانشگاه فرهنگیان  25 - - مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4642 پردیس شهید مدرس ایالم -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4643 پردیس شهید مدنی قم -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد
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 آموزش زبان و ادبيات فارسي)ويژه دانشگاه فرهنگيان( - 505 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

فرهنگیان رسمی و پیمانی ویژه 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4644 پردیس شهید مطهری خوی -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4645 پردیس شهید مطهری زاهدان -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4646 پردیس شهید مطهری شیراز -دانشگاه فرهنگیان  25 - - مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4647 پردیس شهید مطهری كرمانشاه -دانشگاه فرهنگیان  25 - زن -

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4648 شهید مقصودی همدانپردیس  -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4649 مرتضی انصاری دزفول پردیس شیخ -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4650 واوان اسالمشهر -پردیس عترت  -دانشگاه فرهنگیان  25 - - مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4651 پردیس عالمه طباطبائی اردبیل -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4652 پردیس عالمه طباطبائی بوشهر -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

پیمانی ویژه فرهنگیان رسمی و 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4653 پردیس فاطمة الزهراء)س( اصفهان -دانشگاه فرهنگیان  25 - زن -

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4654 ئمشهرپردیس فاطمة الزهراء)س( قا -دانشگاه فرهنگیان  25 - زن -

 دانشگاه فرهنگيان(روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي)ويژه  - 507

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4655 پردیس شهید بهشتی مشهد -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4656 واوان اسالمشهر -پردیس عترت  -دانشگاه فرهنگیان  25 - - مرد

رسمی و پیمانی ویژه فرهنگیان 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4657 پردیس نسیبه تهران -دانشگاه فرهنگیان  25 - زن -

 مطالعات اجتماعي)ويژه دانشگاه فرهنگيان( - 508

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4658 پردیس امیركبیر كرج -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

و پیمانی  ویژه فرهنگیان رسمی
 آموزش و پرورش

 روزانه 4659 پردیس بحر العلوم شهركرد -دانشگاه فرهنگیان  25 - - مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4660 الهدی صدر رشتپردیس بنت  -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4661 الهدی صدر فردوسپردیس بنت  -دانشگاه فرهنگیان  25 - زن -

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4662 پردیس زینب كبری)س( كازرون -دانشگاه فرهنگیان  25 - زن -

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 

 آموزش و پرورش
 روزانه 4663 تبریز پردیس شهید باهنر -دانشگاه فرهنگیان  25 - زن -

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 

 آموزش و پرورش
 روزانه 4664 پردیس شهید بهشتی بندرعباس -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 

 آموزش و پرورش
 روزانه 4665 پردیس شهید بهشتی زنجان -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

رسمی و پیمانی ویژه فرهنگیان 

 آموزش و پرورش
 روزانه 4666 پردیس شهید بهشتی گنبد كاووس -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 

 آموزش و پرورش
 روزانه 4667 پردیس شهید بهشتی مشهد -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 

 آموزش و پرورش
 روزانه 4668 پردیس شهید رجایی ارومیه -دانشگاه فرهنگیان  50 - 25 25
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 مطالعات اجتماعي)ويژه دانشگاه فرهنگيان( - 508 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

پیمانی  ویژه فرهنگیان رسمی و
 آموزش و پرورش

 روزانه 4669 پردیس شهید رجایی بابل -دانشگاه فرهنگیان  25 - - مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4670 پردیس شهید رجایی قزوین -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4671 پردیس شهید رجایی كرمانشاه -فرهنگیان  دانشگاه 25 - - مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4672 پردیس شهید مدرس ایالم -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4673 پردیس شهید مطهری زاهدان -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4674 پردیس شهید مقصودی همدان -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4675 مرتضی انصاری دزفول پردیس شیخ -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

رسمی و پیمانی ویژه فرهنگیان 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4676 واوان اسالمشهر -پردیس عترت  -دانشگاه فرهنگیان  25 - - مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4677 پردیس عالمه طباطبائی خرم آباد -دانشگاه فرهنگیان  25 - - مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4678 ئمشهرپردیس فاطمة الزهراء)س( قا -دانشگاه فرهنگیان  25 - زن -

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4679 پردیس نسیبه تهران -دانشگاه فرهنگیان  25 - زن -

 آموزش و پرورش ابتدايي)ويژه دانشگاه فرهنگيان( - 509

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4680 صادق)ع( ایالمپردیس امام جعفر -دانشگاه فرهنگیان  35 - زن -

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4681 صادق)ع( بهبهانپردیس امام جعفر -دانشگاه فرهنگیان  50 - 25 25

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4682 پردیس امام خمینی)ره( كاشان -دانشگاه فرهنگیان  35 - - مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4683 پردیس امام محمد باقر)ع( بجنورد -دانشگاه فرهنگیان  50 - 25 25

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4684 امیركبیر كرجپردیس  -دانشگاه فرهنگیان  50 - 25 25

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4685 پردیس بحر العلوم شهركرد -دانشگاه فرهنگیان  50 - 25 25

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4686 الهدی صدر بوشهرپردیس بنت  -دانشگاه فرهنگیان  35 - زن -

فرهنگیان رسمی و پیمانی ویژه 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4687 الهدی صدر رشتپردیس بنت  -دانشگاه فرهنگیان  50 - 25 25

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4688 الهدی صدر فردوسپردیس بنت  -دانشگاه فرهنگیان  35 - زن -

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 پرورشآموزش و 

 روزانه 4689 پردیس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز -دانشگاه فرهنگیان  50 - 25 25

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

25 25 - 50 
پردیس خواجه نصیر الدین طوسی  -دانشگاه فرهنگیان 

 كرمان
 روزانه 4690

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4691 پردیس دانشور نیشابور -دانشگاه فرهنگیان  50 - 25 25

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4692 پردیس رسالت زاهدان -دانشگاه فرهنگیان  35 - زن -

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4693 پردیس زینب كبری)س( بروجرد -دانشگاه فرهنگیان  35 - زن -

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4694 پردیس زینب كبری)س( كازرون -دانشگاه فرهنگیان  35 - زن -
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 آموزش و پرورش ابتدايي)ويژه دانشگاه فرهنگيان( - 509 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل 
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4695 آبادپردیس شهید آیت نجف  -دانشگاه فرهنگیان  35 - - مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4696 یاسوجپردیس شهید ایزدپناه  -دانشگاه فرهنگیان  50 - 25 25

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4697 پردیس شهید باهنر اراك -دانشگاه فرهنگیان  50 - 25 25

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4698 پردیس شهید باهنر اصفهان -دانشگاه فرهنگیان  25 - - مرد

پیمانی ویژه فرهنگیان رسمی و 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4699 پردیس شهید باهنر بیرجند -دانشگاه فرهنگیان  35 - - مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4700 پردیس شهید باهنر تبریز -دانشگاه فرهنگیان  35 - زن -

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4701 پردیس شهید باهنر شیراز -فرهنگیان دانشگاه  35 - زن -

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4702 پردیس شهید باهنر همدان -دانشگاه فرهنگیان  35 - زن -

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4703 پردیس شهید بهشتی اقلید -دانشگاه فرهنگیان  35 - - مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4704 پردیس شهید بهشتی بندرعباس -دانشگاه فرهنگیان  50 - 25 25

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4705 پردیس شهید بهشتی زنجان -دانشگاه فرهنگیان  35 - - مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4706 پردیس شهید بهشتی گنبد كاووس -دانشگاه فرهنگیان  50 - 25 25

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4707 پردیس شهید بهشتی مشهد -دانشگاه فرهنگیان  50 - 25 25

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4708 پردیس شهید پاك نژاد یزد -فرهنگیان دانشگاه  35 - - مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4709 پردیس شهید رجایی شیراز -دانشگاه فرهنگیان  35 - - مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4710 پردیس شهید رجایی ارومیه -دانشگاه فرهنگیان  50 - 25 25

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4711 پردیس شهید رجایی بابل -دانشگاه فرهنگیان  50 - 25 25

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4712 پردیس شهید رجایی سمنان -دانشگاه فرهنگیان  50 - 25 25

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4713 پردیس شهید رجایی قزوین -دانشگاه فرهنگیان  50 - 25 25

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4714 پردیس شهید رجایی كرمانشاه -دانشگاه فرهنگیان  50 - - مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4715 پردیس شهید رجایی فرخ شهر -فرهنگیان دانشگاه  35 - - مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4716 پردیس شهید مدرس ایالم -دانشگاه فرهنگیان  50 - 25 25

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4717 پردیس شهید مدرس سنندج -دانشگاه فرهنگیان  50 - 25 25

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4718 پردیس شهید مدنی قم -دانشگاه فرهنگیان  50 - 25 25

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4719 پردیس شهید مطهری خوی -دانشگاه فرهنگیان  50 - 25 25

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 پرورشآموزش و 

 روزانه 4720 پردیس شهید مطهری زاهدان -دانشگاه فرهنگیان  35 - - مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4721 پردیس شهید مطهری شیراز -دانشگاه فرهنگیان  35 - - مرد
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 1401سال ناپيوسته مقطع کارداني به کارشناسي  پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 

 آموزش و پرورش ابتدايي)ويژه دانشگاه فرهنگيان( - 509 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4722 پردیس شهید مطهری كرمانشاه -دانشگاه فرهنگیان  35 - زن -

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 پرورشآموزش و 

 روزانه 4723 پردیس شهید مقصودی همدان -دانشگاه فرهنگیان  35 - - مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4724 مرتضی انصاری دزفول پردیس شیخ -دانشگاه فرهنگیان  50 - 25 25

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4725 واوان اسالمشهر -پردیس عترت  -فرهنگیان دانشگاه  35 - - مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4726 پردیس عالمه امینی تبریز -دانشگاه فرهنگیان  35 - - مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4727 اردبیلپردیس عالمه طباطبائی  -دانشگاه فرهنگیان  50 - 25 25

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4728 پردیس عالمه طباطبائی بوشهر -دانشگاه فرهنگیان  35 - - مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4729 پردیس عالمه طباطبائی سبزوار -دانشگاه فرهنگیان  50 - 25 25

فرهنگیان رسمی و پیمانی ویژه 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4730 پردیس فاطمة الزهراء)س( اصفهان -دانشگاه فرهنگیان  35 - زن -

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4731 پردیس فاطمة الزهراء)س( زنجان -دانشگاه فرهنگیان  35 - زن -

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 و پرورشآموزش 

 روزانه 4732 ئمشهرپردیس فاطمة الزهراء)س( قا -دانشگاه فرهنگیان  35 - زن -

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4733 پردیس فاطمة الزهراء)س( یزد -دانشگاه فرهنگیان  35 - زن -

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4734 پردیس نسیبه تهران -فرهنگیان دانشگاه  50 - زن مرد

 شناسيباستان - 511
 غیرانتفاعی 4735 یزد -موسسه غیرانتفاعی دارالعلم  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4736 گرگان -موسسه غیرانتفاعی گلستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4737 نوشهر -موسسه غیرانتفاعی مارلیك  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4738 محمودآباد -موسسه غیرانتفاعی نیما  80 - زن مرد 

 علوم ورزشي - 512
 روزانه 4739 دانشگاه اردكان 30 - زن مرد 

 روزانه 4740 شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اردكان  - 30 - مرد 

 روزانه 4741 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رشت 30 - - مرد 

 روزانه 4742 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رشت - 30 - مرد 

 روزانه 4743 امام علی)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو یزد  35 - - مرد 

 روزانه 4744 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمانشاه 30 - - مرد 

 روزانه 4745 كرمانشاهآموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك  - 30 - مرد 

 روزانه 6374 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شهركرد 30 - - مرد 

 روزانه 6375 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شهركرد - 30 - مرد 

 روزانه 4746 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شیروان 30 - - مرد 

 روزانه 4747 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شیروان - 30 - مرد 

 روزانه 4748 امام علی)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران صفادشت  30 - - مرد 

 روزانه 4749 امام علی)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران صفادشت  - 30 - مرد 

 روزانه 4750 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران مالیر 30 - - مرد 

 روزانه 4751 ای پسران مالیرآموزشكده فنی و حرفه  - 30 - مرد 

 روزانه 4752 الزهرا)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تبریز  30 - زن - 

 روزانه 4753 الزهرا)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تبریز  - 30 زن - 

 روزانه 4754 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شاهرود 30 - زن - 

 روزانه 4755 و حرفه ای دختران شاهرود آموزشكده فنی - 30 زن - 

 روزانه 6366 حضرت فاطمه)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمان  30 - زن - 

 روزانه 6368 حضرت فاطمه)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمان  - 30 زن - 

 روزانه 6359 آموزشكده فنی و حرفه ای بروجن 30 - زن - 

 روزانه 6425 آموزشكده فنی و حرفه ای بروجن - 30 زن - 

 روزانه 4756 آموزشكده فنی و حرفه ای زابل 30 - - مرد 

 روزانه 4757 آموزشكده فنی و حرفه ای زابل 30 - زن - 

 روزانه 6360 شهید باهنر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك شیراز  30 - - مرد 

 روزانه 6361 شهید باهنر -حرفه ای پسران شماره یك شیراز دانشكده فنی و  - 30 - مرد 

 روزانه 4758 شهید چمران -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان  30 - - مرد 

 روزانه 4759 شهید چمران -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان  - 30 - مرد 
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 1401سال ناپيوسته مقطع کارداني به کارشناسي  پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 

 علوم ورزشي - 512 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت پذيرشجنس 

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد
 روزانه 4760 شهید رجایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كاشان  25 - - مرد 

 روزانه 4761 شهید رجایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كاشان  - 25 - مرد 

 روزانه 4762 آباددانشكده فنی و حرفه ای پسران محمود  35 - - مرد 

 روزانه 4763 آباددانشكده فنی و حرفه ای پسران محمود  - 20 - مرد 

 روزانه 4764 دكتر شریعتی -دانشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  20 - زن - 

 روزانه 4765 شریعتیدكتر  -دانشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  - 20 زن - 

 نوبت دوم 4766 شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اردكان  - 5 - مرد 
 نوبت دوم 4767 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رشت 10 - - مرد 
 نوبت دوم 4768 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رشت - 10 - مرد 
 نوبت دوم 4769 امام علی)ع( -شماره دو یزد آموزشكده فنی و حرفه ای پسران  5 - - مرد 
 نوبت دوم 4770 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمانشاه 10 - - مرد 
 نوبت دوم 4771 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمانشاه - 10 - مرد 
 نوبت دوم 6376 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شهركرد 10 - - مرد 
 نوبت دوم 6377 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شهركرد - 10 - مرد 
 نوبت دوم 4772 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شیروان 10 - - مرد 
 نوبت دوم 4773 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شیروان - 10 - مرد 
 نوبت دوم 4774 امام علی)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران صفادشت  10 - - مرد 
 نوبت دوم 4775 امام علی)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران صفادشت  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 4776 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران مالیر 10 - - مرد 
 نوبت دوم 4777 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران مالیر - 10 - مرد 
 نوبت دوم 4778 الزهرا)س( -تبریز آموزشكده فنی و حرفه ای دختران  10 - زن - 
 نوبت دوم 4779 الزهرا)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تبریز  - 10 زن - 
 نوبت دوم 4780 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شاهرود 10 - زن - 
 نوبت دوم 4781 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شاهرود - 10 زن - 
 نوبت دوم 6370 حضرت فاطمه)س( -و حرفه ای دختران كرمان  آموزشكده فنی 10 - زن - 
 نوبت دوم 6371 حضرت فاطمه)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمان  - 10 زن - 
 نوبت دوم 6362 آموزشكده فنی و حرفه ای بروجن 10 - زن - 
 نوبت دوم 6364 آموزشكده فنی و حرفه ای بروجن - 10 زن - 
 نوبت دوم 4782 آموزشكده فنی و حرفه ای زابل 10 - - مرد 
 نوبت دوم 4783 آموزشكده فنی و حرفه ای زابل 10 - زن - 
 نوبت دوم 6363 شهید باهنر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك شیراز  10 - - مرد 
 نوبت دوم 6365 شهید باهنر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك شیراز  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 4784 شهید چمران -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان  10 - - مرد 
 نوبت دوم 4785 شهید چمران -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 4786 شهید رجایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كاشان  15 - - مرد 
 نوبت دوم 4787 شهید رجایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كاشان  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 4788 آباددانشكده فنی و حرفه ای پسران محمود  15 - - مرد 
 نوبت دوم 4789 آباددانشكده فنی و حرفه ای پسران محمود  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 4790 شریعتیدكتر  -دانشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  20 - زن - 
 نوبت دوم 4791 دكتر شریعتی -دانشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  - 20 زن - 

 60 - زن - 
مشهد )محل تحصیل  -دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا)ع( 

 خواهران پردیس رضوان(
 غیرانتفاعی 4792

 غیرانتفاعی 4793 مشهد -دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا)ع(  60 - - مرد 

 غیرانتفاعی 4794 ایوان كی -دانشگاه غیرانتفاعی ایوان كی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4795 مشهد -دانشگاه غیرانتفاعی خیام  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4796 قزوین -دانشگاه غیرانتفاعی رجا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4797 آمل -دانشگاه غیرانتفاعی شمال  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4798 قوچان -موسسه غیرانتفاعی اترك  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4799 ساری -موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4800 تبریز -موسسه غیرانتفاعی اسوه معاصر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4801 مشهد -موسسه غیرانتفاعی بینالود  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4802 مشهد -موسسه غیرانتفاعی توس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4803 جیرفت -موسسه غیرانتفاعی جاوید پویا دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4804 كوهدشت -موسسه غیرانتفاعی جویندگان علم  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4805 قوچان -موسسه غیرانتفاعی حكیم نظامی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4806 مشهد -موسسه غیرانتفاعی خاوران  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4807 كرج -موسسه غیرانتفاعی رسام )ویژه خواهران(  25 - زن - 

 غیرانتفاعی 4808 زنجان -موسسه غیرانتفاعی روزبه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4809 كرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی زاگرس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4810 موسسه غیرانتفاعی زند شیراز 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4811 گلبهار -موسسه غیرانتفاعی سناباد  80 - زن مرد 
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 1401سال ناپيوسته مقطع کارداني به کارشناسي  پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 

 علوم ورزشي - 512 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد
 غیرانتفاعی 4812 تنكابن -موسسه غیرانتفاعی شفق  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4813 قم )محل تحصیل واحد خواهران( -موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر  40 - زن - 

 غیرانتفاعی 4814 قم )محل تحصیل واحد برادران( -موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر  40 - - مرد 

 غیرانتفاعی 4815 كرمان -موسسه غیرانتفاعی عرفان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4816 قزوین -موسسه غیرانتفاعی عالمه قزوینی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4817 تبریز -موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4818 لنگرود -موسسه غیرانتفاعی قدیر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4819 رامسر -موسسه غیرانتفاعی كسری  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4820 موسسه غیرانتفاعی كیمیای كرمان 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4821 رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی مفاخر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4822 اردبیل -موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4823 موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4824 مهاباد -موسسه غیرانتفاعی میعاد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4825 موسسه غیرانتفاعی نیكان تاكستان 80 - زن مرد 

 مربيگري ورزش - 512
 روزانه 4826 فنی و حرفه ای پسران بندرانزلیآموزشكده  30 - - مرد 

 روزانه 4827 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بندرانزلی - 30 - مرد 

 روزانه 4828 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران خرم آباد 30 - - مرد 

 روزانه 4829 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران خرم آباد - 30 - مرد 

 روزانه 4830 امام علی)ع( -فنی و حرفه ای پسران صفادشت آموزشكده  30 - - مرد 

 روزانه 4831 امام علی)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران صفادشت  - 30 - مرد 

 روزانه 4832 آباد كتولآموزشكده فنی و حرفه ای پسران علی  30 - - مرد 

 روزانه 4833 آباد كتولآموزشكده فنی و حرفه ای پسران علی  - 30 - مرد 

 روزانه 6353 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمانشاه 30 - - مرد 

 روزانه 6355 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمانشاه - 30 - مرد 

 روزانه 4834 حضرت فاطمه)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمان  30 - زن - 

 روزانه 4835 حضرت فاطمه)س( -و حرفه ای دختران كرمان  آموزشكده فنی - 30 زن - 

 روزانه 4836 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران گرگان 20 - زن - 

 روزانه 4837 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران گرگان - 20 زن - 

 روزانه 4838 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران مشهد 25 - زن - 

 روزانه 4839 و حرفه ای دختران مشهدآموزشكده فنی  - 25 زن - 

 روزانه 4840 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران یزد 20 - زن - 

 روزانه 4841 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران یزد - 20 زن - 

 روزانه 4842 دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تبریز 25 - - مرد 

 روزانه 4843 پسران شماره یك تبریزدانشكده فنی و حرفه ای  - 25 - مرد 

 روزانه 4844 امام محمدباقر)ع( -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ساری  25 - - مرد 

 روزانه 4845 امام محمدباقر)ع( -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ساری  - 25 - مرد 

 روزانه 4846 شهید چمران -كرمان دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك  30 - - مرد 

 روزانه 4847 شهید چمران -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان  - 30 - مرد 

 روزانه 4848 شهید محمد منتظری -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك مشهد  20 - - مرد 

 روزانه 4849 شهید محمد منتظری -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك مشهد  - 15 - مرد 

 روزانه 4850 دكتر شریعتی -دانشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  20 - زن - 

 روزانه 4851 دكتر شریعتی -دانشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  - 20 زن - 

 نوبت دوم 4852 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بندرانزلی 10 - - مرد 
 نوبت دوم 4853 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بندرانزلی - 10 - مرد 
 نوبت دوم 4854 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران خرم آباد 10 - - مرد 
 نوبت دوم 4855 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران خرم آباد - 10 - مرد 
دومنوبت  4856 امام علی)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران صفادشت  10 - - مرد   

 نوبت دوم 4857 امام علی)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران صفادشت  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 4858 آباد كتولآموزشكده فنی و حرفه ای پسران علی  10 - - مرد 
 نوبت دوم 4859 آباد كتولآموزشكده فنی و حرفه ای پسران علی  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 6356 ای پسران شماره یك كرمانشاهآموزشكده فنی و حرفه  10 - - مرد 
 نوبت دوم 6357 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمانشاه - 10 - مرد 
 نوبت دوم 4860 حضرت فاطمه)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمان  10 - زن - 
 نوبت دوم 4861 حضرت فاطمه)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمان  - 10 زن - 
 نوبت دوم 4862 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران گرگان 5 - زن - 
 نوبت دوم 4863 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران گرگان - 5 زن - 
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 مربيگري ورزش - 512 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد
 نوبت دوم 4864 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران مشهد 15 - زن - 
 نوبت دوم 4865 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران مشهد - 15 زن - 
 نوبت دوم 4866 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران یزد 5 - زن - 
 نوبت دوم 4867 یزدآموزشكده فنی و حرفه ای دختران  - 5 زن - 
 نوبت دوم 4868 دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تبریز 15 - - مرد 
 نوبت دوم 4869 دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تبریز - 15 - مرد 
 نوبت دوم 4870 امام محمدباقر)ع( -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ساری  15 - - مرد 
 نوبت دوم 4871 امام محمدباقر)ع( -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ساری  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 4872 شهید چمران -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان  10 - - مرد 
 نوبت دوم 4873 شهید چمران -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 4874 شهید محمد منتظری -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك مشهد  15 - - مرد 
 نوبت دوم 4875 شهید محمد منتظری -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك مشهد  - 20 - مرد 
 نوبت دوم 4876 دكتر شریعتی -دانشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  20 - زن - 
 نوبت دوم 4877 دكتر شریعتی -دانشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  - 20 زن - 

 تربيت بدني و علوم ورزشي - 512

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4878 پردیس رسالت زاهدان -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4879 آبادپردیس شهید آیت نجف  -دانشگاه فرهنگیان  25 - - مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4880 پردیس شهید مدنی قم -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 4881 پردیس نسیبه تهران -دانشگاه فرهنگیان  50 - 25 25

 غیرانتفاعی 4882 پلدختر لرستان -موسسه غیرانتفاعی علم آموزان افالك  15 - زن مرد 

 تربيت معلم قرآن كريم - 513
 غیرانتفاعی 4883 دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت)ع( اصفهان 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 4884 مشهد -موسسه غیرانتفاعی آرمان رضوی )ویژه خواهران(  80 - زن - 

 غیرانتفاعی 4885 قم -موسسه غیرانتفاعی اجتهاد  80 - زن مرد 

 60 - زن - 
 -موسسه غیرانتفاعی رهپویان سیدالشهداء )ویژه خواهران( 

 قم
 غیرانتفاعی 4886

 غیرانتفاعی 4887 موسسه غیرانتفاعی فاطمیه شیراز )ویژه خواهران( 80 - زن - 

 حسابداري - 514
 روزانه 4888 دانشگاه زنجان 35 - زن مرد 

 25 - زن مرد 
دانشگاه شهید باهنر كرمان )محل تحصیل مجتمع آموزش 

 عالی بافت(
 روزانه 4889

 روزانه 4890 دانشگاه گنبد 40 - زن مرد 

 روزانه 4891 امام خمینی)ره( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران آباده  30 - - مرد 

 روزانه 4892 امام خمینی)ره( -فنی و حرفه ای پسران آباده آموزشكده  - 30 - مرد 

 روزانه 4893 امیر كبیر -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اراك  30 - - مرد 

 روزانه 4894 امیر كبیر -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اراك  - 30 - مرد 

 روزانه 4895 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اسالم آباد غرب 30 - - مرد 

 روزانه 4896 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اسالم آباد غرب - 30 - مرد 

 روزانه 4897 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ایالم 30 - - مرد 

 روزانه 4898 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ایالم - 30 - مرد 

 روزانه 4899 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بابل 30 - - مرد 

 روزانه 4900 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بابل - 30 - مرد 

 روزانه 4901 ابن حسام -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بیرجند  30 - - مرد 

 روزانه 4902 ابن حسام -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بیرجند  - 25 - مرد 

 روزانه 4903 آبادآموزشكده فنی و حرفه ای پسران خرم  30 - - مرد 

 روزانه 4904 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران خرم آباد - 30 - مرد 

 روزانه 6345 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران دزفول 30 - - مرد 

 روزانه 6346 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران دزفول - 30 - مرد 

 روزانه 4905 مالصدرا -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رامسر  30 - - مرد 

 روزانه 4906 مالصدرا -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رامسر  - 30 - مرد 
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 حسابداري - 514 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 روزانه 4907 فنی و حرفه ای پسران زنجان آموزشكده 30 - - مرد 

 روزانه 4908 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران زنجان - 30 - مرد 

 روزانه 4909 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ساوه 40 - - مرد 

 روزانه 4910 شهید شمسی پور -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تهران  20 - - مرد 

 روزانه 4911 شهید شمسی پور -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تهران  - 20 - مرد 

 روزانه 4912 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو ساری 30 - - مرد 

 روزانه 4913 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو ساری - 30 - مرد 

 روزانه 4914 ثامن الحجج)ع( -دو مشهد آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره  20 - - مرد 

 روزانه 4915 ثامن الحجج)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو مشهد  - 20 - مرد 

 روزانه 4916 شهید چمران -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اهواز  15 - - مرد 

 روزانه 4917 شهید چمران -اهواز آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك  - 15 - مرد 

 روزانه 4918 شهید مفتح -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك همدان  30 - - مرد 

 روزانه 4919 شهید مفتح -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك همدان  - 30 - مرد 

 روزانه 4920 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شهرضا 30 - - مرد 

 روزانه 4921 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شهرضا - 30 - مرد 

 روزانه 4922 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شهركرد 35 - - مرد 

 روزانه 4923 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شهركرد - 35 - مرد 

 روزانه 4924 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شیروان 30 - - مرد 

 روزانه 4925 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شیروان - 30 - مرد 

 روزانه 4926 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران قم 25 - - مرد 

 روزانه 4927 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران قم - 30 - مرد 

 روزانه 4928 شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران كرج  - 26 - مرد 

 روزانه 6338 فنی و حرفه ای پسران الرستانآموزشكده  30 - - مرد 

 روزانه 6339 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران الرستان - 30 - مرد 

 روزانه 4929 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران مالیر 30 - - مرد 

 روزانه 4930 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران مالیر - 30 - مرد 

 روزانه 4931 ای پسران نیشابورآموزشكده فنی و حرفه  30 - - مرد 

 روزانه 4932 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران نیشابور - 30 - مرد 

 روزانه 4933 توحید -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران آمل  30 - زن - 

 روزانه 4934 توحید -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران آمل  - 30 زن - 

 روزانه 4935 ای دختران اراكآموزشكده فنی و حرفه  30 - زن - 

 روزانه 4936 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اراك - 30 زن - 

 روزانه 4937 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اردبیل 30 - زن - 

 روزانه 4938 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اردبیل - 30 زن - 

 روزانه 4939 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران ارومیه 20 - زن - 

 روزانه 4940 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران ارومیه - 20 زن - 

 روزانه 4941 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اقلید 30 - زن - 

 روزانه 4942 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اقلید - 30 زن - 

 روزانه 4943 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اهواز 20 - زن - 

 روزانه 4944 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اهواز - 20 زن - 

 روزانه 4945 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران ایالم 30 - زن - 

 روزانه 4946 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران ایالم - 30 زن - 

 روزانه 4947 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بجنورد 35 - زن - 

 روزانه 4948 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بجنورد - 35 زن - 

 روزانه 4949 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بروجرد 30 - زن - 

 روزانه 4950 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بروجرد - 30 زن - 

 روزانه 4951 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بندرعباس 25 - زن - 

 روزانه 4952 فنی و حرفه ای دختران بندرعباسآموزشكده  - 25 زن - 

 روزانه 4953 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بوشهر 30 - زن - 

 روزانه 4954 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بوشهر - 30 زن - 

 روزانه 4955 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بیرجند 35 - زن - 

 روزانه 4956 ای دختران بیرجندآموزشكده فنی و حرفه  - 25 زن - 

 روزانه 4957 الزهرا)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تبریز  30 - زن - 

 روزانه 4958 الزهرا)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تبریز  - 30 زن - 

 روزانه 4959 ولیعصر)عج( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  18 - زن - 
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 حسابداري - 514 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد
 روزانه 4960 ولیعصر)عج( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  - 18 زن - 

 روزانه 4961 ابادآموزشكده فنی و حرفه ای دختران خرم  30 - زن - 

 روزانه 4962 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران خرم اباد - 30 زن - 

 روزانه 4963 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران خوانسار 25 - زن - 

 روزانه 4964 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران خوانسار - 25 زن - 

 روزانه 4965 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران زاهدان 30 - زن - 

 روزانه 4966 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران زاهدان - 30 زن - 

 روزانه 4967 قائم)عج( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران زنجان  30 - زن - 

 روزانه 4968 قائم)عج( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران زنجان  - 30 زن - 

 روزانه 4969 ساری آموزشكده فنی و حرفه ای دختران 30 - زن - 

 روزانه 4970 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران ساری - 30 زن - 

 روزانه 4971 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سنندج 30 - زن - 

 روزانه 4972 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سنندج - 30 زن - 

 روزانه 4973 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شاهرود 30 - زن - 

 روزانه 4974 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شاهرود - 30 زن - 

 روزانه 4975 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شهركرد 20 - زن - 

 روزانه 4976 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شهركرد - 20 زن - 

 روزانه 4977 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران قزوین 28 - زن - 

 روزانه 4978 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران قزوین - 20 زن - 

 روزانه 4979 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران قم 20 - زن - 

 روزانه 4980 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران قم - 20 زن - 

 روزانه 4981 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كازرون - 30 زن - 

 روزانه 4982 حرفه ای دختران كاشانآموزشكده فنی و  20 - زن - 

 روزانه 4983 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كاشان - 20 زن - 

 روزانه 4984 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرج 20 - زن - 

 روزانه 4985 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرج - 20 زن - 

 روزانه 4986 حضرت فاطمه)س( - آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمان 30 - زن - 

 روزانه 4987 حضرت فاطمه)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمان  - 30 زن - 

 روزانه 4988 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمانشاه 30 - زن - 

 روزانه 4989 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمانشاه - 20 زن - 

 روزانه 4990 و حرفه ای دختران گرگانآموزشكده فنی  30 - زن - 

 روزانه 4991 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران گرگان - 30 زن - 

 روزانه 6329 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران گنبد 30 - زن - 

 روزانه 6330 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران گنبد - 30 زن - 

 روزانه 4992 مراغهآموزشكده فنی و حرفه ای دختران  30 - زن - 

 روزانه 4993 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران مراغه - 30 زن - 

 روزانه 4994 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران مشهد 30 - زن - 

 روزانه 4995 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران مشهد - 30 زن - 

 روزانه 4996 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران مالیر 30 - زن - 

 روزانه 4997 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران مالیر - 30 زن - 

 روزانه 6334 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد 30 - زن - 

 روزانه 6335 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد - 30 زن - 

 روزانه 4998 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نی ریز 25 - زن - 

 روزانه 4999 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نی ریز - 25 زن - 

 روزانه 5000 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نیشابور 25 - زن - 

 روزانه 5001 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نیشابور - 25 زن - 

 روزانه 5002 زینب كبری)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران همدان  20 - زن - 

 روزانه 5003 زینب كبری)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران همدان  - 20 زن - 

 روزانه 5004 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران یاسوج 30 - زن - 

 روزانه 5005 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران یاسوج - 30 زن - 

 روزانه 5006 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران یزد 20 - زن - 

 روزانه 5007 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران یزد - 20 زن - 

 روزانه 5008 آموزشكده فنی و حرفه ای سراب 30 - - مرد 

 روزانه 5009 آموزشكده فنی و حرفه ای سراب 30 - زن - 

 روزانه 5010 آموزشكده فنی و حرفه ای سقز 15 - - مرد 

 روزانه 5011 آموزشكده فنی و حرفه ای سقز 20 - زن - 

 روزانه 5012 آموزشكده فنی و حرفه ای سقز - 10 زن - 
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 1401سال ناپيوسته مقطع کارداني به کارشناسي  پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 

 حسابداري - 514 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد
 روزانه 5013 آموزشكده فنی و حرفه ای سقز - 10 - مرد 

 روزانه 5014 آموزشكده فنی و حرفه ای قائن 15 - - مرد 

 روزانه 5015 آموزشكده فنی و حرفه ای قائن 25 - زن - 

 روزانه 5016 آموزشكده فنی و حرفه ای قائن - 25 زن - 

 روزانه 5017 آموزشكده فنی و حرفه ای قائن - 5 - مرد 

 روزانه 5018 آموزشكده فنی و حرفه ای میناب 15 - - مرد 

 روزانه 5019 آموزشكده فنی و حرفه ای میناب 15 - زن - 

 روزانه 5020 آموزشكده فنی و حرفه ای میناب - 15 زن - 

 روزانه 5021 آموزشكده فنی و حرفه ای میناب - 15 - مرد 

 روزانه 5022 شهید یزدان پناه -دانشكده فنی و حرفه ای پسران سنندج  40 - - مرد 

 روزانه 5023 شهید یزدان پناه -دانشكده فنی و حرفه ای پسران سنندج  - 20 - مرد 

 روزانه 5024 شهید قاضی طباطبایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ارومیه  30 - - مرد 

 روزانه 5025 شهید قاضی طباطبایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ارومیه  - 30 - مرد 

 روزانه 5026 شهید محسن مهاجر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اصفهان  20 - - مرد 

 روزانه 5027 شهید محسن مهاجر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اصفهان  - 20 - مرد 

 روزانه 5028 دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تبریز 25 - - مرد 

 روزانه 5029 و حرفه ای پسران شماره یك تبریز دانشكده فنی - 25 - مرد 

 روزانه 5030 شهید باهنر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك شیراز  25 - - مرد 

 روزانه 5031 شهید باهنر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك شیراز  - 25 - مرد 

 روزانه 5032 شهید چمران -كرمان دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك  30 - - مرد 

 روزانه 5033 شهید چمران -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان  - 30 - مرد 

 روزانه 5034 شهید صدوقی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك یزد  30 - - مرد 

 روزانه 5035 صدوقیشهید  -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك یزد  - 30 - مرد 

 روزانه 5036 شهید رجایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كاشان  25 - - مرد 

 روزانه 5037 شهید رجایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كاشان  - 25 - مرد 

 روزانه 5038 امام علی)ع( -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كردكوی  35 - - مرد 

 روزانه 5039 امام علی)ع( -فنی و حرفه ای پسران كردكوی  دانشكده - 35 - مرد 

 روزانه 5040 آباددانشكده فنی و حرفه ای پسران محمود  35 - - مرد 

 روزانه 5041 آباددانشكده فنی و حرفه ای پسران محمود  - 20 - مرد 

 روزانه 5042 دكتر شریعتی -دانشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  20 - زن - 

 روزانه 5043 دكتر شریعتی -دانشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  - 20 زن - 

 روزانه 6324 سرادانشكده فنی و حرفه ای صومعه  30 - زن - 

 روزانه 6325 سرادانشكده فنی و حرفه ای صومعه  - 30 زن - 

 25 - زن مرد 
دانشگاه شهید باهنر كرمان )محل تحصیل مجتمع آموزش 

 بافت(عالی 
 نوبت دوم 5044

 نوبت دوم 5045 امام خمینی)ره( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران آباده  10 - - مرد 
 نوبت دوم 5046 امام خمینی)ره( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران آباده  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 5047 امیر كبیر -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اراك  10 - - مرد 
 نوبت دوم 5048 امیر كبیر -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اراك  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 5049 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اسالم آباد غرب 10 - - مرد 
 نوبت دوم 5050 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اسالم آباد غرب - 10 - مرد 
 نوبت دوم 5051 ایالمآموزشكده فنی و حرفه ای پسران  10 - - مرد 
 نوبت دوم 5052 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ایالم - 10 - مرد 
 نوبت دوم 5053 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بابل 10 - - مرد 
 نوبت دوم 5054 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بابل - 10 - مرد 
 نوبت دوم 5055 ابن حسام -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بیرجند  15 - - مرد 
 نوبت دوم 5056 ابن حسام -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بیرجند  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 5057 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران خرم آباد 10 - - مرد 
 نوبت دوم 5058 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران خرم آباد - 10 - مرد 
 نوبت دوم 6347 حرفه ای پسران دزفولآموزشكده فنی و  10 - - مرد 
 نوبت دوم 6350 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران دزفول - 10 - مرد 
 نوبت دوم 5059 مالصدرا -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رامسر  10 - - مرد 
 نوبت دوم 5060 مالصدرا -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رامسر  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 5061 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران زنجان 10 - - مرد 
 نوبت دوم 5062 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران زنجان - 10 - مرد 
 نوبت دوم 5063 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ساوه 10 - - مرد 
دومنوبت  5064 شهید شمسی پور -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تهران  15 - - مرد   
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 1401سال ناپيوسته مقطع کارداني به کارشناسي  پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 

 حسابداري - 514 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 نوبت دوم 5065 شهید شمسی پور -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تهران  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 5066 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو ساری 10 - - مرد 
 نوبت دوم 5067 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو ساری - 10 - مرد 
 نوبت دوم 5068 ثامن الحجج)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو مشهد  20 - - مرد 
 نوبت دوم 5069 ثامن الحجج)ع( -شماره دو مشهد آموزشكده فنی و حرفه ای پسران  - 20 - مرد 
 نوبت دوم 5070 شهید چمران -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اهواز  15 - - مرد 
 نوبت دوم 5071 شهید چمران -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اهواز  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 5072 شهید مفتح -شماره یك همدان آموزشكده فنی و حرفه ای پسران  10 - - مرد 
 نوبت دوم 5073 شهید مفتح -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك همدان  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 5074 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شهرضا 10 - - مرد 
 نوبت دوم 5075 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شهرضا - 10 - مرد 
 نوبت دوم 5076 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شهركرد 5 - - مرد 
 نوبت دوم 5077 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شهركرد - 5 - مرد 
 نوبت دوم 5078 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شیروان 10 - - مرد 
 نوبت دوم 5079 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران قم 15 - - مرد 
 نوبت دوم 5080 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران قم - 10 - مرد 
 نوبت دوم 5081 شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران كرج  - 14 - مرد 

 نوبت دوم 6341 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران الرستان - 10 - مرد 

 نوبت دوم 6342 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران الرستان 10 - - مرد 
 نوبت دوم 5082 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران مالیر 10 - - مرد 
 نوبت دوم 5083 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران مالیر - 10 - مرد 
 نوبت دوم 5084 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران نیشابور 10 - - مرد 
 نوبت دوم 5085 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران نیشابور - 10 - مرد 
 نوبت دوم 5086 توحید -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران آمل  10 - زن - 
 نوبت دوم 5087 توحید -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران آمل  - 10 زن - 
 نوبت دوم 5088 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اراك 10 - زن - 
 نوبت دوم 5089 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اراك - 10 زن - 
 نوبت دوم 5090 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اردبیل 10 - زن - 
 نوبت دوم 5091 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اردبیل - 10 زن - 
 نوبت دوم 5092 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران ارومیه 20 - زن - 
 نوبت دوم 5093 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران ارومیه - 20 زن - 
 نوبت دوم 5094 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اقلید 5 - زن - 
 نوبت دوم 5095 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اقلید - 5 زن - 
 نوبت دوم 5096 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اهواز 20 - زن - 
 نوبت دوم 5097 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اهواز - 20 زن - 
 نوبت دوم 5098 فنی و حرفه ای دختران ایالمآموزشكده  10 - زن - 
 نوبت دوم 5099 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران ایالم - 10 زن - 
 نوبت دوم 5100 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بجنورد 5 - زن - 
 نوبت دوم 5101 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بجنورد - 5 زن - 
 نوبت دوم 5102 حرفه ای دختران بروجردآموزشكده فنی و  10 - زن - 
 نوبت دوم 5103 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بروجرد - 10 زن - 
 نوبت دوم 5104 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بندرعباس 15 - زن - 
 نوبت دوم 5105 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بندرعباس - 15 زن - 
 نوبت دوم 5106 حرفه ای دختران بوشهرآموزشكده فنی و  10 - زن - 
 نوبت دوم 5107 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بوشهر - 10 زن - 
 نوبت دوم 5108 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بیرجند 10 - زن - 
 نوبت دوم 5109 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بیرجند - 10 زن - 
 نوبت دوم 5110 الزهرا)س( -ای دختران تبریز آموزشكده فنی و حرفه  10 - زن - 
 نوبت دوم 5111 الزهرا)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تبریز  - 10 زن - 
 نوبت دوم 5112 ولیعصر)عج( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  17 - زن - 
 نوبت دوم 5113 ولیعصر)عج( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  - 17 زن - 
 نوبت دوم 5114 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران خرم اباد 10 - زن - 
 نوبت دوم 5115 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران خرم اباد - 10 زن - 
 نوبت دوم 5116 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران خوانسار 15 - زن - 
 نوبت دوم 5117 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران خوانسار - 15 زن - 
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 1401سال ناپيوسته مقطع کارداني به کارشناسي  پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 

 حسابداري - 514 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 نوبت دوم 5118 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران زاهدان 10 - زن - 
 نوبت دوم 5119 دختران زاهدان آموزشكده فنی و حرفه ای - 10 زن - 
 نوبت دوم 5120 قائم)عج( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران زنجان  10 - زن - 
 نوبت دوم 5121 قائم)عج( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران زنجان  - 10 زن - 
 نوبت دوم 5122 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران ساری 10 - زن - 
 نوبت دوم 5123 فنی و حرفه ای دختران ساری آموزشكده - 10 زن - 
 نوبت دوم 5124 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سنندج 10 - زن - 
 نوبت دوم 5125 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سنندج - 10 زن - 
 نوبت دوم 5126 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شاهرود 10 - زن - 
 نوبت دوم 5127 حرفه ای دختران شاهرودآموزشكده فنی و  - 10 زن - 
 نوبت دوم 5128 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شهركرد 15 - زن - 
 نوبت دوم 5129 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شهركرد - 15 زن - 
 نوبت دوم 5130 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران قزوین 17 - زن - 
 نوبت دوم 5131 ای دختران قزوینآموزشكده فنی و حرفه  - 15 زن - 
 نوبت دوم 5132 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران قم 20 - زن - 
 نوبت دوم 5133 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران قم - 20 زن - 
 نوبت دوم 5134 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كازرون - 10 زن - 
 نوبت دوم 5135 كاشانآموزشكده فنی و حرفه ای دختران  20 - زن - 
 نوبت دوم 5136 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كاشان - 20 زن - 
 نوبت دوم 5137 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرج 20 - زن - 
 نوبت دوم 5138 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرج - 20 زن - 
 نوبت دوم 5139 فاطمه)س( حضرت -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمان  10 - زن - 
 نوبت دوم 5140 حضرت فاطمه)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمان  - 10 زن - 
 نوبت دوم 5141 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمانشاه 10 - زن - 
 نوبت دوم 5142 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمانشاه - 20 زن - 
 نوبت دوم 5143 و حرفه ای دختران گرگان آموزشكده فنی 10 - زن - 
 نوبت دوم 5144 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران گرگان - 10 زن - 

 نوبت دوم 6331 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران گنبد 10 - زن - 

 نوبت دوم 6332 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران گنبد - 10 زن - 
 نوبت دوم 5145 دختران مراغه آموزشكده فنی و حرفه ای 10 - زن - 
 نوبت دوم 5146 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران مراغه - 10 زن - 
 نوبت دوم 5147 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران مشهد 10 - زن - 
 نوبت دوم 5148 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران مشهد - 10 زن - 
 نوبت دوم 5149 مالیرآموزشكده فنی و حرفه ای دختران  10 - زن - 
 نوبت دوم 5150 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران مالیر - 10 زن - 

 نوبت دوم 6336 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد 10 - زن - 

 نوبت دوم 6337 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد - 10 زن - 
 نوبت دوم 5151 ریز آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نی 15 - زن - 
 نوبت دوم 5152 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نی ریز - 15 زن - 
 نوبت دوم 5153 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نیشابور 5 - زن - 
 نوبت دوم 5154 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نیشابور - 5 زن - 
 نوبت دوم 5155 زینب كبری)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران همدان  15 - زن - 
 نوبت دوم 5156 زینب كبری)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران همدان  - 15 زن - 
 نوبت دوم 5157 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران یاسوج 10 - زن - 
 نوبت دوم 5158 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران یاسوج - 10 زن - 
 نوبت دوم 5159 حرفه ای دختران یزد آموزشكده فنی و 10 - زن - 
 نوبت دوم 5160 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران یزد - 10 زن - 
 نوبت دوم 5161 آموزشكده فنی و حرفه ای سراب 10 - - مرد 
 نوبت دوم 5162 آموزشكده فنی و حرفه ای سراب 10 - زن - 
 نوبت دوم 5163 آموزشكده فنی و حرفه ای سقز 5 - - مرد 
 نوبت دوم 5164 آموزشكده فنی و حرفه ای سقز 10 - زن - 
 نوبت دوم 5165 آموزشكده فنی و حرفه ای سقز - 5 زن - 
 نوبت دوم 5166 آموزشكده فنی و حرفه ای سقز - 5 - مرد 
 نوبت دوم 5168 آموزشكده فنی و حرفه ای قائن 5 - زن - 
 نوبت دوم 5169 آموزشكده فنی و حرفه ای قائن - 5 زن - 



 

 
 

 

 

 

 

 139 

 

 1401سال ناپيوسته مقطع کارداني به کارشناسي  پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 

 حسابداري - 514 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 نوبت دوم 5171 آموزشكده فنی و حرفه ای میناب 5 - - مرد 
 نوبت دوم 5172 آموزشكده فنی و حرفه ای میناب 5 - زن - 
 نوبت دوم 5173 آموزشكده فنی و حرفه ای میناب - 5 زن - 
 نوبت دوم 5174 آموزشكده فنی و حرفه ای میناب - 5 - مرد 
 نوبت دوم 5175 شهید یزدان پناه -دانشكده فنی و حرفه ای پسران سنندج  10 - - مرد 
 نوبت دوم 5176 پناه شهید یزدان -دانشكده فنی و حرفه ای پسران سنندج  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 5177 شهید قاضی طباطبایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ارومیه  10 - - مرد 
 نوبت دوم 5178 شهید قاضی طباطبایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ارومیه  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 5179 شهید محسن مهاجر -اصفهان دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك  15 - - مرد 
 نوبت دوم 5180 شهید محسن مهاجر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اصفهان  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 5181 دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تبریز 15 - - مرد 
 نوبت دوم 5182 دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تبریز - 15 - مرد 
 نوبت دوم 5183 شهید باهنر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك شیراز  15 - - مرد 
 نوبت دوم 5184 شهید باهنر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك شیراز  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 5185 شهید چمران -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان  10 - - مرد 
 نوبت دوم 5186 شهید چمران -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 5187 شهید صدوقی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك یزد  10 - - مرد 
 نوبت دوم 5188 شهید صدوقی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك یزد  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 5189 شهید رجایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كاشان  15 - - مرد 
 نوبت دوم 5190 شهید رجایی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كاشان  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 5191 امام علی)ع( -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كردكوی  5 - - مرد 
 نوبت دوم 5192 امام علی)ع( -پسران كردكوی دانشكده فنی و حرفه ای  - 5 - مرد 
 نوبت دوم 5193 آباددانشكده فنی و حرفه ای پسران محمود  15 - - مرد 
 نوبت دوم 5194 آباددانشكده فنی و حرفه ای پسران محمود  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 5195 دكتر شریعتی -دانشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  20 - زن - 
 نوبت دوم 5196 دكتر شریعتی -دانشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  - 20 زن - 

 نوبت دوم 6326 سرادانشكده فنی و حرفه ای صومعه  10 - زن - 

 نوبت دوم 6327 سرادانشكده فنی و حرفه ای صومعه  - 10 زن - 
 غیرانتفاعی 5197 ایوان كی -دانشگاه غیرانتفاعی ایوان كی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5198 مشهد -دانشگاه غیرانتفاعی خیام  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5199 آبیك -دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5200 قزوین -دانشگاه غیرانتفاعی رجا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5201 آمل -دانشگاه غیرانتفاعی شمال  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5202 قم -دانشگاه غیرانتفاعی شهاب دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5203 اصفهان -دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5204 نور -دانشگاه غیرانتفاعی عالمه محدث نوری  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5205 تهران -دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5206 دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر )محل تحصیل یزد( 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5207 آبیك -دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید كاشانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5208 آمل -موسسه غیرانتفاعی آبان هراز  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5209 شیراز -موسسه غیرانتفاعی آپادانا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5210 ارومیه -موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5211 مشهد -موسسه غیرانتفاعی آرمان رضوی )ویژه خواهران(  80 - زن - 

 غیرانتفاعی 5212 ارومیه -موسسه غیرانتفاعی آفاق  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5213 بروجرد -موسسه غیرانتفاعی آفرینش علم گستر 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5214 موسسه غیرانتفاعی آمل 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5215 تنكابن -موسسه غیرانتفاعی آیندگان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5216 ارومیه -موسسه غیرانتفاعی آیین كمال  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5217 قوچان -موسسه غیرانتفاعی اترك  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5218 ساری -موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5219 گرمسار -موسسه غیرانتفاعی ادیبان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5220 موسسه غیرانتفاعی ارشاد )محل تحصیل واحد تهران( 40 - زن - 

 غیرانتفاعی 5221 موسسه غیرانتفاعی ارشاد )محل تحصیل واحد دماوند( 40 - - مرد 

 غیرانتفاعی 5222 مشهد -موسسه غیرانتفاعی اسرار  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5223 تبریز -موسسه غیرانتفاعی اسوه معاصر  80 - زن مرد 
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 غیرانتفاعی 5224 بجنورد -موسسه غیرانتفاعی اشراق  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5225 تبریز -موسسه غیرانتفاعی الغدیر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5226 اصفهان -غیرانتفاعی المهدی مهر موسسه  80 - زن - 

 غیرانتفاعی 5227 همدان -موسسه غیرانتفاعی الوند  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5228 یزد -موسسه غیرانتفاعی امام جواد)ع(  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5229 نهاوند -موسسه غیرانتفاعی امید  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5230 فوالد شهر اصفهان -غیرانتفاعی امین موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5231 الهیجان -موسسه غیرانتفاعی اندیشمند  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5232 جهرم -موسسه غیرانتفاعی اندیشه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5233 بندرانزلی -موسسه غیرانتفاعی انوار العلوم  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5234 قروه -موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5235 ایالم -موسسه غیرانتفاعی باختر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5236 آبیك -موسسه غیرانتفاعی بصیر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5237 كرمان -موسسه غیرانتفاعی بعثت  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5238 چابهار -غیرانتفاعی بهار اندیشه  موسسه 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5239 مشهد -موسسه غیرانتفاعی بینالود  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5240 موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5241 مهر فارس -موسسه غیرانتفاعی پارس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5242 گناباد -غیرانتفاعی پارس رضوی موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5243 بابلسر -موسسه غیرانتفاعی پارسا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5244 قزوین -موسسه غیرانتفاعی پارسیان بیدستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5245 زاهدان -موسسه غیرانتفاعی پرتو  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5246 فریدونكنار -موسسه غیرانتفاعی پردیسان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5247 چالوس -ویندگان دانش موسسه غیرانتفاعی پ 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5248 گلپایگان -موسسه غیرانتفاعی پیام  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5249 فردوس -موسسه غیرانتفاعی پیروزان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5250 شیراز -موسسه غیرانتفاعی پیشتازان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5251 مشهد -موسسه غیرانتفاعی تابران  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5252 تاكستان استان قزوین -موسسه غیرانتفاعی تاكستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5253 قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی تجن  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5254 زاهدان -موسسه غیرانتفاعی تفتان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5255 دامغان -موسسه غیرانتفاعی توران  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5256 جیرفت -موسسه غیرانتفاعی جاوید پویا دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5257 كوهدشت -موسسه غیرانتفاعی جویندگان علم  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5258 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5259 خوزستان -موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5260 رشت -موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5261 همدان -غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5262 تبریز -موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5263 شیراز -موسسه غیرانتفاعی حافظ  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5264 قم -موسسه غیرانتفاعی حكمت  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5265 گرگان -موسسه غیرانتفاعی حكیم جرجانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5266 ساوه -موسسه غیرانتفاعی حكیم ناصر خسرو  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5267 قوچان -موسسه غیرانتفاعی حكیم نظامی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5268 بجنورد -موسسه غیرانتفاعی حكیمان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5269 مشهد -موسسه غیرانتفاعی خراسان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5270 بوشهر -موسسه غیرانتفاعی خرد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5271 مشهد -موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5272 محمود آباد -موسسه غیرانتفاعی خزر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5273 یزد -موسسه غیرانتفاعی دارالعلم  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5274 قزوین -موسسه غیرانتفاعی دارالفنون  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5275 یاسوج -موسسه غیرانتفاعی دانا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5276 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو  80 - زن مرد 
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 1401سال ناپيوسته مقطع کارداني به کارشناسي  پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 

 حسابداري - 514 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 غیرانتفاعی 5277 ساوه -موسسه غیرانتفاعی دانشستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5278 الهیجان -موسسه غیرانتفاعی دیلمان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5279 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5280 بابل -موسسه غیرانتفاعی راه دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5281 رشت -موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5282 ساری -دانش موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5283 تبریز -موسسه غیرانتفاعی ربع رشید  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5284 رامسر -موسسه غیرانتفاعی رحمان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5285 كرمان -موسسه غیرانتفاعی رسالت  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5286 كرج -خواهران( موسسه غیرانتفاعی رسام )ویژه  80 - زن - 

 غیرانتفاعی 5287 تبریز -موسسه غیرانتفاعی رشدیه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5288 تنكابن -موسسه غیرانتفاعی رودكی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5289 زنجان -موسسه غیرانتفاعی روزبه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5290 ساری -موسسه غیرانتفاعی روزبهان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5291 كرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی زاگرس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5292 موسسه غیرانتفاعی زند شیراز 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5293 ساری -موسسه غیرانتفاعی سارویه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5294 آمل -موسسه غیرانتفاعی سبز  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5295 تبریز -موسسه غیرانتفاعی سراج  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5296 مشهد -موسسه غیرانتفاعی سلمان  40 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5297 آمل -موسسه غیرانتفاعی سمنگان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5298 گلبهار -موسسه غیرانتفاعی سناباد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5299 قزوین -موسسه غیرانتفاعی سهروردی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5300 رشت -موسسه غیرانتفاعی سیمای دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5301 مشهد -موسسه غیرانتفاعی شاندیز  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5302 موسسه غیرانتفاعی شاهرود 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5303 گنبد كاووس -موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5304 تنكابن -موسسه غیرانتفاعی شفق  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5305 گنبد كاووس -موسسه غیرانتفاعی شمس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5306 كرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5307 ابهر -موسسه غیرانتفاعی صائب  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5308 فوالد شهر اصفهان -موسسه غیرانتفاعی صنعتی فوالد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5309 قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی صنعتی قایم  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5310 بابل -موسسه غیرانتفاعی طبری  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5311 قم )محل تحصیل واحد خواهران( -موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر  40 - زن - 

 غیرانتفاعی 5312 قم )محل تحصیل واحد برادران( -موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر  40 - - مرد 

 غیرانتفاعی 5313 كرمان -موسسه غیرانتفاعی عرفان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5314 مشهد -موسسه غیرانتفاعی عطار  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5315 بهنمیر بابلسر -موسسه غیرانتفاعی عالمه امینی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5316 رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی عالمه جعفری  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5317 موسسه غیرانتفاعی عالمه حلی چالوس 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5318 خوی -موسسه غیرانتفاعی عالمه خویی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5319 قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی عالمه طبرسی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5320 كاشان -موسسه غیرانتفاعی عالمه فیض كاشانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5321 قزوین -موسسه غیرانتفاعی عالمه قزوینی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5322 نایین -موسسه غیرانتفاعی عالمه نایینی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5323 پلدختر لرستان -موسسه غیرانتفاعی علم آموزان افالك  15 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5324 ارومیه -موسسه غیرانتفاعی علم و فن  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5325 تبریز -غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5326 ایوانكی -موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5327 امیر كال بابل -موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5328 اصفهان -فنّاوری سپاهان موسسه غیرانتفاعی علوم و  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5329 همدان -موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه  80 - زن مرد 
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 حسابداري - 514 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 غیرانتفاعی 5330 قزوین -موسسه غیرانتفاعی غزالی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5331 موسسه غیرانتفاعی فاطمیه شیراز )ویژه خواهران( 80 - زن - 

 غیرانتفاعی 5332 ساوه -موسسه غیرانتفاعی فخر رازی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5333 گچساران -موسسه غیرانتفاعی فراز  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5334 مشهد -موسسه غیرانتفاعی فردوس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5335 قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی فروردین  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5336 كرمان -موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5337 سمنان -موسسه غیرانتفاعی فضیلت  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5338 خمینی شهر اصفهان -موسسه غیرانتفاعی فیض االسالم  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5339 لنگرود -موسسه غیرانتفاعی قدیر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5340 موسسه غیرانتفاعی قشم 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5341 موسسه غیرانتفاعی كار )محل تحصیل واحد خرمدره( 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5342 موسسه غیرانتفاعی كار )محل تحصیل واحد قزوین( 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5343 موسسه غیرانتفاعی كار )محل تحصیل واحد رفسنجان( 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5344 كرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی كبیر غرب  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5345 رامسر -غیرانتفاعی كسری موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5346 قزوین -موسسه غیرانتفاعی كوثر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5347 رشت -موسسه غیرانتفاعی كوشیار  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5348 سمنان -موسسه غیرانتفاعی كومش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5349 كیمیای كرمانموسسه غیرانتفاعی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5350 گرگان -موسسه غیرانتفاعی گلستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5351 همدان -موسسه غیرانتفاعی گنجنامه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5352 رودبار -موسسه غیرانتفاعی گیل  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5353 گرگان -گرگانی موسسه غیرانتفاعی المعی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5354 آق قال گلستان -موسسه غیرانتفاعی لقمان حكیم  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5355 بوشهر -موسسه غیرانتفاعی لیان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5356 سنندج -موسسه غیرانتفاعی ماد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5357 نوشهر -مارلیك موسسه غیرانتفاعی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5358 رویان نور -موسسه غیرانتفاعی مازیار  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5359 موسسه غیرانتفاعی معراج علم سلماس 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5360 رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی مفاخر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5361 اردبیل -مقدس اردبیلی موسسه غیرانتفاعی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5362 ایوانكی -موسسه غیرانتفاعی مولوی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5363 كرمان -موسسه غیرانتفاعی مهر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5364 آستانه اشرفیه -موسسه غیرانتفاعی مهر آستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5365 غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلیموسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5366 تبریز -موسسه غیرانتفاعی میزان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5367 مهاباد -موسسه غیرانتفاعی میعاد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5368 مینودشت -موسسه غیرانتفاعی میالد گلستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5369 تبریز -موسسه غیرانتفاعی نبی اكرم)ص(  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5370 موسسه غیرانتفاعی نجف آباد 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5371 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی نقش جهان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5372 شهركرد -موسسه غیرانتفاعی نور هدایت  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5373 موسسه غیرانتفاعی نیكان تاكستان 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5374 محمودآباد -موسسه غیرانتفاعی نیما  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5375 زاهدان -موسسه غیرانتفاعی هاتف  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5376 ساری -موسسه غیرانتفاعی هدف  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5377 بیرجند -غیرانتفاعی هرمزان موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5378 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت اصفهان پویا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5379 بروجرد -موسسه غیرانتفاعی یاسین  80 - زن مرد 

غیرانتفاعیمجازی  5380 تهران -موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان  80 - زن مرد   

 مجازی غیرانتفاعی 5381 تهران -موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش  120 - زن مرد 
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 اي حسابداري گرايش حسابداري ماليحرفه - 514

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 روزانه 5382 رازی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اردبیل  25 - - مرد 

 روزانه 5383 رازی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اردبیل  - 25 - مرد 

 روزانه 5384 شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اردكان  30 - - مرد 

 روزانه 5385 شهید بهشتی -پسران اردكان آموزشكده فنی و حرفه ای  - 30 - مرد 

 روزانه 5386 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بروجرد 30 - - مرد 

 روزانه 5387 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بروجرد - 30 - مرد 

 روزانه 5388 شهید كرانی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بندرعباس  25 - - مرد 

 روزانه 5389 شهید كرانی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بندرعباس  - 25 - مرد 

 روزانه 5390 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رستم آباد رودبار 30 - - مرد 

 روزانه 5391 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رستم آباد رودبار - 30 - مرد 

 روزانه 5392 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران سمنان 25 - - مرد 

 روزانه 5393 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران سمنان - 25 - مرد 

 روزانه 5394 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تبریز 30 - - مرد 

 روزانه 5395 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تبریز - 30 - مرد 

 روزانه 5396 شهید شمسی پور -شماره دو تهران آموزشكده فنی و حرفه ای پسران  20 - - مرد 

 روزانه 5397 شهید شمسی پور -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تهران  - 20 - مرد 

 روزانه 5398 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو زاهدان 20 - - مرد 

 روزانه 5399 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو زاهدان - 20 - مرد 

 روزانه 5400 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمانشاه 30 - - مرد 

 روزانه 5401 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمانشاه - 30 - مرد 

 روزانه 5402 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران گرگان 30 - - مرد 

 روزانه 5403 پسران گرگانآموزشكده فنی و حرفه ای  - 30 - مرد 

 روزانه 5404 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران الهیجان 30 - - مرد 

 روزانه 5405 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران الهیجان - 30 - مرد 

 روزانه 5406 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران رشت 20 - زن - 

 روزانه 5407 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران رشت - 20 زن - 

 روزانه 5408 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سبزوار 25 - زن - 

 روزانه 5409 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سبزوار - 25 زن - 

 روزانه 5410 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شیراز 30 - زن - 

 روزانه 5411 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شیراز - 30 زن - 

 روزانه 5412 امام خمینی)ره( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران میبد  30 - زن - 

 روزانه 5413 امام خمینی)ره( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران میبد  - 30 زن - 

 روزانه 5414 دكتر شریعتی -دانشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  20 - زن - 

 روزانه 5415 دكتر شریعتی -دختران تهران دانشكده فنی و حرفه ای  - 20 زن - 

 روزانه 5416 سرادانشكده فنی و حرفه ای صومعه  15 - زن - 

 روزانه 5417 سرادانشكده فنی و حرفه ای صومعه  15 - - مرد 

 روزانه 5418 سرادانشكده فنی و حرفه ای صومعه  - 15 - مرد 

 روزانه 5419 سرادانشكده فنی و حرفه ای صومعه  - 15 زن - 

 نوبت دوم 5420 رازی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اردبیل  15 - - مرد 
 نوبت دوم 5421 رازی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اردبیل  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 5422 شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اردكان  10 - - مرد 
 نوبت دوم 5423 شهید بهشتی -حرفه ای پسران اردكان  آموزشكده فنی و - 10 - مرد 
 نوبت دوم 5424 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بروجرد 10 - - مرد 
 نوبت دوم 5425 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بروجرد - 10 - مرد 
 نوبت دوم 5426 شهید كرانی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بندرعباس  15 - - مرد 
 نوبت دوم 5427 شهید كرانی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بندرعباس  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 5428 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رستم آباد رودبار 10 - - مرد 
 نوبت دوم 5429 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رستم آباد رودبار - 10 - مرد 
 نوبت دوم 5430 ای پسران سمنانآموزشكده فنی و حرفه  15 - - مرد 
 نوبت دوم 5431 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران سمنان - 15 - مرد 
 نوبت دوم 5432 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تبریز 10 - - مرد 
 نوبت دوم 5433 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تبریز - 10 - مرد 
 نوبت دوم 5434 شهید شمسی پور -فنی و حرفه ای پسران شماره دو تهران آموزشكده  15 - - مرد 
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 1401سال ناپيوسته مقطع کارداني به کارشناسي  پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 

 اي حسابداري گرايش حسابداري ماليحرفه - 514 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 نوبت دوم 5435 شهید شمسی پور -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تهران  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 5436 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو زاهدان 20 - - مرد 
 نوبت دوم 5437 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو زاهدان - 20 - مرد 
 نوبت دوم 5438 پسران شماره یك كرمانشاهآموزشكده فنی و حرفه ای  10 - - مرد 
 نوبت دوم 5439 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمانشاه - 10 - مرد 
 نوبت دوم 5440 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران گرگان 10 - - مرد 
 نوبت دوم 5441 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران گرگان - 10 - مرد 
 نوبت دوم 5442 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران الهیجان 10 - - مرد 
 نوبت دوم 5443 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران الهیجان - 10 - مرد 
 نوبت دوم 5444 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران رشت 10 - زن - 
 نوبت دوم 5445 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران رشت - 10 زن - 
 نوبت دوم 5446 فنی و حرفه ای دختران سبزوارآموزشكده  10 - زن - 
 نوبت دوم 5447 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سبزوار - 10 زن - 
 نوبت دوم 5448 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شیراز 10 - زن - 
 نوبت دوم 5449 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شیراز - 10 زن - 
 نوبت دوم 5450 امام خمینی)ره( -حرفه ای دختران میبد آموزشكده فنی و  10 - زن - 
 نوبت دوم 5451 امام خمینی)ره( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران میبد  - 10 زن - 
 نوبت دوم 5452 دكتر شریعتی -دانشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  20 - زن - 
 نوبت دوم 5453 دكتر شریعتی -دانشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  - 20 زن - 
 نوبت دوم 5454 سرادانشكده فنی و حرفه ای صومعه  5 - زن - 
 نوبت دوم 5455 سرادانشكده فنی و حرفه ای صومعه  5 - - مرد 
 نوبت دوم 5456 سرادانشكده فنی و حرفه ای صومعه  - 5 - مرد 
دومنوبت  5457 سرادانشكده فنی و حرفه ای صومعه  - 5 زن -   

 هاي نظامي و انتظامي(علوم انتظامي)ويژه دانشگاه - 516

ویژه  -شرایط در انتهای دفترچه 
 اعضای كادر پایور ناجا

 - 800 - مرد
فرماندهی انتظامی جمهوری  -دانشگاه علوم انتظامی امین 

 اسالمی ایران
 روزانه 5458

 مديريت بازرگاني - 518
 غیرانتفاعی 5459 ایوان كی -ایوان كی دانشگاه غیرانتفاعی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5460 آبیك -دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5461 قم -دانشگاه غیرانتفاعی شهاب دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5462 اصفهان -دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5463 آمل -موسسه غیرانتفاعی آبان هراز  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5464 ارومیه -موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5465 ارومیه -موسسه غیرانتفاعی آفاق  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5466 موسسه غیرانتفاعی آمل 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5467 ساری -غیرانتفاعی ادیب مازندران موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5468 گرمسار -موسسه غیرانتفاعی ادیبان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5469 موسسه غیرانتفاعی ارشاد )محل تحصیل واحد تهران( 40 - زن - 

 غیرانتفاعی 5470 موسسه غیرانتفاعی ارشاد )محل تحصیل واحد دماوند( 40 - - مرد 

 غیرانتفاعی 5471 تبریز -موسسه غیرانتفاعی اسوه معاصر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5472 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر  80 - زن - 

 غیرانتفاعی 5473 همدان -موسسه غیرانتفاعی الوند  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5474 یزد -موسسه غیرانتفاعی امام جواد)ع(  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5475 نهاوند -موسسه غیرانتفاعی امید  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5476 فوالد شهر اصفهان -موسسه غیرانتفاعی امین  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5477 الهیجان -موسسه غیرانتفاعی اندیشمند  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5478 جهرم -موسسه غیرانتفاعی اندیشه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5479 ایالم -موسسه غیرانتفاعی باختر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5480 آبیك -موسسه غیرانتفاعی بصیر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5481 چابهار -موسسه غیرانتفاعی بهار اندیشه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5482 مشهد -موسسه غیرانتفاعی بینالود  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5483 مهر فارس -موسسه غیرانتفاعی پارس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5484 بابلسر -موسسه غیرانتفاعی پارسا  80 - زن مرد 
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 مديريت بازرگاني - 518 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 كد رشته

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 غیرانتفاعی 5485 قم -موسسه غیرانتفاعی پویش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5486 فردوس -موسسه غیرانتفاعی پیروزان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5487 مشهد -موسسه غیرانتفاعی تابران  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5488 المرد -موسسه غیرانتفاعی تابناك  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5489 تاكستان استان قزوین -موسسه غیرانتفاعی تاكستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5490 قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی تجن  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5491 زاهدان -موسسه غیرانتفاعی تفتان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5492 دامغان -توران موسسه غیرانتفاعی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5493 شیراز -موسسه غیرانتفاعی حافظ  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5494 گرگان -موسسه غیرانتفاعی حكیم جرجانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5495 مشهد -موسسه غیرانتفاعی حكیم طوس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5496 ساوه -ناصر خسرو  موسسه غیرانتفاعی حكیم 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5497 قوچان -موسسه غیرانتفاعی حكیم نظامی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5498 بجنورد -موسسه غیرانتفاعی حكیمان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5499 مشهد -موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5500 یزد -غیرانتفاعی دارالعلم موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5501 الهیجان -موسسه غیرانتفاعی دیلمان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5502 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5503 بابل -موسسه غیرانتفاعی راه دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5504 رشت -موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5505 ساری -موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5506 كرمان -موسسه غیرانتفاعی رسالت  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5507 كرج -موسسه غیرانتفاعی رسام )ویژه خواهران(  80 - زن - 

 غیرانتفاعی 5508 تنكابن -موسسه غیرانتفاعی رودكی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5509 زنجان -موسسه غیرانتفاعی روزبه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5510 ساری -موسسه غیرانتفاعی روزبهان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5511 آمل -موسسه غیرانتفاعی سبز  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5512 آمل -موسسه غیرانتفاعی سمنگان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5513 گلبهار -موسسه غیرانتفاعی سناباد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5514 قزوین -موسسه غیرانتفاعی سهروردی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5515 مشهد -موسسه غیرانتفاعی شاندیز  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5516 گنبد كاووس -غیرانتفاعی شرق گلستان موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5517 تنكابن -موسسه غیرانتفاعی شفق  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5518 گنبد كاووس -موسسه غیرانتفاعی شمس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5519 كرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5520 ابهر -موسسه غیرانتفاعی صائب  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5521 قم )محل تحصیل واحد خواهران( -موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر  40 - زن - 

 غیرانتفاعی 5522 قم )محل تحصیل واحد برادران( -موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر  40 - - مرد 

 غیرانتفاعی 5523 مشهد -موسسه غیرانتفاعی عطار  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5524 بهنمیر بابلسر -موسسه غیرانتفاعی عالمه امینی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5525 موسسه غیرانتفاعی عالمه حلی چالوس 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5526 خوی -موسسه غیرانتفاعی عالمه خویی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5527 قزوین -عالمه رفیعی موسسه غیرانتفاعی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5528 قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی عالمه طبرسی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5529 كاشان -موسسه غیرانتفاعی عالمه فیض كاشانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5530 قزوین -موسسه غیرانتفاعی عالمه قزوینی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5531 تبریز -موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5532 قزوین -موسسه غیرانتفاعی غزالی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5533 گچساران -موسسه غیرانتفاعی فراز  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5534 مشهد -موسسه غیرانتفاعی فردوس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5535 قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی فروردین  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5536 كرمان -موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5537 سمنان -موسسه غیرانتفاعی فضیلت  80 - زن مرد 
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 مديريت بازرگاني - 518 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام 
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 غیرانتفاعی 5538 خمینی شهر اصفهان -موسسه غیرانتفاعی فیض االسالم  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5539 لنگرود -موسسه غیرانتفاعی قدیر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5540 موسسه غیرانتفاعی قشم 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5541 موسسه غیرانتفاعی كار )محل تحصیل واحد قزوین( 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5542 مشهد -موسسه غیرانتفاعی كاویان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5543 كرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی كبیر غرب  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5544 رشت -موسسه غیرانتفاعی كوشیار  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5545 سمنان -موسسه غیرانتفاعی كومش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5546 موسسه غیرانتفاعی كیمیای كرمان 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5547 گرگان -موسسه غیرانتفاعی گلستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5548 همدان -موسسه غیرانتفاعی گنجنامه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5549 نوشهر -موسسه غیرانتفاعی مارلیك  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5550 رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی مفاخر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5551 اردبیل -موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5552 ایوانكی -موسسه غیرانتفاعی مولوی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5553 كرمان -موسسه غیرانتفاعی مهر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5554 آستانه اشرفیه -موسسه غیرانتفاعی مهر آستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5555 تبریز -موسسه غیرانتفاعی میزان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5556 مهاباد -موسسه غیرانتفاعی میعاد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5557 تبریز -موسسه غیرانتفاعی نبی اكرم)ص(  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5558 شهركرد -موسسه غیرانتفاعی نور هدایت  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5559 موسسه غیرانتفاعی نیكان تاكستان 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5560 محمودآباد -موسسه غیرانتفاعی نیما  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5561 زاهدان -موسسه غیرانتفاعی هاتف  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5562 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت اصفهان پویا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5563 بروجرد -موسسه غیرانتفاعی یاسین  80 - زن مرد 

 مديريت بيمه - 518
 روزانه 5564 شهید شمسی پور -فنی و حرفه ای پسران شماره دو تهران آموزشكده  20 - - مرد 

 روزانه 5565 شهید شمسی پور -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تهران  - 20 - مرد 

 روزانه 5566 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بندرعباس 30 - زن - 

 روزانه 5567 بندرعباسآموزشكده فنی و حرفه ای دختران  - 30 زن - 

 نوبت دوم 5568 شهید شمسی پور -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تهران  15 - - مرد 
 نوبت دوم 5569 شهید شمسی پور -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تهران  - 15 - مرد 
دومنوبت  5570 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بندرعباس 10 - زن -   

 نوبت دوم 5571 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بندرعباس - 10 زن - 
 غیرانتفاعی 5572 اصفهان -دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5573 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر  80 - زن - 

 غیرانتفاعی 5574 همدان -موسسه غیرانتفاعی الوند  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5575 جهرم -موسسه غیرانتفاعی اندیشه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5576 ایالم -موسسه غیرانتفاعی باختر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5577 آبیك -موسسه غیرانتفاعی بصیر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5578 قزوینتاكستان استان  -موسسه غیرانتفاعی تاكستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5579 زاهدان -موسسه غیرانتفاعی تفتان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5580 مشهد -موسسه غیرانتفاعی حكیم طوس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5581 ساوه -موسسه غیرانتفاعی حكیم ناصر خسرو  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5582 قوچان -نظامی موسسه غیرانتفاعی حكیم  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5583 بجنورد -موسسه غیرانتفاعی حكیمان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5584 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5585 بابل -موسسه غیرانتفاعی راه دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5586 رشت -راهبرد شمال موسسه غیرانتفاعی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5587 ساری -موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5588 تبریز -موسسه غیرانتفاعی ربع رشید  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5589 آمل -موسسه غیرانتفاعی سمنگان  80 - زن مرد 
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 1401سال ناپيوسته مقطع کارداني به کارشناسي  پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 

 مديريت بيمه - 518 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 غیرانتفاعی 5590 قزوین -موسسه غیرانتفاعی سهروردی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5591 گنبد كاووس -موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5592 قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی صالحان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5593 قم )محل تحصیل واحد برادران( -موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر  40 - - مرد 

 غیرانتفاعی 5594 قم )محل تحصیل واحد خواهران( -موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر  40 - زن - 

 غیرانتفاعی 5595 بهنمیر بابلسر -غیرانتفاعی عالمه امینی موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5596 قزوین -موسسه غیرانتفاعی عالمه قزوینی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5597 تبریز -موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5598 قزوین -موسسه غیرانتفاعی غزالی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5599 موسسه غیرانتفاعی فاطمیه شیراز )ویژه خواهران( 80 - زن - 

 غیرانتفاعی 5600 گچساران -موسسه غیرانتفاعی فراز  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5601 قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی فروردین  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5602 سمنان -موسسه غیرانتفاعی فضیلت  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5603 مشهد -موسسه غیرانتفاعی كاویان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5604 رشت -موسسه غیرانتفاعی كوشیار  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5605 گرگان -موسسه غیرانتفاعی گلستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5606 همدان -موسسه غیرانتفاعی گنجنامه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5607 رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی مفاخر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5608 ایوانكی -موسسه غیرانتفاعی مولوی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5609 كرمان -موسسه غیرانتفاعی مهر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5610 تبریز -موسسه غیرانتفاعی میزان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5611 شهركرد -موسسه غیرانتفاعی نور هدایت  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5612 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت اصفهان پویا  80 - زن مرد 

 مديريت جهانگردي - 518
 غیرانتفاعی 5613 آبیك -دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید كاشانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5614 ارومیه -غیرانتفاعی آذرآبادگان موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5615 بروجرد -موسسه غیرانتفاعی آفرینش علم گستر 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5616 ایالم -موسسه غیرانتفاعی باختر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5617 آبیك -موسسه غیرانتفاعی بصیر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5618 بابلسر -موسسه غیرانتفاعی پارسا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5619 زاهدان -موسسه غیرانتفاعی پرتو  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5620 گرگان -موسسه غیرانتفاعی حكیم جرجانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5621 مشهد -موسسه غیرانتفاعی حكیم طوس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5622 ساوه -موسسه غیرانتفاعی حكیم ناصر خسرو  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5623 مشهد -موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5624 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5625 بابل -موسسه غیرانتفاعی راه دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5626 رشت -موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5627 ساری -موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5628 تنكابن -موسسه غیرانتفاعی رودكی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5629 آمل -موسسه غیرانتفاعی سبز  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5630 آمل -موسسه غیرانتفاعی سمنگان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5631 مشهد -موسسه غیرانتفاعی شاندیز  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5632 گنبد كاووس -موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5633 قم -موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر  40 - - مرد 

 غیرانتفاعی 5634 قزوین -موسسه غیرانتفاعی عالمه قزوینی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5635 موسسه غیرانتفاعی فاطمیه شیراز )ویژه خواهران( 80 - زن - 

 غیرانتفاعی 5636 سمنان -موسسه غیرانتفاعی فضیلت  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5637 اصفهانخمینی شهر  -موسسه غیرانتفاعی فیض االسالم  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5638 لنگرود -موسسه غیرانتفاعی قدیر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5639 موسسه غیرانتفاعی قشم 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5640 رشت -موسسه غیرانتفاعی كوشیار  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5641 سمنان -موسسه غیرانتفاعی كومش  80 - زن مرد 
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 1401سال ناپيوسته مقطع کارداني به کارشناسي  پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 

 مديريت جهانگردي - 518 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 غیرانتفاعی 5642 همدان -موسسه غیرانتفاعی گنجنامه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5643 كرمان -موسسه غیرانتفاعی مهر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5644 مهاباد -موسسه غیرانتفاعی میعاد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5645 محمودآباد -موسسه غیرانتفاعی نیما  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5646 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت اصفهان پویا  80 - زن مرد 

 مديريت دولتي - 518

 غیرانتفاعی 5647 ایوان كی -دانشگاه غیرانتفاعی ایوان كی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5648 آبیك -دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5649 ارومیه -موسسه غیرانتفاعی آفاق  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5650 ایالم -موسسه غیرانتفاعی باختر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5651 شیراز -موسسه غیرانتفاعی پیشتازان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5652 جیرفت -موسسه غیرانتفاعی جاوید پویا دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5653 بجنورد -موسسه غیرانتفاعی حكیمان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5654 یزد -موسسه غیرانتفاعی دارالعلم  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5655 ساری -موسسه غیرانتفاعی روزبهان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5656 آمل -موسسه غیرانتفاعی سمنگان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5657 گنبد كاووس -موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5658 قم )محل تحصیل واحد خواهران( -موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر  40 - زن - 

 غیرانتفاعی 5659 قم )محل تحصیل واحد برادران( -موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر  40 - - مرد 

 غیرانتفاعی 5660 مشهد -موسسه غیرانتفاعی عطار  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5661 قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی عالمه طبرسی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5662 تبریز -غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5663 لنگرود -موسسه غیرانتفاعی قدیر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5664 سمنان -موسسه غیرانتفاعی كومش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5665 رودبار -موسسه غیرانتفاعی گیل  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5666 غیرانتفاعی معراج علم سلماسموسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5667 مینودشت -موسسه غیرانتفاعی میالد گلستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5668 موسسه غیرانتفاعی نیكان تاكستان 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5669 محمودآباد -موسسه غیرانتفاعی نیما  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5670 زاهدان -موسسه غیرانتفاعی هاتف  80 - زن مرد 

 مديريت صنعتي - 518
 روزانه 5671 شهید شمسی پور -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تهران  20 - - مرد 

 روزانه 5672 شهید شمسی پور -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تهران  - 20 - مرد 

 روزانه 5673 امام علی)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو یزد  30 - - مرد 

 روزانه 5674 امام علی)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو یزد  - 30 - مرد 

 روزانه 5675 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بندرعباس 30 - زن - 

 روزانه 5676 بندرعباسآموزشكده فنی و حرفه ای دختران  - 30 زن - 

 نوبت دوم 5677 شهید شمسی پور -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تهران  15 - - مرد 
 نوبت دوم 5678 شهید شمسی پور -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تهران  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 5679 علی)ع( امام -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو یزد  10 - - مرد 
 نوبت دوم 5680 امام علی)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو یزد  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 5681 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بندرعباس 10 - زن - 
 نوبت دوم 5682 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بندرعباس - 10 زن - 
 غیرانتفاعی 5683 ایوان كی -غیرانتفاعی ایوان كی  دانشگاه 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5684 آبیك -دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5685 قزوین -دانشگاه غیرانتفاعی رجا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5686 ارومیه -موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان  80 - زن مرد 
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 1401سال ناپيوسته مقطع کارداني به کارشناسي  پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 

 مديريت صنعتي - 518 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 غیرانتفاعی 5687 ساری -موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5688 تهران(موسسه غیرانتفاعی ارشاد )محل تحصیل واحد  40 - زن - 

 غیرانتفاعی 5689 موسسه غیرانتفاعی ارشاد )محل تحصیل واحد دماوند( 40 - - مرد 

 غیرانتفاعی 5690 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر  80 - زن - 

 غیرانتفاعی 5691 همدان -موسسه غیرانتفاعی الوند  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5692 یزد -امام جواد)ع( موسسه غیرانتفاعی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5693 جهرم -موسسه غیرانتفاعی اندیشه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5694 ایالم -موسسه غیرانتفاعی باختر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5695 كرمان -موسسه غیرانتفاعی بعثت  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5696 بابلسر -موسسه غیرانتفاعی پارسا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5697 تاكستان استان قزوین -موسسه غیرانتفاعی تاكستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5698 زاهدان -موسسه غیرانتفاعی تفتان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5699 دامغان -موسسه غیرانتفاعی توران  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5700 اصفهان -جهاد دانشگاهی موسسه غیرانتفاعی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5701 تبریز -موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5702 شیراز -موسسه غیرانتفاعی حافظ  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5703 گرگان -موسسه غیرانتفاعی حكیم جرجانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5704 قوچان -موسسه غیرانتفاعی حكیم نظامی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5705 بجنورد -موسسه غیرانتفاعی حكیمان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5706 مشهد -موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5707 یزد -موسسه غیرانتفاعی دارالعلم  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5708 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5709 بابل -موسسه غیرانتفاعی راه دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5710 رشت -موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5711 ساری -موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5712 رامسر -موسسه غیرانتفاعی رحمان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5713 موسسه غیرانتفاعی زند شیراز 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5714 آمل -موسسه غیرانتفاعی سبز  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5715 آمل -موسسه غیرانتفاعی سمنگان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5716 گنبد كاووس -موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5717 تنكابن -موسسه غیرانتفاعی شفق  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5718 كرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5719 ابهر -موسسه غیرانتفاعی صائب  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5720 قم )محل تحصیل واحد برادران( -موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر  40 - - مرد 

 غیرانتفاعی 5721 قم )محل تحصیل واحد خواهران( -موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر  40 - زن - 

 غیرانتفاعی 5722 بهنمیر بابلسر -موسسه غیرانتفاعی عالمه امینی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5723 غیرانتفاعی عالمه حلی چالوس موسسه 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5724 قزوین -موسسه غیرانتفاعی عالمه قزوینی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5725 تبریز -موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5726 قزوین -موسسه غیرانتفاعی غزالی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5727 قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی فروردین  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5728 كرمان -موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5729 سمنان -موسسه غیرانتفاعی فضیلت  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5730 خمینی شهر اصفهان -موسسه غیرانتفاعی فیض االسالم  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5731 لنگرود -موسسه غیرانتفاعی قدیر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5732 موسسه غیرانتفاعی كار )محل تحصیل واحد خرمدره( 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5733 رشت -موسسه غیرانتفاعی كوشیار  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5734 رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی مفاخر  80 - زن مرد 
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 مديريت صنعتي - 518 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 غیرانتفاعی 5735 اردبیل -موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5736 ایوانكی -غیرانتفاعی مولوی موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5737 كرمان -موسسه غیرانتفاعی مهر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5738 آستانه اشرفیه -موسسه غیرانتفاعی مهر آستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5739 تبریز -موسسه غیرانتفاعی میزان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5740 شهركرد -غیرانتفاعی نور هدایت موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5741 موسسه غیرانتفاعی نیكان تاكستان 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5742 محمودآباد -موسسه غیرانتفاعی نیما  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5743 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت اصفهان پویا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5744 بروجرد -موسسه غیرانتفاعی یاسین  80 - زن مرد 

 مجازی غیرانتفاعی 5745 تهران -موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان  80 - زن مرد 

 مديريت هتلداري - 518

 غیرانتفاعی 5746 گرگان -موسسه غیرانتفاعی حكیم جرجانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5747 ساوه -ناصر خسرو موسسه غیرانتفاعی حكیم  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5748 مشهد -موسسه غیرانتفاعی شاندیز  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5749 محمودآباد -موسسه غیرانتفاعی نیما  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5750 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت اصفهان پویا  80 - زن مرد 

 حقوق ثبتيحقوق گرايش  - 519

 غیرانتفاعی 5751 آبیك -دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید كاشانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5752 ساری -موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5753 بجنورد -موسسه غیرانتفاعی اشراق  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5754 چابهار -اندیشه موسسه غیرانتفاعی بهار  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5755 بابلسر -موسسه غیرانتفاعی پارسا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5756 فردوس -موسسه غیرانتفاعی پیروزان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5757 گرگان -موسسه غیرانتفاعی حكیم جرجانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5758 قوچان -حكیم نظامی موسسه غیرانتفاعی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5759 بجنورد -موسسه غیرانتفاعی حكیمان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5760 زنجان -موسسه غیرانتفاعی روزبه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5761 ساری -موسسه غیرانتفاعی روزبهان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5762 تنكابن -موسسه غیرانتفاعی شفق  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5763 قم )محل تحصیل واحد خواهران( -موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر  40 - زن - 

 غیرانتفاعی 5764 قم )محل تحصیل واحد برادران( -موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر  40 - - مرد 

 غیرانتفاعی 5765 موسسه غیرانتفاعی عالمه حلی چالوس 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5766 قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی عالمه طبرسی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5767 كاشان -موسسه غیرانتفاعی عالمه فیض كاشانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5768 قزوین -موسسه غیرانتفاعی غزالی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5769 موسسه غیرانتفاعی معراج علم سلماس 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5770 ایوانكی -موسسه غیرانتفاعی مولوی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5771 مینودشت -موسسه غیرانتفاعی میالد گلستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5772 زاهدان -موسسه غیرانتفاعی هاتف  80 - زن مرد 

 مجازی غیرانتفاعی 5773 تهران -موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان  80 - زن مرد 
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 هاي گروه هنركد رشته محل -13جدول شماره 

 طراحي و دوخت - 601

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد
 روزانه 5774 توحید -آمل آموزشكده فنی و حرفه ای دختران  30 - زن - 

 روزانه 5775 توحید -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران آمل  - 30 زن - 

 روزانه 5776 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اراك 30 - زن - 

 روزانه 5777 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اراك - 30 زن - 

 روزانه 5778 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اردبیل 30 - زن - 

 روزانه 5779 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اردبیل - 30 زن - 

 روزانه 5780 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران ارومیه 20 - زن - 

 روزانه 5781 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران ارومیه - 20 زن - 

 روزانه 5782 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اهواز 20 - زن - 

 روزانه 5783 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اهواز - 20 زن - 

 روزانه 5784 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران ایالم 30 - زن - 

 روزانه 5785 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران ایالم - 30 زن - 

 روزانه 6315 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بابل 30 - زن - 

 روزانه 6316 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بابل - 30 زن - 

 روزانه 5786 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بجنورد 35 - زن - 

 روزانه 5787 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بجنورد - 35 زن - 

 روزانه 5788 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بندرعباس 25 - زن - 

 روزانه 5789 و حرفه ای دختران بندرعباس آموزشكده فنی - 25 زن - 

 روزانه 5790 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بوشهر 25 - زن - 

 روزانه 5791 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بوشهر - 25 زن - 

 روزانه 5792 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بیرجند 35 - زن - 

 روزانه 5793 دختران بیرجندآموزشكده فنی و حرفه ای  - 25 زن - 

 روزانه 6309 الزهرا)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تبریز  30 - زن - 

 روزانه 6310 الزهرا)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تبریز  - 30 زن - 

 روزانه 5794 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران خرم اباد 30 - زن - 

 روزانه 5795 فنی و حرفه ای دختران خرم ابادآموزشكده  - 30 زن - 

 روزانه 5796 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران رشت 20 - زن - 

 روزانه 5797 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران رشت - 20 زن - 

 روزانه 6378 ای دختران رفسنجانآموزشكده فنی و حرفه 30 - زن - 

 روزانه 6379 دختران رفسنجانای آموزشكده فنی و حرفه - 30 زن - 

 روزانه 5798 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران زاهدان 30 - زن - 

 روزانه 5799 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران زاهدان - 30 زن - 

 روزانه 5800 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران ساری 30 - زن - 

 روزانه 5801 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران ساری - 30 زن - 

 روزانه 5802 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سبزوار 25 - زن - 

 روزانه 5803 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سبزوار - 25 زن - 

 روزانه 5804 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سنندج 30 - زن - 

 روزانه 5805 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سنندج - 30 زن - 

 روزانه 5806 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شاهرود 30 - زن - 

 روزانه 5807 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شاهرود - 30 زن - 

 روزانه 5808 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شهركرد 20 - زن - 

 روزانه 5809 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شهركرد - 20 زن - 

 روزانه 5810 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شیراز 30 - زن - 

 روزانه 5811 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شیراز - 30 زن - 

 روزانه 5812 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران قزوین 28 - زن - 

 روزانه 5813 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران قزوین - 20 زن - 

 روزانه 5814 حرفه ای دختران قمآموزشكده فنی و  15 - زن - 

 روزانه 5815 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران قم - 15 زن - 

 روزانه 5816 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كازرون 20 - زن - 

 روزانه 5817 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كازرون - 20 زن - 

 روزانه 5818 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كاشان 20 - زن - 

 روزانه 5819 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كاشان - 20 زن - 

 روزانه 5820 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرج 20 - زن - 

 روزانه 5821 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرج - 20 زن - 

 روزانه 5822 حضرت فاطمه)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمان  30 - زن - 

 روزانه 5823 حضرت فاطمه)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمان  - 30 زن - 
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 طراحي و دوخت - 601 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد
 روزانه 5824 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمانشاه 30 - زن - 

 روزانه 5825 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمانشاه - 20 زن - 

 روزانه 5826 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران گرگان 20 - زن - 

 روزانه 5827 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران گرگان - 20 زن - 

 روزانه 6303 فنی و حرفه ای دختران گنبدآموزشكده  30 - زن - 

 روزانه 6304 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران گنبد - 30 زن - 

 روزانه 5828 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران مالیر 25 - زن - 

 روزانه 5829 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران مالیر - 25 زن - 

 روزانه 5830 دختران نجف آبادآموزشكده فنی و حرفه ای  20 - زن - 

 روزانه 5831 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد - 20 زن - 

 روزانه 5832 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نی ریز 25 - زن - 

 روزانه 5833 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نی ریز - 25 زن - 

 روزانه 5834 نیشابورآموزشكده فنی و حرفه ای دختران  25 - زن - 

 روزانه 5835 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نیشابور - 25 زن - 

 روزانه 5836 زینب كبری)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران همدان  20 - زن - 

 روزانه 5837 زینب كبری)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران همدان  - 20 زن - 

 روزانه 5838 و حرفه ای دختران یاسوج آموزشكده فنی 30 - زن - 

 روزانه 5839 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران یاسوج - 30 زن - 

 روزانه 5840 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران یزد 20 - زن - 

 روزانه 5841 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران یزد - 20 زن - 

 روزانه 5842 دكتر شریعتی -تهران دانشكده فنی و حرفه ای دختران  20 - زن - 

 روزانه 5843 دكتر شریعتی -دانشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  - 20 زن - 

 نوبت دوم 5844 توحید -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران آمل  10 - زن - 
 نوبت دوم 5845 توحید -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران آمل  - 10 زن - 
 نوبت دوم 5846 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اراك 10 - زن - 
 نوبت دوم 5847 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اراك - 10 زن - 
 نوبت دوم 5848 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اردبیل 10 - زن - 
 نوبت دوم 5849 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اردبیل - 10 زن - 
 نوبت دوم 5850 فنی و حرفه ای دختران ارومیه آموزشكده 20 - زن - 
 نوبت دوم 5851 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران ارومیه - 20 زن - 
 نوبت دوم 5852 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اهواز 20 - زن - 
 نوبت دوم 5853 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اهواز - 20 زن - 
 نوبت دوم 5854 حرفه ای دختران ایالم آموزشكده فنی و 10 - زن - 
 نوبت دوم 5855 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران ایالم - 10 زن - 
 نوبت دوم 6318 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بابل 10 - زن - 
 نوبت دوم 6319 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بابل - 10 زن - 
 نوبت دوم 5856 دختران بجنوردآموزشكده فنی و حرفه ای  5 - زن - 
 نوبت دوم 5857 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بجنورد - 5 زن - 
 نوبت دوم 5858 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بندرعباس 15 - زن - 
 نوبت دوم 5859 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بندرعباس - 15 زن - 
 نوبت دوم 5860 دختران بوشهرآموزشكده فنی و حرفه ای  15 - زن - 
 نوبت دوم 5861 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بوشهر - 15 زن - 
 نوبت دوم 5862 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بیرجند 10 - زن - 
 نوبت دوم 5863 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بیرجند - 10 زن - 
 نوبت دوم 6311 الزهرا)س( -تبریز  آموزشكده فنی و حرفه ای دختران 10 - زن - 
 نوبت دوم 6312 الزهرا)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تبریز  - 10 زن - 
 نوبت دوم 5864 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران خرم اباد 10 - زن - 
 نوبت دوم 5865 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران خرم اباد - 10 زن - 
 نوبت دوم 5866 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران رشت 10 - زن - 
 نوبت دوم 5867 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران رشت - 10 زن - 
 نوبت دوم 6381 ای دختران رفسنجانآموزشكده فنی و حرفه 10 - زن - 
 نوبت دوم 6382 ای دختران رفسنجانآموزشكده فنی و حرفه - 10 زن - 
 نوبت دوم 5868 فنی و حرفه ای دختران زاهدان آموزشكده 10 - زن - 
 نوبت دوم 5869 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران زاهدان - 10 زن - 
 نوبت دوم 5870 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران ساری 10 - زن - 
 نوبت دوم 5871 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران ساری - 10 زن - 
 نوبت دوم 5872 حرفه ای دختران سبزوارآموزشكده فنی و  10 - زن - 
 نوبت دوم 5873 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سبزوار - 10 زن - 
 نوبت دوم 5874 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سنندج 10 - زن - 
 نوبت دوم 5875 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سنندج - 10 زن - 
 نوبت دوم 5876 ای دختران شاهرودآموزشكده فنی و حرفه  10 - زن - 
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 طراحي و دوخت - 601 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد
 نوبت دوم 5877 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شاهرود - 10 زن - 
 نوبت دوم 5878 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شهركرد 15 - زن - 
 نوبت دوم 5879 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شهركرد - 15 زن - 
 نوبت دوم 5880 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شیراز 10 - زن - 
 نوبت دوم 5881 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شیراز - 10 زن - 
 نوبت دوم 5882 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران قزوین 17 - زن - 
 نوبت دوم 5883 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران قزوین - 15 زن - 
 نوبت دوم 5884 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران قم 10 - زن - 
 نوبت دوم 5885 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران قم - 10 زن - 
 نوبت دوم 5886 حرفه ای دختران كازرون آموزشكده فنی و 20 - زن - 
 نوبت دوم 5887 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كازرون - 20 زن - 
 نوبت دوم 5888 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كاشان 20 - زن - 
 نوبت دوم 5889 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كاشان - 20 زن - 
 نوبت دوم 5890 ای دختران كرجآموزشكده فنی و حرفه  20 - زن - 
 نوبت دوم 5891 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرج - 20 زن - 
 نوبت دوم 5892 حضرت فاطمه)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمان  10 - زن - 
 نوبت دوم 5893 حضرت فاطمه)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمان  - 10 زن - 
 نوبت دوم 5894 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمانشاه 15 - زن - 
 نوبت دوم 5895 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمانشاه - 15 زن - 
 نوبت دوم 5896 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران گرگان 5 - زن - 
 نوبت دوم 5897 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران گرگان - 5 زن - 
 نوبت دوم 6305 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران گنبد 10 - زن - 
 نوبت دوم 6306 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران گنبد - 10 زن - 
 نوبت دوم 5898 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران مالیر 10 - زن - 
 نوبت دوم 5899 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران مالیر - 10 زن - 
 نوبت دوم 5900 فنی و حرفه ای دختران نجف آبادآموزشكده  20 - زن - 
 نوبت دوم 5901 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد - 20 زن - 
 نوبت دوم 5902 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نی ریز 15 - زن - 
 نوبت دوم 5903 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نی ریز - 15 زن - 
 نوبت دوم 5904 فنی و حرفه ای دختران نیشابورآموزشكده  10 - زن - 
 نوبت دوم 5905 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نیشابور - 10 زن - 
 نوبت دوم 5906 زینب كبری)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران همدان  15 - زن - 
دوم نوبت 5907 زینب كبری)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران همدان  - 15 زن -   

 نوبت دوم 5908 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران یاسوج 10 - زن - 
 نوبت دوم 5909 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران یاسوج - 10 زن - 
 نوبت دوم 5910 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران یزد 5 - زن - 
 نوبت دوم 5911 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران یزد - 5 زن - 
 نوبت دوم 5912 دكتر شریعتی -دانشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  20 - زن - 
 نوبت دوم 5913 دكتر شریعتی -دانشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  - 20 زن - 
 غیرانتفاعی 5914 شیراز -موسسه غیرانتفاعی آپادانا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5915 تنكابن -موسسه غیرانتفاعی آیندگان  80 - زن - 

 غیرانتفاعی 5916 یزد -موسسه غیرانتفاعی امام جواد)ع(  80 - زن - 

 غیرانتفاعی 5917 زاهدان -موسسه غیرانتفاعی پرتو  80 - زن - 

 غیرانتفاعی 5918 جیرفت -موسسه غیرانتفاعی جاوید پویا دانش  80 - زن - 

 غیرانتفاعی 5919 قم -موسسه غیرانتفاعی حكمت  80 - زن - 

 غیرانتفاعی 5920 ساوه -موسسه غیرانتفاعی حكیم ناصر خسرو  80 - زن - 

 غیرانتفاعی 5921 كرمان -موسسه غیرانتفاعی رسالت  80 - زن - 

 غیرانتفاعی 5922 زنجان -موسسه غیرانتفاعی روزبه  80 - زن - 

 غیرانتفاعی 5923 نوشهر -موسسه غیرانتفاعی مارلیك  80 - زن - 

 غیرانتفاعی 5924 رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی مفاخر  80 - زن - 

 صنايع دستي - 602
 غیرانتفاعی 5925 شیراز -موسسه غیرانتفاعی هنر  80 - زن مرد 

 فرش دستباف - 602
 روزانه 5926 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بیرجند 35 - زن - 

 روزانه 5927 بیرجند آموزشكده فنی و حرفه ای دختران - 25 زن - 

 روزانه 6294 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كاشان 30 - زن - 

 روزانه 6296 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كاشان - 30 زن - 
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 فرش دستباف - 602 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد
 روزانه 5928 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران گنبد 30 - زن - 

 روزانه 5929 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران گنبد - 30 زن - 

 نوبت دوم 5930 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بیرجند 10 - زن - 
 نوبت دوم 5931 بیرجندآموزشكده فنی و حرفه ای دختران  - 10 زن - 
 نوبت دوم 6298 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كاشان 10 - زن - 
 نوبت دوم 6301 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كاشان - 10 زن - 
 نوبت دوم 5932 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران گنبد 10 - زن - 
 نوبت دوم 5933 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران گنبد - 10 زن - 

 مرمت و احياء بناهاي تاريخي - 603
 غیرانتفاعی 5934 اصفهان -دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5935 شیراز -موسسه غیرانتفاعی آپادانا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5936 گناباد -موسسه غیرانتفاعی پارس رضوی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5937 شیراز -موسسه غیرانتفاعی حافظ  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5938 نوشهر -موسسه غیرانتفاعی كمال الملك  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5939 تهران -موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5940 موسسه غیرانتفاعی نجف آباد 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5941 محمودآباد -موسسه غیرانتفاعی نیما  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5942 بروجرد -موسسه غیرانتفاعی یاسین  80 - زن مرد 

 موسيقي گرايش نوازندگي ساز ايراني - 604
 غیرانتفاعی 5943 شیراز -موسسه غیرانتفاعی ارم  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5944 قوچان -حكیم نظامی موسسه غیرانتفاعی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 5945 شیراز -موسسه غیرانتفاعی هنر  80 - زن مرد 

 انيميشن ديجيتال - 605
 روزانه 5946 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اصفهان 25 - زن - 

 روزانه 5947 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اصفهان - 25 زن - 

 روزانه 6286 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سمنان 30 - زن - 

 روزانه 6287 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سمنان - 30 زن - 

 روزانه 5948 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شیراز 30 - زن - 

 روزانه 5949 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شیراز - 30 زن - 

 روزانه 5950 امام خمینی)ره( -حرفه ای دختران میبد آموزشكده فنی و  30 - زن - 

 روزانه 5951 امام خمینی)ره( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران میبد  - 30 زن - 

 روزانه 5952 دكتر شریعتی -دانشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  20 - زن - 

 روزانه 5953 شریعتیدكتر  -دانشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  - 20 زن - 

 نوبت دوم 5954 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اصفهان 15 - زن - 
 نوبت دوم 5955 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اصفهان - 15 زن - 
 نوبت دوم 6290 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سمنان 10 - زن - 
 نوبت دوم 6291 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سمنان - 10 زن - 
 نوبت دوم 5956 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شیراز 10 - زن - 
 نوبت دوم 5957 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شیراز - 10 زن - 
 نوبت دوم 5958 امام خمینی)ره( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران میبد  10 - زن - 
 نوبت دوم 5959 امام خمینی)ره( -دختران میبد آموزشكده فنی و حرفه ای  - 10 زن - 
 نوبت دوم 5960 دكتر شریعتی -دانشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  20 - زن - 
 نوبت دوم 5961 دكتر شریعتی -دانشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  - 20 زن - 

 آموزش هنرهاي تجسمي)ويژه دانشگاه فرهنگيان( - 605

رسمی و پیمانی ویژه فرهنگیان 
 روزانه 5962 الهدی صدر فردوسپردیس بنت  -دانشگاه فرهنگیان  25 - زن - آموزش و پرورش

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 5963 پردیس شهید بهشتی زنجان -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 5964 پردیس شهید شرافت تهران -دانشگاه فرهنگیان  25 - زن -

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 5965 واوان اسالمشهر -پردیس عترت  -دانشگاه فرهنگیان  25 - - مرد

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی 
 آموزش و پرورش

 روزانه 5966 الزهراء)س( اصفهانپردیس فاطمة  -دانشگاه فرهنگیان  50 - زن مرد

 گرافيك - 605
 روزانه 5967 دانشگاه شهید چمران اهواز )محل تحصیل واحد شوشتر دانشكده هنر( 60 - زن مرد 

 روزانه 5968 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بابل 30 - - مرد 

 روزانه 5969 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بابل - 30 - مرد 
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 گرافيك - 605 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد
 روزانه 5970 شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو ارومیه  30 - - مرد 

 روزانه 5971 شهید بهشتی -پسران شماره دو ارومیه آموزشكده فنی و حرفه ای  - 30 - مرد 

 روزانه 5972 سروش –آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو اصفهان  25 - - مرد 

 روزانه 5973 سروش –آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو اصفهان  - 25 - مرد 

 روزانه 5974 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو ساری 30 - - مرد 

 روزانه 5975 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو ساری - 30 - مرد 

 روزانه 6276 شهیدرجایی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو شیراز  30 - - مرد 

 روزانه 6280 شهیدرجایی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو شیراز  - 30 - مرد 

 روزانه 6269 ثامن الحجج)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو مشهد  30 - - مرد 

 روزانه 6271 ثامن الحجج)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو مشهد  - 30 - مرد 

 روزانه 5976 امام علی)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو یزد  30 - - مرد 

 روزانه 5977 امام علی)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو یزد  - 30 - مرد 

 روزانه 5978 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران الهیجان 30 - - مرد 

 روزانه 5979 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران الهیجان - 30 - مرد 

 روزانه 5980 توحید -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران آمل  30 - زن - 

 روزانه 5981 توحید -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران آمل  - 30 زن - 

 روزانه 5982 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اردبیل 30 - زن - 

 روزانه 5983 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اردبیل - 30 زن - 

 روزانه 6261 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران ارومیه 30 - زن - 

 روزانه 6263 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران ارومیه - 30 زن - 

 روزانه 5984 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اهواز 20 - زن - 

 روزانه 5985 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اهواز - 20 زن - 

 روزانه 5986 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بابل 25 - زن - 

 روزانه 5987 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بابل - 25 زن - 

 روزانه 5988 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بجنورد 35 - زن - 

 روزانه 5989 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بجنورد - 35 زن - 

 روزانه 5990 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بندرعباس 25 - زن - 

 روزانه 5991 و حرفه ای دختران بندرعباس آموزشكده فنی - 25 زن - 

 روزانه 5992 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بوشهر 30 - زن - 

 روزانه 5993 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بوشهر - 30 زن - 

 روزانه 5994 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بیرجند 35 - زن - 

 روزانه 5995 دختران بیرجندآموزشكده فنی و حرفه ای  - 25 زن - 

 روزانه 5996 الزهرا)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تبریز  18 - زن - 

 روزانه 5997 الزهرا)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تبریز  - 18 زن - 

 روزانه 5998 ولیعصر)عج( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  18 - زن - 

 روزانه 5999 ولیعصر)عج( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  - 18 زن - 

 روزانه 6000 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران خرم اباد 30 - زن - 

 روزانه 6001 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران خرم اباد - 30 زن - 

 روزانه 6002 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران خوانسار - 40 زن - 

 روزانه 6003 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران رشت 20 - زن - 

 روزانه 6004 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران رشت - 20 زن - 

 روزانه 6005 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران زاهدان 30 - زن - 

 روزانه 6006 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران زاهدان - 30 زن - 

 روزانه 6007 قائم)عج( -و حرفه ای دختران زنجان آموزشكده فنی  30 - زن - 

 روزانه 6008 قائم)عج( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران زنجان  - 30 زن - 

 روزانه 6009 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران ساری 30 - زن - 

 روزانه 6010 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران ساری - 30 زن - 

 روزانه 6011 فنی و حرفه ای دختران سبزوارآموزشكده  25 - زن - 

 روزانه 6012 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سبزوار - 25 زن - 

 روزانه 6013 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سمنان 30 - زن - 

 روزانه 6014 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سمنان - 30 زن - 

 روزانه 6015 دختران سیرجانآموزشكده فنی و حرفه ای  30 - زن - 

 روزانه 6016 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سیرجان - 30 زن - 

 روزانه 6017 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شهركرد 20 - زن - 

 روزانه 6018 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شهركرد - 20 زن - 

 روزانه 6019 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شیراز 30 - زن - 

 روزانه 6020 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شیراز - 30 زن - 

 روزانه 6021 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران قم 15 - زن - 

 روزانه 6022 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران قم - 15 زن - 
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 1401سال ناپيوسته مقطع کارداني به کارشناسي  پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 

 گرافيك - 605 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه 
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد
 روزانه 6023 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرج 20 - زن - 

 روزانه 6024 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرج - 20 زن - 

 روزانه 6025 حضرت فاطمه)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمان  30 - زن - 

 روزانه 6026 حضرت فاطمه)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمان  - 30 زن - 

 روزانه 6027 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمانشاه 30 - زن - 

 روزانه 6028 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمانشاه - 20 زن - 

 روزانه 6029 گرگانآموزشكده فنی و حرفه ای دختران  20 - زن - 

 روزانه 6030 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران گرگان - 20 زن - 

 روزانه 6031 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران مشهد 30 - زن - 

 روزانه 6032 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران مشهد - 30 زن - 

 روزانه 6033 خمینی)ره(امام  -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران میبد  30 - زن - 

 روزانه 6034 امام خمینی)ره( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران میبد  - 30 زن - 

 روزانه 6035 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد 20 - زن - 

 روزانه 6036 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد - 20 زن - 

 روزانه 6037 زینب كبری)س( -ای دختران همدان آموزشكده فنی و حرفه  25 - زن - 

 روزانه 6038 زینب كبری)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران همدان  - 25 زن - 

 روزانه 6039 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران یزد 20 - زن - 

 روزانه 6040 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران یزد - 20 زن - 

 روزانه 6041 انقالب اسالمی -فنی و حرفه ای پسران شماره یك تهران دانشكده  18 - - مرد 

 روزانه 6042 دكتر شریعتی -دانشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  20 - زن - 

 روزانه 6043 دكتر شریعتی -دانشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  - 20 زن - 

 نوبت دوم 6044 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بابل 10 - - مرد 
 نوبت دوم 6045 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بابل - 10 - مرد 
 نوبت دوم 6046 شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو ارومیه  10 - - مرد 
 نوبت دوم 6047 شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو ارومیه  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 6048 سروش –آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو اصفهان  15 - - مرد 
 نوبت دوم 6049 سروش -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو اصفهان  - 15 - مرد 
 نوبت دوم 6270 ثامن الحجج)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو مشهد  10 - - مرد 
 نوبت دوم 6273 ثامن الحجج)ع( -فنی و حرفه ای پسران شماره دو مشهد آموزشكده  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 6050 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو ساری 10 - - مرد 
 نوبت دوم 6051 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو ساری - 10 - مرد 
 نوبت دوم 6281 شهیدرجایی -شیراز آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 6283 شهیدرجایی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو شیراز  10 - - مرد 
 نوبت دوم 6052 امام علی)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو یزد  10 - - مرد 
 نوبت دوم 6053 امام علی)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو یزد  - 10 - مرد 
 نوبت دوم 6054 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران الهیجان 10 - - مرد 
 نوبت دوم 6055 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران الهیجان - 10 - مرد 
 نوبت دوم 6056 توحید -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران آمل  10 - زن - 
 نوبت دوم 6057 توحید -دختران آمل  آموزشكده فنی و حرفه ای - 10 زن - 
 نوبت دوم 6058 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اردبیل 10 - زن - 
 نوبت دوم 6059 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اردبیل - 10 زن - 
 نوبت دوم 6422 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران ارومیه 10 - زن - 
 نوبت دوم 6266 ای دختران ارومیهآموزشكده فنی و حرفه  - 10 زن - 
 نوبت دوم 6060 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اهواز 20 - زن - 
 نوبت دوم 6061 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اهواز - 20 زن - 
 نوبت دوم 6062 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بابل 10 - زن - 
 نوبت دوم 6063 دختران بابلآموزشكده فنی و حرفه ای  - 10 زن - 
 نوبت دوم 6064 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بجنورد 5 - زن - 
 نوبت دوم 6065 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بجنورد - 5 زن - 
 نوبت دوم 6066 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بندرعباس 15 - زن - 
 نوبت دوم 6067 بندرعباس آموزشكده فنی و حرفه ای دختران - 15 زن - 
 نوبت دوم 6068 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بوشهر 10 - زن - 
 نوبت دوم 6069 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بوشهر - 10 زن - 
 نوبت دوم 6070 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بیرجند 10 - زن - 
 نوبت دوم 6071 بیرجندآموزشكده فنی و حرفه ای دختران  - 10 زن - 
 نوبت دوم 6072 الزهرا)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تبریز  7 - زن - 
 نوبت دوم 6073 الزهرا)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تبریز  - 7 زن - 
 نوبت دوم 6074 ولیعصر)عج( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  17 - زن - 
 نوبت دوم 6075 ولیعصر)عج( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  - 17 زن - 
 نوبت دوم 6076 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران خرم اباد 10 - زن - 
 نوبت دوم 6077 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران خرم اباد - 10 زن - 
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 1401سال ناپيوسته مقطع کارداني به کارشناسي  پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 

 گرافيك - 605 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام 
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 نوبت دوم 6078 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران خوانسار - 40 زن - 
 نوبت دوم 6079 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران رشت 10 - زن - 
 نوبت دوم 6080 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران رشت - 10 زن - 
 نوبت دوم 6081 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران زاهدان 10 - زن - 
 نوبت دوم 6082 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران زاهدان - 10 زن - 
 نوبت دوم 6083 قائم)عج( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران زنجان  10 - زن - 
 نوبت دوم 6084 قائم)عج( - آموزشكده فنی و حرفه ای دختران زنجان - 10 زن - 
 نوبت دوم 6085 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران ساری 10 - زن - 
 نوبت دوم 6086 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران ساری - 10 زن - 
 نوبت دوم 6087 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سبزوار 10 - زن - 
 نوبت دوم 6088 سبزوارآموزشكده فنی و حرفه ای دختران  - 10 زن - 
 نوبت دوم 6089 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سمنان 10 - زن - 
 نوبت دوم 6090 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سمنان - 10 زن - 
 نوبت دوم 6091 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سیرجان 10 - زن - 
 نوبت دوم 6092 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سیرجان - 10 زن - 
 نوبت دوم 6093 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شهركرد 15 - زن - 
 نوبت دوم 6094 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شهركرد - 15 زن - 
 نوبت دوم 6095 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شیراز 10 - زن - 
 نوبت دوم 6096 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شیراز - 10 زن - 
 نوبت دوم 6097 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران قم 10 - زن - 
 نوبت دوم 6098 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران قم - 10 زن - 
 نوبت دوم 6099 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرج 20 - زن - 
 نوبت دوم 6100 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرج - 20 زن - 
 نوبت دوم 6101 حضرت فاطمه)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمان  10 - زن - 
 نوبت دوم 6102 حضرت فاطمه)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمان  - 10 زن - 
 نوبت دوم 6103 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمانشاه 15 - زن - 
 نوبت دوم 6104 كرمانشاهآموزشكده فنی و حرفه ای دختران  - 15 زن - 
 نوبت دوم 6105 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران گرگان 5 - زن - 
 نوبت دوم 6106 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران گرگان - 5 زن - 
 نوبت دوم 6107 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران مشهد 10 - زن - 
 نوبت دوم 6108 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران مشهد - 10 زن - 
 نوبت دوم 6109 امام خمینی)ره( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران میبد  10 - زن - 
 نوبت دوم 6110 امام خمینی)ره( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران میبد  - 10 زن - 
 نوبت دوم 6111 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد 20 - زن - 
 نوبت دوم 6112 فنی و حرفه ای دختران نجف آبادآموزشكده  - 20 زن - 
 نوبت دوم 6113 زینب كبری)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران همدان  15 - زن - 
 نوبت دوم 6114 زینب كبری)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران همدان  - 15 زن - 
 نوبت دوم 6115 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران یزد 5 - زن - 
 نوبت دوم 6116 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران یزد - 5 زن - 
 نوبت دوم 6117 انقالب اسالمی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تهران  18 - - مرد 
 نوبت دوم 6118 دكتر شریعتی -دانشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  20 - زن - 
 نوبت دوم 6119 دكتر شریعتی -دختران تهران دانشكده فنی و حرفه ای  - 20 زن - 
 غیرانتفاعی 6120 تهران -دانشگاه غیرانتفاعی سوره  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6121 قم -دانشگاه غیرانتفاعی شهاب دانش  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6122 دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر )محل تحصیل یزد( 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6123 آبیك -دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید كاشانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6124 شیراز -موسسه غیرانتفاعی آپادانا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6125 مشهد -موسسه غیرانتفاعی آرمان رضوی )ویژه خواهران(  80 - زن - 

 غیرانتفاعی 6126 تنكابن -موسسه غیرانتفاعی آیندگان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6127 شیراز -موسسه غیرانتفاعی ارم  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6128 تبریز -موسسه غیرانتفاعی اسوه معاصر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6129 مشهد -موسسه غیرانتفاعی اقبال الهوری  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6130 یزد -موسسه غیرانتفاعی امام جواد)ع(  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6131 فوالد شهر اصفهان -موسسه غیرانتفاعی امین  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6132 جهرم -موسسه غیرانتفاعی اندیشه  80 - زن مرد 
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 گرافيك - 605 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
رشته كد 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد
 غیرانتفاعی 6133 قروه -موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6134 زاهدان -موسسه غیرانتفاعی پرتو  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6135 فریدونكنار -موسسه غیرانتفاعی پردیسان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6136 رشت -غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6137 ساوه -موسسه غیرانتفاعی حكیم ناصر خسرو  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6138 قوچان -موسسه غیرانتفاعی حكیم نظامی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6139 قزوین -موسسه غیرانتفاعی دارالفنون  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6140 الهیجان -موسسه غیرانتفاعی دیلمان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6141 كرمان -موسسه غیرانتفاعی رسالت  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6142 كرج -موسسه غیرانتفاعی رسام )ویژه خواهران(  80 - زن - 

 غیرانتفاعی 6143 زنجان -موسسه غیرانتفاعی روزبه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6144 ساری -موسسه غیرانتفاعی روزبهان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6145 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی سپهر دانش معاصر 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6146 گلبهار -موسسه غیرانتفاعی سناباد  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6147 مشهد -موسسه غیرانتفاعی شاندیز  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6148 موسسه غیرانتفاعی شاهرود 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6149 تنكابن -موسسه غیرانتفاعی شفق  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6150 قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی صالحان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6151 بابل -موسسه غیرانتفاعی طبری  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6152 غیرانتفاعی عالمه حلی چالوسموسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6153 كاشان -موسسه غیرانتفاعی عالمه فیض كاشانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6154 نایین -موسسه غیرانتفاعی عالمه نایینی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6155 مشهد -موسسه غیرانتفاعی فردوس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6156 سمنان -موسسه غیرانتفاعی فضیلت  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6157 خمینی شهر اصفهان -موسسه غیرانتفاعی فیض االسالم  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6158 نوشهر -موسسه غیرانتفاعی كمال الملك  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6159 گرگان -موسسه غیرانتفاعی گلستان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6160 نوشهر -موسسه غیرانتفاعی مارلیك  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6161 رویان نور -موسسه غیرانتفاعی مازیار  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6162 تهران -موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6163 تبریز -موسسه غیرانتفاعی نبی اكرم)ص(  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6164 موسسه غیرانتفاعی نجف آباد 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6165 محمودآباد -موسسه غیرانتفاعی نیما  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6166 بیرجند -موسسه غیرانتفاعی هرمزان  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6167 شیراز -موسسه غیرانتفاعی هنر  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6168 بروجرد -موسسه غیرانتفاعی یاسین  80 - زن مرد 

 گرافيك گرايش تصويرسازي - 605
 غیرانتفاعی 6169 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6170 تهران -موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6171 مهاباد -غیرانتفاعی میعاد موسسه  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6172 تبریز -موسسه غیرانتفاعی نبی اكرم)ص(  80 - زن مرد 

 بنديگرافيك گرايش چاپ و بسته - 605
 غیرانتفاعی 6173 سمنان -موسسه غیرانتفاعی فضیلت  80 - زن مرد 

 نقاشي - 605
 روزانه 6174 )محل تحصیل واحد شوشتر دانشكده هنر(دانشگاه شهید چمران اهواز  60 - زن مرد 

 روزانه 6175 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران ساری 30 - زن - 

 روزانه 6176 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران ساری - 30 زن - 

 روزانه 6177 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران گرگان 20 - زن - 

 روزانه 6178 دكتر شریعتی -ای دختران تهران دانشكده فنی و حرفه  20 - زن - 

 روزانه 6179 دكتر شریعتی -دانشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  - 20 زن - 

 روزانه 6252 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران مشهد 30 - زن - 

 روزانه 6253 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران مشهد - 30 زن - 

 نوبت دوم 6180 فنی و حرفه ای دختران ساریآموزشكده  10 - زن - 
 نوبت دوم 6181 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران ساری - 10 زن - 
 نوبت دوم 6182 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران گرگان 5 - زن - 
 نوبت دوم 6183 دكتر شریعتی -دانشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  20 - زن - 
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 نقاشي - 605 ادامه

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد
 نوبت دوم 6184 دكتر شریعتی -دانشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  - 20 زن - 
دومنوبت  6256 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران مشهد 10 - زن -   

 نوبت دوم 6257 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران مشهد - 10 زن - 
 غیرانتفاعی 6185 شیراز -موسسه غیرانتفاعی ارم  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6186 كرج -موسسه غیرانتفاعی رسام )ویژه خواهران(  80 - زن - 

 غیرانتفاعی 6187 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی سپهر دانش معاصر 80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6188 مشهد -موسسه غیرانتفاعی فردوس  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6189 سمنان -موسسه غیرانتفاعی فضیلت  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6190 محمودآباد -موسسه غیرانتفاعی نیما  80 - زن مرد 

 طراحي پوشاك - 606
 روزانه 6191 توحید -آمل آموزشكده فنی و حرفه ای دختران  30 - زن - 

 روزانه 6192 توحید -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران آمل  - 30 زن - 

 روزانه 6193 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بابل 25 - زن - 

 روزانه 6194 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بابل - 25 زن - 

 روزانه 6195 الزهرا)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تبریز  18 - زن - 

 روزانه 6196 الزهرا)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تبریز  - 18 زن - 

 روزانه 6197 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران جونقان 35 - زن - 

 روزانه 6198 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران جونقان - 35 زن - 

 روزانه 6199 دختران خوانسارآموزشكده فنی و حرفه ای  - 40 زن - 

 روزانه 6200 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران خوی 30 - زن - 

 روزانه 6201 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران خوی - 30 زن - 

 روزانه 6202 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سیرجان 30 - زن - 

 روزانه 6203 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سیرجان - 30 زن - 

 روزانه 6204 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شاهرود 30 - زن - 

 روزانه 6205 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شاهرود - 30 زن - 

 روزانه 6206 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرج 20 - زن - 

 روزانه 6207 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرج - 20 زن - 

 روزانه 6208 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران مشهد 30 - زن - 

 روزانه 6209 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران مشهد - 30 زن - 

 نوبت دوم 6210 توحید -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران آمل  10 - زن - 
 نوبت دوم 6211 توحید -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران آمل  - 10 زن - 
 نوبت دوم 6212 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بابل 10 - زن - 
 نوبت دوم 6213 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بابل - 10 زن - 
 نوبت دوم 6214 الزهرا)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تبریز  12 - زن - 
 نوبت دوم 6215 الزهرا)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تبریز  - 12 زن - 
 نوبت دوم 6216 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران جونقان 5 - زن - 
 نوبت دوم 6217 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران جونقان - 5 زن - 
 نوبت دوم 6218 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران خوانسار - 20 زن - 
 نوبت دوم 6219 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران خوی 10 - زن - 
 نوبت دوم 6220 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران خوی - 10 زن - 
 نوبت دوم 6221 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سیرجان 10 - زن - 
 نوبت دوم 6222 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سیرجان - 10 زن - 
 نوبت دوم 6223 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شاهرود 10 - زن - 
 نوبت دوم 6224 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شاهرود - 10 زن - 
 نوبت دوم 6225 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرج 20 - زن - 
 نوبت دوم 6226 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرج - 20 زن - 
 نوبت دوم 6227 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران مشهد 10 - زن - 
 نوبت دوم 6228 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران مشهد - 10 زن - 
 غیرانتفاعی 6229 شیراز -موسسه غیرانتفاعی آپادانا  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6230 یزد -موسسه غیرانتفاعی امام جواد)ع(  80 - زن - 

 غیرانتفاعی 6231 زاهدان -موسسه غیرانتفاعی پرتو  80 - زن - 

 غیرانتفاعی 6232 كرمان -غیرانتفاعی رسالت موسسه  80 - زن - 

 غیرانتفاعی 6233 نوشهر -موسسه غیرانتفاعی كمال الملك  80 - زن - 

 غیرانتفاعی 6234 تهران -موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس  80 - زن - 

 غیرانتفاعی 6235 تربت جام -موسسه غیرانتفاعی وحدت  80 - زن - 

 غیرانتفاعی 6236 شیراز -غیرانتفاعی هنر  موسسه 80 - زن مرد 
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 هاي گروه دامپزشکيكد رشته محل -14جدول شماره 

 علوم آزمايشگاهي دامپزشکي - 701

 توضيحات
 پذيرش نيمسالظرفيت جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 روزانه 6237 دانشگاه اردكان 40 - زن مرد 

 روزانه 6238 دانشگاه ایالم 35 - زن مرد 

 روزانه 6239 همدان -دانشگاه بوعلی سینا  35 - زن مرد 

 روزانه 6240 دانشگاه تبریز 25 - زن مرد 

 روزانه 6241 دانشگاه تخصصی فنّاوری های نوین آمل 25 - زن مرد 

 40 - زن مرد 
تحصیل دانشكده دامپزشكی پردیس دانشگاه سمنان )محل 

 اصلی دانشگاه(
 روزانه 6242

 روزانه 6243 آموزشكده كشاورزی پسران شهریار 30 - - مرد 

 روزانه 6244 آموزشكده كشاورزی پسران شهریار - 30 - مرد 

 نوبت دوم 6245 دانشگاه تبریز 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 6246 دانشگاه تخصصی فنّاوری های نوین آمل 15 - زن مرد 

 40 - زن مرد 
دانشگاه سمنان )محل تحصیل دانشكده دامپزشكی پردیس 

 اصلی دانشگاه(
 نوبت دوم 6247

 نوبت دوم 6248 آموزشكده كشاورزی پسران شهریار 10 - - مرد 
 نوبت دوم 6249 آموزشكده كشاورزی پسران شهریار - 10 - مرد 

 غذايي با منشأ داميمهندسي فنّاوري بهداشت مواد  - 701

 غیرانتفاعی 6250 ارومیه -موسسه غیرانتفاعی آفاق  80 - زن مرد 

 غیرانتفاعی 6251 موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی 80 - زن مرد 
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ها و سوي دانشگاه هاي مختلف درنظر گرفته شده ازتوانند براي اطالع دقيق از شرايط، ضوابط و تسهيالت و شهريهداوطلبان مي

 د.رساني موسسات ذيربط مراجعه نماينهاي اطالعمؤسسات آموزش عالي به پايگاه

 را ببينيد. 31تا  29براي اطالع از شرايط و ضوابط اختصاصي فرهنگيان شاغل رسمي و پيماني وزارت آموزش و پرورش  صفحات 

 1401ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در مقطع كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه

www.tabrizu.ac.ir آذربایجان شرقی * دانشگاه تبریز استان 

www.tabrizu.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 04133392426 تلفن: -بهمن  29بلوار  -تبریز  نشانی:

www.maragheh.ac.ir آذربایجان شرقی * دانشگاه مراغه استان 

 09143727800 تلفن: -میدان مادر  -اتوبان امیركبیر  -مراغه  نشانی:
www.mrgums.ac.ir آذربایجان شرقی * دانشكده علوم پزشكی مراغه استان 

amozeshi.mrgums.ac.ir mrgums.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 04137276363 تلفن: -ستاد مركزی  -جنب اداره راهنمایی ورانندگی  -خیابان معلم شمالی  -مراغه  نشانی:

p-ahar.tvu.ac.ir شهید چمران -آذربایجان شرقی * آموزشكده فنی و حرفه ای اهر  استان 

 04144336073 تلفن: -مشكین شهر  -جاده اهر  3كیلومتر  -اهر نشانی:

p2-tabriz.tvu.ac.ir آذربایجان شرقی * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تبریز استان 

p2-tabriz.tvu.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 گردد.به دانشجویان روزانه و شبانه خوابگاه ارائه می شرایط خوابگاه :
 04135429671, 04135429671 تلفن: -جنب دانشگاه فرهنگیان -انتهای خیابان طالقانی -تبریز نشانی:

p-miyaneh.tvu.ac.ir آذربایجان شرقی * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران میانه استان 

 فاقد خوابگاه شرایط خوابگاه :
 04152247540, 04152243751, 04152243752 تلفن: -شهرك اندیشه  -میانه نشانی:

d-tabriz.tvu.ac.ir الزهرا)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران تبریز آذربایجان شرقی *  استان 

 04132808999 تلفن: -روبروی پارك بانوان  -خیابان بهار  -تبریز نشانی:

d-maragheh.tvu.ac.ir آذربایجان شرقی * آموزشكده فنی و حرفه ای دختران مراغه استان 

 04137407999 تلفن: -كوی دانشگاه -شهرك ولی عصر )عج(  -مراغه نشانی:

p-sarab.tvu.ac.ir آذربایجان شرقی * آموزشكده فنی و حرفه ای سراب استان 

 04143237573 تلفن: -خیابان امام خمینی)ره( ـ خیابان معلم ـ روبروی مركز درمانی بهداشتی تأمین اجتماعی  -سراب نشانی:
k-maragheh.tvu.ac.ir كشاورزی پسران مراغهآذربایجان شرقی * آموزشكده فنی و  استان 

 04137406976, 04137406975 تلفن: -خیابان پروین اعتصامی جنب تاالر الله  -شهرك ولیعصر)عج(  -مراغه نشانی:
p1-tabriz.tvu.ac.ir آذربایجان شرقی * دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تبریز استان 

 04134779012, 04134779011 تلفن: -جنب سپاه  -انتهای كوی منظریه  -تبریز نشانی:

www.osve.ac.ir تبریز -آذربایجان شرقی * موسسه غیرانتفاعی اسوه معاصر  استان 

www.osve.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 مورد تأیید اتحادیهمعرفی به خوابگاههای خودگردان  شرایط خوابگاه:
 04136665602 تلفن: -خیابان سبالن  -كوی الهیه  -به طرف باغمیشه  -میدان شهید فهمیده  -تبریز  نشانی:

www.alghadir.ac.ir تبریز -آذربایجان شرقی * موسسه غیرانتفاعی الغدیر  استان 

alghadir.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 04133120116, 04133120115, 04133120113 تلفن: - 398قطعه -كوی سپهر-روبروی كوی استانداری  -خیابان استاندارد  -2ولیعصر)عج(  -تبریز نشانی:
www.chnaz.com تبریز -آذربایجان شرقی * موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان  استان 

https://chnaihe.ac.ir/Pages/GbachelorNP.php :نشانی شرایط عمومی 

 04133368869 تلفن: - 22پالك  -آبان  13مابین كوی بزرگمهر و  -پاستور جدید  -آبرسان  -تبریز نشانی:

www.raberashidi.ac.ir تبریز -آذربایجان شرقی * موسسه غیرانتفاعی ربع رشید  استان 

 04136697943 تلفن: - 7روبروی سبالن  -خیابان سبالن -جنب اداره گاز  -كوی باغمیشه  -میدان شهید فهمیده  -تبریز نشانی:

www.roshdiyeh.ac.ir تبریز -آذربایجان شرقی * موسسه غیرانتفاعی رشدیه  استان 

http://roshdiyeh.ac.ir/page/karshenasi-napeyvaste :نشانی شرایط عمومی 
 04151051201 تلفن: - 3خیابان فرشته -فرشته جنوبی  -اتوبان پاسداران  -تبریز نشانی:

www.seraj.ac.ir تبریز -آذربایجان شرقی * موسسه غیرانتفاعی سراج  استان 

 04135572832, 04135572831, 04135572830 تلفن: -كوچه اراك  -خیابان امام خمینی )ره(  -تبریز  نشانی:

www.maragheh-sanati.ac.ir مراغهآذربایجان شرقی * موسسه غیرانتفاعی صنعتی  استان 

www.maragheh-sanati.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 04137455002 تلفن: -جنب ورودی كوی طالقانی  -اتوبان شهید درخشی  -پهراباد -مراغه  نشانی:

www.shamsist.ac.ir تبریز -شرقی * موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس آذربایجان  استان 

https://shamsist.ac.ir/?page_id=15122 :نشانی شرایط عمومی 

 خودگردان را ارائه خواهد نمود.موسسه جهت رفاه حال دانشجویان، راهنمایی های الزم جهت استفاده از خوابگاه های  شرایط خوابگاه :
 04133863474 تلفن: - 266پالك  -خیابان مایده -خیابان نور  -یاغچیان  -تبریز نشانی:

www.mizan.ac.ir تبریز -آذربایجان شرقی * موسسه غیرانتفاعی میزان  استان 

www.mizan.ac.ir 

 نشانی شرایط عمومی:

 04132890007 تلفن: -مجتمع آذربایجان - 6روبروی شهرداری منطقه  -ای به طرف سازمان فنی و حرفه -راه آهن  -تبریز نشانی:

https://university.sanjesh.org/Kardani/www.tabrizu.ac.ir
https://university.sanjesh.org/Kardani/amozeshi.mrgums.ac.irmrgums.ac.ir
https://university.sanjesh.org/Kardani/p2-tabriz.tvu.ac.ir
https://university.sanjesh.org/Kardani/www.osve.ac.ir
https://university.sanjesh.org/Kardani/alghadir.ac.ir
https://chnaihe.ac.ir/Pages/GbachelorNP.php
http://roshdiyeh.ac.ir/page/karshenasi-napeyvaste
https://university.sanjesh.org/Kardani/www.maragheh-sanati.ac.ir
https://shamsist.ac.ir/?page_id=15122
https://university.sanjesh.org/Kardani/www.mizan.ac.ir
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www.ucna.ac.ir تبریز -آذربایجان شرقی * موسسه غیرانتفاعی نبی اكرم)ص(  استان 

www.ucna.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 04134421999 تلفن: - 1283پالك  -بعد از تقاطع دامپزشكی -آهن خیابان راه -تبریز  نشانی:

www.urmia.ac.ir آذربایجان غربی * دانشگاه ارومیه استان 

 04432755287 تلفن: -پردیس نازلو دانشگاه  -جاده سرو  11كیلومتر  -ارومیه  نشانی:

https://khoyums.ac.ir/ آذربایجان غربی * دانشكده علوم پزشكی خوی استان 

https://khoyums.ac.ir/ 

 نشانی شرایط عمومی:
 باشد.تعهد خوابگاه میدانشكده فاقد  شرایط خوابگاه :

 04436255777 تلفن: -نشانی  نشانی:

sbi.tvu.ac.ir شهید بهشتی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو ارومیه آذربایجان غربی *  استان 

 04432752934 تلفن: -جنب اداره بازرگانی  -ابتدای بلوار شهید رجایی  -میدان آزادی  -ارومیه نشانی:

d-orumiyeh.tvu.ac.ir آذربایجان غربی * آموزشكده فنی و حرفه ای دختران ارومیه استان 

 04432259691, 04432222533 تلفن: -خیابان فرهنگ  -خیابان والفجر -ارومیه نشانی:

d-khoy.tvu.ac.ir آذربایجان غربی * آموزشكده فنی و حرفه ای دختران خوی استان 

 04436349800, 04436333454 تلفن: -نرسیده به میدان كشاورز  -شهید كوچری خیابان  -خوی  نشانی:

afo.ac.ir 
شهید قاضی  -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ارومیه آذربایجان غربی *  استان

 طباطبایی

 04432776886 تلفن: -یك و نیم كیلومتری جاده سرو  -ارومیه نشانی:

www.uca.ac.ir ارومیه -آذربایجان غربی * موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان  استان 

 04433829974, 04433828351, 04433827771 تلفن: - 201شماره  -روبروی مجتمع فرهنگی شمس  -بلوار شهید باهنر  -ارومیه  نشانی:

www.afagh.ac.ir ارومیه -آذربایجان غربی * موسسه غیرانتفاعی آفاق  استان 

http://afagh.ac.ir/INDEX.ASPX?SITEID=1&PAGEID=1233 :نشانی شرایط عمومی 

 معرفی به خوابگاههای خودگردان تحت نظارت موسسه آموزش عالی آفاق شرایط خوابگاه :
 04432225459, 04432259591, 04432259590 تلفن: -جنب خیابان مدیریت  -مافی( بلوار شهید دستغیب )خیابان  -ارومیه  نشانی:

www.kamal.ac.ir ارومیه -آذربایجان غربی * موسسه غیرانتفاعی آیین كمال  استان 

http://kamal.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=33

3 
 نشانی شرایط عمومی:

 دراین موسسه دانشجویان غیربومی به خوابگاههای معتبر شهر كه مجوز دانشگاه ارومیه را دارند معرفی می شوند. شرایط خوابگاه :
 04433477059 تلفن: - 186پالك  -بیمارستان فوق تخصصی شمس جنب  -بلوار دكتر بهشتی )دانشكده(  -ارومیه  نشانی:

saba.ac.ir ارومیه -آذربایجان غربی * موسسه غیرانتفاعی صبا  استان 

 04433489067, 04433477171 تلفن: - 12پالك  -بلوارجام جم  -بلوار شهید بهشتی  -ارومیه  نشانی:

www.allamehkhoei.ac.ir خوی -* موسسه غیرانتفاعی عالمه خویی آذربایجان غربی  استان 

www.akhoie.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 04436254383 تلفن: -متری جانبازان 20-میدان آفتابگردان -بلوار ولیعصر -خوی  نشانی:

www.efc.ac.ir ارومیه -غربی * موسسه غیرانتفاعی علم و فن  آذربایجان استان 

 04432554095 تلفن: -جنب شهرك آلمان آباد  -جاده دریا )چی چست(  4كیلومتر  -ارومیه  نشانی:

www.meraj.ac.ir آذربایجان غربی * موسسه غیرانتفاعی معراج علم سلماس استان 

 04435236131 تلفن: - روبروی پارك مولوی -خیابان شهید چمران  -سلماس نشانی:

www.miaad.ac.ir مهاباد -آذربایجان غربی * موسسه غیرانتفاعی میعاد  استان 

miaad.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 04442350670 تلفن: -خیابان مردوخ  -خیابان محمد قاضی  -مهاباد  نشانی:

www.uma.ac.ir اردبیل -اردبیل * دانشگاه محقق اردبیلی  استان 

https://uma.ac.ir/apply :نشانی شرایط عمومی 

منابع طبیعی مغان فقط به دانشجویان خواهر روزانه باشد. دانشكده فناوری كشاورزی و شهر فاقد امكانات خوابگاهی میدانشكده كشاورزی مشكین شرایط خوابگاه :
 خوابگاه دولتی واگذار خواهد كرد.

 04531505000 تلفن: -سایت مركزی دانشگاه  -انتهای خیابان دانشگاه -اردبیل نشانی:

www.arums.ac.ir اردبیل * دانشگاه علوم پزشكی اردبیل استان 

www.arums.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 فاقد خوابگاه شرایط خوابگاه :

 04533534756 تلفن: -انتهای خیابان دانشگاه  -میدان جانبازان -اردییل نشانی:

ardu.tvu.ac.ir رازی -حرفه ای پسران اردبیل اردبیل * آموزشكده فنی و  استان 

 04533668187 تلفن: -جنب هواشناسی -اول جاده خلخال -میدان ایثار -اردبیل نشانی:

khalkhal.tvu.ac.ir اردبیل * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران خلخال استان 

tvu.ac.ir شرایط عمومی: نشانی 

های خوابگاه دانشجویی اداره باشد . شرایط كلی خوابگاه طبق دستورالعملاخذ شده است و قابل اسكان می 1400مجوز خوابگاه در اردیبهشت سال  شرایط خوابگاه :

 شود .می

 04532420762, 04532422460 تلفن: - CNGروبروی جایگاه  -ابتدای جاده اردبیل  -خلخال نشانی:

https://university.sanjesh.org/Kardani/www.ucna.ac.ir
https://khoyums.ac.ir/
http://afagh.ac.ir/INDEX.ASPX?SITEID=1&PAGEID=1233
http://kamal.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=333
http://kamal.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=333
https://university.sanjesh.org/Kardani/www.akhoie.ac.ir
https://university.sanjesh.org/Kardani/miaad.ac.ir
https://uma.ac.ir/apply
https://university.sanjesh.org/Kardani/www.arums.ac.ir
https://university.sanjesh.org/Kardani/tvu.ac.ir
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d-ardebil.tvu.ac.ir اردبیل * آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اردبیل استان 

 04533394204 تلفن: -جنب اسناد و مدارك پزشكی  -خیابان مهر )راه انزاب(-بزرگراه شهدا  -اردبیل نشانی:
 اردبیل -اردبیل * موسسه غیرانتفاعی سبالن  استان 79,127,98,100

 04533517373 تلفن: -سمت راست كوچه سوم  -خیابان باقری زنده دل -باالتر از میدان برادران شهید رجبی -مخابرات  -كشاورزیشهرك  -اردبیل  نشانی:

www.ihemardabili.ac.ir اردبیل -اردبیل * موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی  استان 

http://ihemardabili.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 04533518355 تلفن: -خیابان بوستان  -شهرك كارشناسان  - 2فاز -اردبیل  نشانی:

www.mui.ac.ir اصفهان * دانشگاه علوم پزشكی اصفهان استان 

خودگردان ومازاد شهریه پرداز جدیدالورود در دانشگاه علوم پزشكی اصفهان تابع ارائه خوابگاه دانشجویی جهت اسكان دانشجویان روزانه ،پردیس  شرایط خوابگاه :
 شرایط و ضوابط خاص خود می باشد

 03137928000 تلفن: -خیابان هزار جریب  -اصفهان نشانی:

p2-isfahan.tvu.ac.ir سروش -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو اصفهان اصفهان *  استان 

 03134522355, 03134522354 تلفن: -نبش آل بویه شمالی  -خیابان گلستان  -خیابان كاوه  -اصفهان نشانی:

p-shahreza.tvu.ac.ir اصفهان * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شهرضا استان 

 03153548409 تلفن: -خیابان حافظ غربی ـ حدفاصل )چهارراه طالقانی ـ میدان مفتح(  -شهرضا نشانی:

p-golpayegan.tvu.ac.ir اصفهان * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران گلپایگان استان 

 03157454677, 03157425410, 03157425664 تلفن: -بلوار سلمان فارسی  -گلپایگان نشانی:

d-isfahan.tvu.ac.ir اصفهان * آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اصفهان استان 

https://d-isfahan.tvu.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 رعایت حجاب اسالمی و پوشش مناسب دانشجویی شرایط خاص :

 03136519161, 03136519160 تلفن: -انتهای خیابان فاتح  -خیابان غدیر  -سپاهان شهر  نشانی:

d-khansar.tvu.ac.ir اصفهان * آموزشكده فنی و حرفه ای دختران خوانسار استان 

d-khansar.tvu.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 ترم خوابگاه اختصاص می یابد. 2به شرایط و ظرفیت موجود تا دانشگاه دارای خوابگاه ملكی دولتی می باشد و برای دانشجویان غیر بومی با توجه  شرایط خوابگاه :

 03157799046 تلفن: -انتهای بلوار نماز  -خوانسار نشانی:

d-kashan.tvu.ac.ir اصفهان * آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كاشان استان 

d-kashan.tvu.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 03155339955 تلفن: -میدان شهید اردهال  -خیابان امیركبیر  -كاشان نشانی:

d-najafabad.tvu.ac.ir اصفهان * آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد استان 

https://d-najafabad.tvu.ac.ir/jadidolvorod :نشانی شرایط عمومی 

 برخوردار است. 2خوابگاه دولتی می باشد و از نظر امكانات رفاهی از رتبه  شرایط خوابگاه :

 03142434730, 03142442296, 03142442295 تلفن: -خیابان امام خمینی )ره( ـ جنب جهاد كشاورزی  -نجف آباد نشانی:

mohajer.tvu.ac.ir شهید محسن مهاجر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك اصفهان اصفهان *  استان 

 03136736552, 03136736551, 03136736550 تلفن: -خیابان هزار جریب  -اصفهان نشانی:

teck.tvu.ac.ir شهید رجایی -اصفهان * دانشكده فنی و حرفه ای پسران كاشان  استان 

teck.tvu.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 03155511011, 03155511010 تلفن: -بلوار قطب راوندی  -كاشان نشانی:

www.ashrafi.ac.ir اصفهان -اصفهان * دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی  استان 

رعایت حجاب كامل اسالمی توسط دانشجویان دختر  -2رعایت كامل شئونات اسالمی و انقالبی در طول تحصیالت برای تمام دانشجویان الزامی است.  -1 خاص :شرایط 

 در محیط دانشگاه و خارج از دانشگاه كامال الزامی است.

خودگردان و از طریق بخش خصوصی تامین گردیده است. اسكان دانشجویان دختر غیربومی خوابگاه برای تمام دانشجویان دختر غیربومی به طور  شرایط خوابگاه :

 ها برای نیمسال اول و دوم الزامی است.جدیدالورود در خوابگاه

 03136502822 ,03136502821, 03136502820 تلفن: - 8179949999كدپستی -بلوار قائم جنوبی  -سپاهان شهر  -جاده شیراز  5كیلومتر -اصفهان  نشانی:

www.icqt.ac.ir اصفهان * دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت)ع( اصفهان استان 

https://icqt.ac.ir/fa/sh-napeyvaste :نشانی شرایط عمومی 

محیط آموزشی این دانشگاه برای برادران و  -2شیعه و اصل والیت فقیه، اعتقاد و التزام عملی داشته باشند. داوطلبان الزم است به دین مبین اسالم، فقه -1 شرایط خاص :

با توجه به هدف این دانشگاه در  -3ها و ضوابط پرورشی دانشگاه برای كلیه دانشجویان الزامی است. نامهباشد و رعایت مقررات، آیینخواهران به صورت مجزا می

، استفاده از حجاب برتر )چادر مشكی ساده بدون طرح و مدل، مانتو و شلوار بلند با رنگ تیره، كفش ساده با رنگ تیره و « های كارآمد برای تبلیغ دینتربیت نیرو»

چهره و همچنین عدم استفاده از  داوطلبان برادر موظف به رعایت ظواهر شرعی-4همچنین عدم استفاده از هرگونه آرایش( برای كلیه دانشجویان خواهر الزامی می باشد. 

كلیه داوطلبان باید از سالمت كامل جسمانی و روانی، دارا بودن قدرت تكلم، بینایی و شنوایی كامل برخوردار بوده و  -5لباس های مروج فرهنگ بیگانه می باشند. 

 گونه ضایعه عضوی كه مانع انجام وظیفه معلمی گردد، نداشته باشند.هیچ

 باشد.این دانشگاه فاقد خوابگاه می خوابگاه :شرایط 
 03133383080, 03133372020 تلفن: -ابتدای خیابان شهیدان غربی  -بزرگراه شهید خرازی  -اصفهان نشانی:

http://ihemardabili.ac.ir/
https://d-isfahan.tvu.ac.ir/
https://university.sanjesh.org/Kardani/d-khansar.tvu.ac.ir
https://university.sanjesh.org/Kardani/d-kashan.tvu.ac.ir
https://d-najafabad.tvu.ac.ir/jadidolvorod
https://university.sanjesh.org/Kardani/teck.tvu.ac.ir
https://icqt.ac.ir/fa/sh-napeyvaste
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www.amesf.ac.ir اصفهان -اصفهان * موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر  استان 

http://amesf.ac.ir/index.php/fa/2014-10-12-09-16-31/2014-08-03-10-26-37/350-2022-03-08-10-48-30 :نشانی شرایط عمومی 
 دانشجویان شهرستانی خوابگاه بصورت خود گردان فراهم خواهد نمود.این موسسه جهت  شرایط خوابگاه :

 03136507900 تلفن: -سمت راست  -انتهای بلوار غدیر -سپاهان شهر -اصفهان  نشانی:

www.amin.ac.ir فوالد شهر اصفهان -اصفهان * موسسه غیرانتفاعی امین  استان 

 03152636161 تلفن: -ساختمان سابق شركت عمران فوالدشهر  - 20یونیت  - A2محله  -فوالدشهر  نشانی:

www.bonyan.ac.ir/general-conditions شاهین شهر اصفهان -اصفهان * موسسه غیرانتفاعی بنیان  استان 

http://www.bonyan.ac.ir/general-conditions  شرایط عمومی:نشانی 

 03145223774, 03145220511, 03145223236 تلفن: - 234پالك -شرقی 6فرعی  -خیابان مخابرات  -شاهین شهر  -اصفهان  نشانی:

www.payamgolp.ac.ir گلپایگان -اصفهان * موسسه غیرانتفاعی پیام  استان 

www.payamgolp.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 موسسه دارای خوابگاه برای دانشجویان دختر و خوابگاه خودگردان برای دانشجویان پسر است. شرایط خوابگاه :
, 03157243245, 03157243244 تلفن: - 87717179صندوق پستی  - 8771667596كد پستی  -خمین جاده2كیلومتر -میدان معلم  -گلپایگان  نشانی:

03157243246 

www.jdeihe.ac.ir اصفهان -اصفهان * موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی  استان 

 03133667261 تلفن: -بلوار پردیس  -شهرك منظریه -خمینی شهر -انتهای بلوار دانشگاه صنعتی -اصفهان نشانی:

www.daneshpajoohan.ac.ir اصفهان -اصفهان * موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو  استان 

https://www.daneshpajoohan.ac.ir/page-NewMain/fa/0/form/pId664  عمومی:نشانی شرایط 

 03137779916, 03137779915, 03137779914 تلفن: -جنب بانك رفاه كارگران  -نبش چهار راه مفتح  -بلوار كشاورز  -اصفهان نشانی:

www.raghebisf.ac.ir اصفهان -اصفهان * موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی  استان 

www.raghebisf.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 معرفی به خوابگاه های خودگردان شرایط خوابگاه :
 03133687703, 03133687702, 03133687704 تلفن: -خیابان بسیج  2كیلومتر  -خیابان امام خمینی )ره(  -میدان جمهوری  -اصفهان  نشانی:

www.sepehr.ac.ir اصفهان -اصفهان * موسسه غیرانتفاعی سپهر دانش معاصر استان 

 /https://sepehr.ac.ir/karshenasi-n شرایط خوابگاه :

 03145849702 تلفن: -جنب پل هوایی خورزوق  -بزرگراه معلم  5كیلومتر -خیابان كاوه  -اصفهان نشانی:

www.sina.ac.ir كاشان -اصفهان * موسسه غیرانتفاعی سینا  استان 

www.sina.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 انجام می گردد. هماهنگی الزم جهت استفاده از خوابگاه های دارای مجوز در شهرستان شرایط خوابگاه :

 03155535482, 03155535481, 03155535480 تلفن: - 35حكمت  -بلوار قطب راوندی  -كاشان  نشانی:

www.safahan.ac.ir اصفهان -اصفهان * موسسه غیرانتفاعی صفاهان  استان 

https://safahan.ac.ir/ :نشانی شرایط عمومی 

 03137776558, 03137776557, 03137776556 تلفن: -خیابان جانبازان  -سه راه سیمین  -بلواركشاورز -اصفهان نشانی:

www.fit.ac.ir فوالد شهر اصفهان -اصفهان * موسسه غیرانتفاعی صنعتی فوالد  استان 

www.fit.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

, 03152619880 تلفن: -طبقه همكف  - 6پالك  -معبر آخر) كوچه اصلی اول( -معبر ماقبل آخر) بلوار قائم(  - C3محله  -فوالد شهر -لنجان  نشانی:

03152619881 ,03152619882 

www.aghigh.ac.ir شهر اصفهانشاهین  -اصفهان * موسسه غیرانتفاعی عقیق  استان 

https://www.aghigh.ac.ir/about-us :نشانی شرایط عمومی 

 03145224790 تلفن: - 35و  33های پالك -غربی 11فرعی  -بلوار شهید بهشتی)مخابرات سابق(  -شاهین شهر  -اصفهان نشانی:

www.feiz.ac.ir كاشان -* موسسه غیرانتفاعی عالمه فیض كاشانی اصفهان  استان 

feiz.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 هماهنگی و تأمین خوابگاه خودگردان شرایط خوابگاه :

 03155431070 تلفن: -بلوار امام رضا )ع(  5كیلومتر  -كاشان  نشانی:

www.naeini.ac.ir نایین -اصفهان * موسسه غیرانتفاعی عالمه نایینی  استان 

 03146266934 تلفن: -ای اهلل خامنهبلوار آیت -میدان شهید مدرس  -نائین  نشانی:

www.sepahan.ac.ir اصفهان -اصفهان * موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان  استان 

 03136530080, 03136530242, 03136530241 تلفن: -بلوارپاسداران جنوبی  -انتهای بلوار غدیر  -سپاهانشهر  -اصفهان  نشانی:

www.fei.ac.ir خمینی شهر اصفهان -اصفهان * موسسه غیرانتفاعی فیض االسالم  استان 

http://fei.ac :نشانی شرایط عمومی 

 خوابگاه خودگردان دارای مجوز رسمی :شرایط خوابگاه 

 03133581881 تلفن: -ابتدای خیابان ساعی  -میدان معلم  -شهر خمینی -اصفهان  نشانی:

www.ncst.ir اصفهان * موسسه غیرانتفاعی نجف آباد استان 

 03142443773, 03142443772, 03142443771 تلفن: -نرسیده به كارخانه ریسندگی و بافندگی  -خیابان امام خمینی )ره(  -نجف آباد  نشانی:

http://amesf.ac.ir/index.php/fa/2014-10-12-09-16-31/2014-08-03-10-26-37/350-2022-03-08-10-48-30
http://www.bonyan.ac.ir/general-conditions
https://university.sanjesh.org/Kardani/www.payamgolp.ac.ir
https://www.daneshpajoohan.ac.ir/page-NewMain/fa/0/form/pId664
https://university.sanjesh.org/Kardani/www.raghebisf.ac.ir
https://university.sanjesh.org/Kardani/www.sina.ac.ir
https://safahan.ac.ir/
https://university.sanjesh.org/Kardani/www.fit.ac.ir
https://www.aghigh.ac.ir/about-us
https://university.sanjesh.org/Kardani/feiz.ac.ir
http://fei.ac/
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www.naghshejahan.ac.ir اصفهان -اصفهان * موسسه غیرانتفاعی نقش جهان  استان 

https://naghshejahan.ac.ir/about/facilities/n-masters/ عمومی: نشانی شرایط 

 تسهیل اقامت دانشجویان در خوابگاه های خودگردان شرایط خوابگاه :
, 03136826057, 03136826056 تلفن: - 1001پالك -خیابان شهید جعفر مرادیان  -خیابان فروردین غربی  -خیابان ولیعصر )عج( -بهارستان -اصفهان  نشانی:

03136826058 

www.nourdanesh.ac.ir میمه -* موسسه غیرانتفاعی نور دانش  اصفهان استان 

http://www.nourdanesh.ac.ir/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7/ :نشانی شرایط عمومی 

 03145427972 تلفن: -بلوار دانش  -اصفهان میدان  -میمه  نشانی:

www.hashtbehesht.ac.ir اصفهان -اصفهان * موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت اصفهان پویا  استان 

www.hashtbehesht.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 03136540168 تلفن: -گذاری )جنب اداره گمرك( روبروی اداره شماره -بعد از پل راه آهن  -جاده اصفهان شیراز  6كیلومتر -خیابان هزار جریب  -اصفهان  نشانی:

www.abzums.ac.ir كرج -البرز * دانشگاه علوم پزشكی البرز  استان 

paziresh.abzums.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

به عقد  دانشگاه علوم پزشكی البرز فاقد خوابگاه ملكی می باشد لیكن به منظور برطرف كردن بخشی از نیازهای دانشجویان روزانه غیربومی مبادرت شرایط خوابگاه :
ن و كلیه دانشجویان آموزش قرارداد با خوابگاه مشاركتی )با ظرفیت محدود و براساس اولویت بندی( نموده است. الزم بذكر است به دانشجویان روزانه ساكن استان تهرا

 آزاد خوابگاه تعلق نمی گیرد.
 02632558920 تلفن: -شهرك اداری  -بلوار طالقانی شمالی -كرج نشانی:

p-karaj.tvu.ac.ir شهید بهشتی -البرز * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران كرج  استان 

 02632544373 تلفن: -شهرك رسالت )عظیمیه(. میدان طالقانی.بلوار طالقانی شمالی. روبروی دادگستری  -كرج نشانی:

d-karaj.tvu.ac.ir البرز * آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرج استان 

 02634325990, 02634553169 تلفن: -خیابان آقا رضایی  -حصارك  -بلوار شهید بهشتی  -كرج نشانی:

www.rasam.ac.ir كرج -البرز * موسسه غیرانتفاعی رسام )ویژه خواهران(  استان 

https://rasam.ac.ir/fa/sanjesh.aspx :نشانی شرایط عمومی 

 تامین خوابگاه خودگردان برای دانشجویان غیر بومی شرایط خوابگاه :
 02634524703, 02634524702, 02634524701 تلفن: -قبل از میدان امام حسین)ع(  -به سمت باغستان -خیابان شهید بهشتی)میانجاده(  -كرج نشانی:

www.ilam.ac.ir ایالمایالم * دانشگاه  استان 

 08459241271 تلفن: -بلوار پژوهش  -ایالم  نشانی:

www.medilam.ac.ir ایالم * دانشگاه علوم پزشكی ایالم استان 

www.medilam.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 علت محدود بودن امكانات خوابگاهی ، از ارائه خوابگاه به تمام دانشجویان معذور استاین دانشگاه به  شرایط خوابگاه :
 08432227134 تلفن: -میدان كشوری  -ایالم  نشانی:

p-ilam.tvu.ac.ir ایالم * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ایالم استان 

 08433349003, 08433349002 تلفن: -از استانداری بلوار شهید صدوقی . انتهای خیابان سعادت باالتر  -ایالم نشانی:

ilam.tvu.ac.ir ایالم * آموزشكده فنی و حرفه ای دختران ایالم استان 

ilam.tvu.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 08432232590, 08432223061, 08432239025 تلفن: -دانشگاه آزاد اسالمی جنب  -بلوار دانشجو -ایالم نشانی:

www.bakhtar.ac.ir ایالم -ایالم * موسسه غیرانتفاعی باختر  استان 

 08432201403, 08432201402, 08432201401 تلفن: -انتهای خیابان مهدیه  -میدان دانش -خیابان رزمندگان  -ایالم نشانی:

www.safirdaneshilam.ac.ir ایالم -ایالم * موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش  استان 

http://safirdanesh.ac.ir/index.php/fa/about :نشانی شرایط عمومی 

 خوابگاه خودگردان شرایط خوابگاه :
 08432243792 تلفن: -حد فاصل مخابرات و چهارراه پیام نور  -دانشجو بلوار  -ایالم  نشانی:

bushehr.tvu.ac.ir بوشهر * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بوشهر استان 

 07733444690, 07733444829 تلفن: -برازجان -جاده بوشهر 4كیلومتر  نشانی:

d-bushehr.tvu.ac.ir ای دختران بوشهر بوشهر * آموزشكده فنی و حرفه استان 

https://d-bushehr.tvu.ac.ir/fa/477540 :نشانی شرایط عمومی 

 07733330429, 07733330428 تلفن: -خیابان رییسعلی دلواری روبروی فرمانداری  -بوشهر نشانی:

www.kherad.ac.ir بوشهر -غیرانتفاعی خرد بوشهر * موسسه  استان 

https://kherad.ac.ir/infouni :نشانی شرایط عمومی 

 برای دانشجویان دختر و پسر غیربومی خوابگاه خودگردان هماهنگ خواهد شد كه هزینه برعهده دانشجو می باشد. شرایط خوابگاه :
 07733451128, 07733451129 تلفن: -نیایش شهرك  -بوشهر  نشانی:

www.ardbu.ir برازجان -بوشهر * موسسه غیرانتفاعی رهجویان دانش  استان 

 07734243544 تلفن: - 2كوچه  -ابتدای خیابان مولوی -میدان گارگر -انتهای خیابان فردوسی -برازجان نشانی:

www.ielian.ac.ir بوشهر -لیان بوشهر * موسسه غیرانتفاعی  استان 

 07733549127 تلفن: - 6كوچه بوستان -خیابان امام خمینی )سنگی( -بوشهر نشانی:
www.ngo-ac.ir سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح -تهران * آموزشكده فنی نقشه برداری  استان 

 همراه با مصاحبه شرایط خاص :
 02188498160 تلفن: -كوچه سروش  -خیابان معلم  -خیابان دكتر شریعتی  نشانی:

https://naghshejahan.ac.ir/about/facilities/n-masters/
http://www.nourdanesh.ac.ir/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7/
https://university.sanjesh.org/Kardani/www.hashtbehesht.ac.ir
https://university.sanjesh.org/Kardani/paziresh.abzums.ac.ir
https://rasam.ac.ir/fa/sanjesh.aspx
https://university.sanjesh.org/Kardani/www.medilam.ac.ir
https://university.sanjesh.org/Kardani/ilam.tvu.ac.ir
http://safirdanesh.ac.ir/index.php/fa/about
https://d-bushehr.tvu.ac.ir/fa/477540
https://kherad.ac.ir/infouni
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www.apu.ac.it انتظامی جمهوری اسالمی ایرانفرماندهی  –تهران * دانشگاه علوم انتظامی امین  استان 

تربیت و آموزش رسانی)سایت اینترانتی( معاونت شرایط و ضوابط، مندرج در اطالعیه صادره از دانشگاه علوم انتظامی امین، قابل دسترس از طریق پایگاه اطالع :شرایط خاص 
 ( و همچنین مكاتبه اتوماسیونی درون سازمانیnaja.netدانشگاه )

 02148931275 تلفن: -خیابان جدی اردبیلی  -بعد از تقاطع غیر همسطح اتوبان شهید خرازی و آزادگان  -انتهای غربی اتوبان شهید همت  -تهران  نشانی:
www.ajaums.ac.ir پزشكی ارتش جمهوری اسالمی ایرانتهران * دانشگاه علوم  استان 

عدم  -4عدم سابقه عضویت و یا وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی  -3عدم محكومیت به محرومیت از خدمت دولتی  -2پرسنل رسمی نیروهای مسلح  -1 شرایط خاص :
های های دورهبر پرداخت هزینه سپردن تعهد كافی مبنی -6برابر اعالم مراجع ذیصالح نداشتن سوء پیشینه كیفری  -5معروفیت به فساد اخالقی و عدم اعتیاد به مواد مخدر 

عدم  -8ایمان به انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ایران و آمادگی فداكاری در راه تحقق اهداف آن  -7آموزشی در صورت استعفا و یا اخراج برابر قانون ارتش ج.ا.ا 
داوطلبان آزاد رشته های مجاز در صورت داشتن مجوز ادامه تحصیل  -10رعایت شئونات اسالمی شرایط  -9لیه انقالب و نظام جمهوری اسالمی ایران. محكومیت ناشی از اقدام ع

در آزمون كارشناسی ناپیوسته  تواننداز نیروی انسانی محل خدمت و داوطلبان نیروهای مسلح رشته های مجاز در صورت داشتن مجوز از ادارات بهداشت و درمان محل خدمت می
                   باشد.)مختص پرسنل نیروهای مسلح(صدور مجوز برای شركت در آزمون منوط به هماهنگی نیروی مربوطه و تایید دانشگاه علوم پزشكی ارتش می -11شركت نمایند. 

انتساب)ماموریت( تحصیلی برای مقاطع  -13هده نیروی مربوطه و یا شخص داوطلب می باشد. روزی بوده و كلیه هزینه های آموزشی بر عتحصیل در دانشگاه غیر شبانه -12
 كارشناسی ناپیوسته درخصوص دانشجویان بدون شهریه الزامی می باشد.)مختص پرسنل ارتش جمهوری اسالمی ایران(

 دانشگاه هیچگونه تعهدی در قبال خوابگاه و ایاب و ذهاب ندارد. شرایط خوابگاه :
 02143822283, 02143822354, 02188337909 تلفن: -انتهای خیابان اعتمادزاده  -خیابان فاطمی غربی  -خیابان كارگر شمالی  -تهران  نشانی:

www.iums.ac.ir تهران * دانشگاه علوم پزشكی ایران استان 

 متاهلین تامین نمی گردد.خوابگاه برای  -خوابگاه به دانشجویان مجرد ارائه می شود شرایط خوابگاه :
 02186702212, 02186702252 تلفن: -جنب بیمارستان میالد  -اتوبان همت  نشانی:

www.tums.ac.ir تهران * دانشگاه علوم پزشكی تهران استان 

 02181634079 تلفن: -طبقه هفتم  -ابتدای قدس سازمان مركزی علوم پزشكی تهران -بلوار كشاورز -تهران نشانی:
www.sbmu.ac.ir تهران -تهران * دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی  استان 

 02122439880 تلفن: -جنب بیمارستان آیت اهلل طالقانی  -خیابان شهید اعرابی  -خیابان یمن  -بزرگراه شهید چمران  -تهران  نشانی:
https://shamsipour.tvu.ac.ir/fa/598955 شهید شمسی پور -و حرفه ای پسران شماره دو تهران آموزشكده فنی تهران *  استان 

 02177558392, 02177546867 تلفن: -میدان امام حسین)ع( ابتدای خیابان دماوند روبروی خیابان ایرانمهر  -تهران نشانی:
p-safadasht.tvu.ac.ir امام علی)ع( -تهران * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران صفادشت  استان 

http://p-safadasht.tvu.ac.ir/ :نشانی شرایط عمومی 

 فاقد خوابگاه شرایط خوابگاه :
 02165432995, 02165432579 تلفن: -جنب شهرداری  -خیابان فرهنگسرا -صفادشت -مالرد نشانی:

valiasr.tvu.ac.ir ولیعصر)عج( -حرفه ای دختران تهران تهران * آموزشكده فنی و  استان 

https://valiasr.tvu.ac.ir/fa/579274/ :نشانی شرایط عمومی 

 02133899975, 02133899974 تلفن: -خیابان آل ابراهیم  -بلوار امام رضا)ع( -كیانشهر  -بزرگراه بعثت  -تهران نشانی:
p-pakdasht.tvu.ac.ir تهران * آموزشكده كشاورزی پسران پاكدشت استان 

 02136456842, 02136456624 تلفن: -بعد از میدان پارچین  -جاده خاوران  -پاكدشت  نشانی:
k-damavand.tvu.ac.ir تهران * آموزشكده كشاورزی پسران دماوند استان 

 02176354100 تلفن: -روستای آیینه ورزان روبروی  -جاده فیروز كوه  -دماوند نشانی:
k-shahryar.tvu.ac.ir تهران * آموزشكده كشاورزی پسران شهریار استان 

 02165437206 تلفن: -جنب درمانگاه اروند -میدان نبی اكرم  -صفادشت نشانی:
tvct1.tvu.ac.ir انقالب اسالمی -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك تهران تهران *  استان 

 02166319884, 02166319883, 02166319882 تلفن: -میدان معلم )ضلع جنوبی میدان(  -بلوار معلم  -بزرگراه آیت اله سعیدی  -تهران نشانی:
shariaty.ac.ir دكتر شریعتی -تهران * دانشكده فنی و حرفه ای دختران تهران  استان 

 02155003337, 02155003336, 02155003335 تلفن: -ـ خیابان میعاد جنوبی ـ خیابان دانشگاه  بزرگراه شهید تندگویان -تهران نشانی:
www.soore.ac.ir تهران -تهران * دانشگاه غیرانتفاعی سوره  استان 

https://www.soore.ac.ir/Department/Educational#accordion11 :نشانی شرایط عمومی 

 دانشگاه هیچگونه تعهدی در قبال تأمین خوابگاه ندارد. شرایط خوابگاه :
 02188994048, 02188994046, 02166879293 تلفن: - 252پالك  -نبش كوچه كامیاران  -بین خیابان خوش و آذربایجان  -خیابان آزادی  -تهران نشانی:

www.usc.ac.ir تهران -تهران * دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ  استان 

http://usc.ac.ir/files/1655196078256.pdf :نشانی شرایط عمومی 

 http://usc.ac.ir/files/1655196078256.pdf شرایط خاص :
 02144238171 تلفن: -كوچه بهار  -خیابان پارك  -نرسیده به پل بزرگراه همت  -بلوار شهید اشرفی اصفهانی  -تهران نشانی:

www.aletaha.ac.ir تهران -تهران * موسسه غیرانتفاعی آل طه )ویژه خواهران(  استان 

https://aletaha.ac.ir/fa/page/591/ :نشانی شرایط عمومی 

 02144334754 تلفن: -خیابان مدرسه  -بلوار كوهسار  -شهران -تهران  نشانی:
www.abrar.ac.ir تهران -تهران * موسسه غیرانتفاعی ابرار )ویژه خواهران(  استان 

 02155064267 تلفن: - 202پالك  -روبروی شیرخوارگاه شبیر  -تر از میدان خراسان پایین -شهریور جنوبی 17خیابان  -تهران نشانی:
www.e-damavandihe.ac.ir تهران * موسسه غیرانتفاعی ارشاد استان 

 02166977518 تلفن: -خیابان شهید تندگویان  -ای اله خامنهبلوار آیت -گیالوند -دماوند  نشانی:
www.sadra.ac.ir تهران -تهران * موسسه غیرانتفاعی صدر المتالهین )ویژه برادران(  استان 

www.sadra.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 02140445787, 02140445747, 02140445863 تلفن: -بلوار عالمه قزوینی  -میدان موج  -بلوار كاشان جنوب خروجی  -بزرگراه شهید خرازی  -تهران  نشانی:

www.iranian.ac.ir تهران -تهران * موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان  استان 

https://iranian.ac.ir/General  شرایط عمومی:نشانی 

 02166124000 تلفن: - 7تهران خیابان توحید نرسیده به خ آزادی بن بست فرهادیه پالك نشانی:

www.faran.ac.ir تهران -تهران * موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش  استان 

www.faran.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 02146056244 تلفن: - 22روبروی شهرداری منطقه  -شهرك شهید باقری -انتهای اتوبان همت -تهران  نشانی:

http://p-safadasht.tvu.ac.ir/
https://valiasr.tvu.ac.ir/fa/579274/
https://www.soore.ac.ir/Department/Educational#accordion11
http://usc.ac.ir/files/1655196078256.pdf
https://aletaha.ac.ir/fa/page/591/
https://university.sanjesh.org/Kardani/www.sadra.ac.ir
https://iranian.ac.ir/General
https://university.sanjesh.org/Kardani/www.faran.ac.ir
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www.pu.ac.ir تهران -تهران * موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس  استان 

https://pu.ac.ir/content/?id=3825 :نشانی شرایط عمومی 

 هماهنگی الزم برای تامین خوابگاه خودگردان برای پذیرفته شدگان به عمل خواهد آمد. شرایط خوابگاه :
 02158138000, 02158138000, 02158138000 تلفن: - 14-16-18های شماره -خیابان انتصاریه  -خیابان دوم  -خیابان كارگر شمالی -تهران نشانی:

www.skums.ac.ir چهارمحال و بختیاری * دانشگاه علوم پزشكی شهركرد استان 

edu.skums.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 خوابگاهی تعهدی در قبال اسكان دانشجویان در خوابگاه نخواهد داشتاین دانشگاه به علت نبود امكانات كافی  شرایط خوابگاه :
 03833333615 تلفن: -بلوار آیت اهلل كاشانی  -شهركرد نشانی:

brn.tvu.ac.ir چهارمحال و بختیاری * آموزشكده فنی و حرفه ای بروجن استان 

 03834221357 تلفن: -مباركه، جنب دانشگاه آزاد اسالمی  -جاده بروجن 5كیلومتر  نشانی:

p-shahrekord.tvu.ac.ir چهارمحال و بختیاری * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شهركرد استان 

 03832220950, 03832220933 تلفن: -باالتر از صدا و سیما  -فردوسی شمالی  -شهركرد نشانی:

d-juneghan.tvu.ac.ir حرفه ای دختران جونقانچهارمحال و بختیاری * آموزشكده فنی و  استان 

 03833261152 تلفن: -جنب نیروی انتظامی  -دی 9بلوار  -جونقان نشانی:

d-shahrekord.tvu.ac.ir چهارمحال و بختیاری * آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شهركرد استان 

 03833346125 تلفن: -رحمتیه  -شهركرد نشانی:

k-shahrekord.tvu.ac.ir چهارمحال و بختیاری * آموزشكده كشاورزی پسران شهركرد استان 

 03832481625, 03832481624 تلفن: -جاده خوزستان ـ روستای شمس آباد  -شهركرد نشانی:

uni.com شهركرد -چهارمحال و بختیاری * موسسه غیرانتفاعی نور هدایت  استان 

 03832244085 تلفن: -جنب امور صنفی  -خبرنگار  خیابان -خیابان سعادت  -بلوار طالقانی  -شهركرد نشانی:

www.buqaen.ac.ir خراسان جنوبی * دانشگاه بزرگمهر قائنات استان 

 05631006000 تلفن: -انتهای خیابان بزرگمهر  -میدان شیرازی  -خیابان امام خمینی)ره(  -قاین  نشانی:

www.bums.ac.ir پزشكی بیرجندخراسان جنوبی * دانشگاه علوم  استان 

https://edu.bums.ac.ir/sanjesh :نشانی شرایط عمومی 

 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه شرایط خوابگاه :
 05632395600 تلفن: -خیابان غفاری  -بیرجند نشانی:

ebnehesam.tvu.ac.ir ابن حسام -فنی و حرفه ای پسران بیرجند خراسان جنوبی * آموزشكده  استان 

https://ebnehesam.tvu.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 فاقد خوابگاه شرایط خوابگاه :
 05633341410, 05631312000 تلفن: -خیابان آیت ا... غفاری  -بیرجند نشانی:

p-ferdows.tvu.ac.ir خراسان جنوبی * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران فردوس استان 

-https://p-ferdows.tvu.ac.ir 2 :نشانی شرایط عمومی 

 05632731656, 05632721657 تلفن: -فردوس  نشانی:

d-birjand.tvu.ac.ir خراسان جنوبی * آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بیرجند استان 

 05632320003, 05632320002, 05632320001 تلفن: -خیابان شهید آوینی بعد از فلكه راه و ترابری  -بیرجند نشانی:

p-tabas.tvu.ac.ir خراسان جنوبی * آموزشكده فنی و حرفه ای طبس استان 

P-TABAS.TVU.AC.IR :نشانی شرایط عمومی 

 05632835632, 05632821270 تلفن: -بلوار شهدای گمنام  -طبس نشانی:

p-ghayen.tvu.ac.ir خراسان جنوبی * آموزشكده فنی و حرفه ای قائن استان 

 05632532750 تلفن: -روبروی مجتمع رفاهی امام رضا)ع(  -قاین نشانی:

www.pirouzan.com فردوس -خراسان جنوبی * موسسه غیرانتفاعی پیروزان  استان 

 05632731801 تلفن: -خیابان شهید مطهری جنوبی  -فردوس نشانی:

www.bir-hormozan.ac.ir بیرجند -خراسان جنوبی * موسسه غیرانتفاعی هرمزان  استان 

 05632425252 تلفن: - 6شهدا  -میدان شهدا -بیرجند نشانی:

www.torbath.ac.ir خراسان رضوی * دانشگاه تربت حیدریه استان 

student.torbath.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

ی خواهران و دانشگاه تربت حیدریه فاقد خوابگاه ملكی بوده و دارای خوابگاه خودگردان و استیجاری )با تامین هزینه توسط دانشجو( به تعداد كافی برا شرایط خوابگاه :
 باشد .بصورت محدود برای برادران می

 05151240000 تلفن: -محور تربت حیدریه مشهد سمت راست دانشگاه تربت حیدریه  7خراسان رضوی كیلومتر  نشانی:

mehdi.gholami69@gmail.com خراسان رضوی * دانشكده علوم پزشكی تربت جام استان 

 05152521090 تلفن: -نشانی نامشخص  نشانی:

www.nuns.ac.ir خراسان رضوی * دانشكده علوم پزشكی نیشابور استان 

 خوابگاه خودگردان می باشد.خوابگاه برای دختران دارد ولی برای پسران  شرایط خوابگاه :
 05143306201, 05143306340 تلفن: -خیابان شهید جعفری خیابان رازی معاونت آموزشی و پژوهشی  -نیشابور  نشانی:

www.thums.ac.ir خراسان رضوی * دانشگاه علوم پزشكی تربت حیدریه استان 

https://www.thums.ac.ir/node/5648 :نشانی شرایط عمومی 

 دانشگاه در قبال واگذاری خوابگاه تعهدی ندارد. شرایط خوابگاه :
 05152286068, 05152226013 تلفن: -معاونت آموزشی دانشگاه  -خیابان رازی  -خیابان شهید سردار سلیمانی  -تربت حیدریه  نشانی:

https://pu.ac.ir/content/?id=3825
https://university.sanjesh.org/Kardani/edu.skums.ac.ir
https://edu.bums.ac.ir/sanjesh
https://ebnehesam.tvu.ac.ir/
https://university.sanjesh.org/Kardani/-https:/p-ferdows.tvu.ac.ir%202
https://university.sanjesh.org/Kardani/P-TABAS.TVU.AC.IR
https://university.sanjesh.org/Kardani/student.torbath.ac.ir
https://www.thums.ac.ir/node/5648
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www.medsab.ac.ir خراسان رضوی * دانشگاه علوم پزشكی سبزوار استان 

https://www.medsab.ac.ir/NP12372 :نشانی شرایط عمومی 

 https://www.medsab.ac.ir/NP12537 شرایط خاص :
 قبال ارائه خوابگاه به دانشجویان ندارد.دانشگاه علوم پزشكی سبزوار هیچ گونه تعهدی در  شرایط خوابگاه :

 05144018446 تلفن: -باالتر از مزار شهدای گمنام  -بلوار شهدای هسته ای  -سبزوار  نشانی:

www.gmu.ac.ir خراسان رضوی * دانشگاه علوم پزشكی گناباد استان 

و برای  %60خودگردان( برای دختران  -می گیرد . طول مدت استفاده از خوابگاه ) دولتی  خوابگاه به همه دانشجویان متقاضی از ابتدای تحصیل تعلّق شرایط خوابگاه :
 كل دوره تحصیل می باشد. ضمناً دانشگاه تعهدی برای تأمین خوابگاه دانشجویان شهریه پرداز ندارد . %40پسران 
 05157225028, 05157225027 تلفن: - 397صندوق پستی  - 9691793718كد پستی  -معاونت آموزشی دانشگاه  -حاشیه جاده آسیایی -گناباد نشانی:

www.mums.ac.ir خراسان رضوی * دانشگاه علوم پزشكی مشهد استان 

 05131409229 تلفن: -اداره كل امور آموزش دانشگاه علوم پزشكی  - 7نبش سناباد  -میدان سعدی -مشهد  نشانی:

p-sabzevar.tvu.ac.ir رضوی * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران سبزوار خراسان استان 

 05144417014, 05144417013 تلفن: -نرسیده به نیروی انتظامی  -شهرك توحید  نشانی:

samenmashhad.tvu.ac.ir 
ثامن  -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو مشهد خراسان رضوی *  استان

 الحجج)ع(

 05135310727 تلفن: -سجادیه بلوار  -شهرك الهیه  نشانی:

ntc.tvu.ac.ir خراسان رضوی * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران نیشابور استان 

 05142613009, 05142624781 تلفن: -جنب دانشگاه آزاد اسالمی  -جاده صومعه  نشانی:

d-sabzevar.tvu.ac.ir خراسان رضوی * آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سبزوار استان 

 05144417015, 05144417013 تلفن: -نرسیده به نیروی انتظامی  -شهرك توحید  نشانی:

alzahramit.tvu.ac.ir خراسان رضوی * آموزشكده فنی و حرفه ای دختران مشهد استان 

alzahramit.tvu.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 05136078083, 05136078081 تلفن: - 47سیدرضی -بلوار وكیل آباد بلوار سید رضی  -مشهد نشانی:

afdn.tvu.ac.ir خراسان رضوی * آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نیشابور استان 

 05142634300, 05142621005, 05142611056 تلفن: -بلوار مقاومت -شهرك بسیج  -نیشابور نشانی:

p-gonabad.tvu.ac.ir خراسان رضوی * آموزشكده فنی و حرفه ای گناباد استان 

 05157231200 تلفن: -بلوار انقالب  -نوغاب  -گناباد نشانی:

k-neishaboor.tvu.ac.ir خراسان رضوی * آموزشكده كشاورزی پسران نیشابور استان 

https://k-neishaboor.tvu.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 05142613009, 05142616478 تلفن: -انتهای بلوار دانش  -شهرك بسیج نشانی:

montazeri.tvu.ac.ir محمد منتظریشهید  -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك مشهد خراسان رضوی *  استان 

 05138781017, 05138781016, 05138781015 تلفن: -روبروی قنادی جام عسل  -میدان شهید كاوه -ابتدای رضا شهر  نشانی:

www.imamreza.ac.ir مشهد -خراسان رضوی * دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا)ع(  استان 

اعتقاد و پایبندی به اسالم و -1آستان قدس رضوی می باشد و دانشجویان ملزم به رعایت موارد زیر می باشند : دانشگاه بین المللی امام رضا )ع( وابسته به  شرایط خاص :

رعایت كامل شئونات و هنجارهای اسالمی به ویژه حجاب اسالمی و نیز رعایت كامل عفاف در محیط -2التزام عملی به والیت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

 ط با دانشگاههای مرتب
 دانشجویان دختر و غیر بومی واجد شرایط می توانند از خوابگاه دانشجویی با هزینه شخصی استفاده نمایند. شرایط خوابگاه :

 05138489787 تلفن: -خیابان اسرار  -خیابان دانشگاه  -مشهد  نشانی:

www.khayyam.ac.ir مشهد -خراسان رضوی * دانشگاه غیرانتفاعی خیام  استان 

www.khayyam.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 05135252777, 05135134777, 05135251999 تلفن: - 9189747178كدپستی  -میدان مطهری  -بلوار شهید رفیعی  -بزرگراه امام علی )ع(  -مشهد  نشانی:

www.sadjad.ac.ir مشهد -خراسان رضوی * دانشگاه غیرانتفاعی سجاد  استان 

 05136029000 تلفن: - 64جالل آل احمد  -بلوار جالل آل احمد شمالی -مشهد  نشانی:

www.armanrazavi-ihe.ac.ir مشهد -خراسان رضوی * موسسه غیرانتفاعی آرمان رضوی )ویژه خواهران(  استان 

 05136610211 تلفن: - 5ادیب جنوبی  -بلوار ادیب  -بزرگراه امام علی  -مشهد نشانی:

www.atrak.ac.ir قوچان -خراسان رضوی * موسسه غیرانتفاعی اترك  استان 

 05147231737 تلفن: -جنب نمایندگی ایران خودرو  -بلوار امام رضا )ع(  -قوچان نشانی:

www.asrar.ac.ir مشهد -غیرانتفاعی اسرار خراسان رضوی * موسسه  استان 

http://89.165.118.117/index.php?option=com_content&view=article&id=313&Itemid=829&lang=fa :نشانی شرایط عمومی 

 05138661770 تلفن: - 51پالك  - 69معلم  -بلوار معلم  -مشهد  نشانی:

www.eqbal.ac.ir مشهد -خراسان رضوی * موسسه غیرانتفاعی اقبال الهوری  استان 

https://www.eqbal.ac.ir/fa/contact/ 

https://www.eqbal.ac.ir/fa/category/2454/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D

8%AA%A8%A7%A9%84%A9%88%A8%A1%A9%88%A8%AA/ 
 نشانی شرایط عمومی:

 خوابگاه های خودگردان شرایط خوابگاه :

 05138210075 تلفن: - 9سرافرازان  -بلوار سرافرازان  -بلوار پیروزی  -مشهد  نشانی:

https://www.medsab.ac.ir/NP12372
https://university.sanjesh.org/Kardani/alzahramit.tvu.ac.ir
https://k-neishaboor.tvu.ac.ir/
https://university.sanjesh.org/Kardani/www.khayyam.ac.ir
http://89.165.118.117/index.php?option=com_content&view=article&id=313&Itemid=829&lang=fa
https://www.eqbal.ac.ir/fa/contact/https:/www.eqbal.ac.ir/fa/category/2454/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF/
https://www.eqbal.ac.ir/fa/contact/https:/www.eqbal.ac.ir/fa/category/2454/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF/
https://www.eqbal.ac.ir/fa/contact/https:/www.eqbal.ac.ir/fa/category/2454/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF/
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www.baharihe.ac.ir مشهد -خراسان رضوی * موسسه غیرانتفاعی بهار  استان 

http://baharihe.ac.ir/specifications-and-conditions-of-bahar-institute/ 

 نشانی شرایط عمومی:

 قرارداد منعقد نموده است.این مؤسسه با خوابگاه های خودگردان رسمی جهت دانشجویان غیربومی  شرایط خوابگاه :
 05138837199, 05138817114, 05138842115 تلفن: - 32پالك  - 2كوثر شمالی  -بلوار كوثر  -بلوار وكیل آباد  -مشهد نشانی:

www.binaloud.ac.ir مشهد -خراسان رضوی * موسسه غیرانتفاعی بینالود  استان 

http://www.binaloud.ac.ir/facilities :نشانی شرایط عمومی 

 05134230561 تلفن: - 4نبش معلم -بلوار طرقبه  -مشهد  نشانی:

www.beyhagh.ac.ir خراسان رضوی * موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار استان 

 05144668870 تلفن: -تقاطع خیابان طالقانی و رازی )چهارراه امداد(  -سبزوار نشانی:

www.parsrazavi.ac.ir گناباد -خراسان رضوی * موسسه غیرانتفاعی پارس رضوی  استان 

 05157229117 تلفن: -روبروی اداره آموزش و پرورش  -خیابان ناصرخسرو  -گناباد نشانی:

www.tabaran.ac.ir مشهد -رضوی * موسسه غیرانتفاعی تابران خراسان  استان 

https://www.tabaran.ac.ir/note/sarasari :نشانی شرایط عمومی 

 استان، معرفی خواهند گردید.دانشجویان غیربومی جهت سكونت به خوابگاه های خودگردان دارای مجوز از سوی دانشگاه منتخب  شرایط خوابگاه :
 05135227217, 05135227216, 05135227215 تلفن: - 11پالك - 60شریعتی -بلوار شریعتی  -قاسم آباد  -مشهد  نشانی:

www.toos.ac.ir مشهد -خراسان رضوی * موسسه غیرانتفاعی توس  استان 

 05138909642 تلفن: - 20نبش شهید قانع  -( 67شهید قانع )معلم  بلوار -آباد)پل شهید صیاد شیرازی( بلوار وكیل -مشهد  نشانی:

www.hakimtoos.ac.ir مشهد -خراسان رضوی * موسسه غیرانتفاعی حكیم طوس  استان 

https://www.hakimtoos.ac.ir/azmoon :نشانی شرایط عمومی 

 05138402726, 05138402799 تلفن: - 230پالك -( 25خیابان گلستان غربی)دانشگاه  -خیابان دانشگاه  -مشهد نشانی:

www.hnq.ac.ir قوچان -خراسان رضوی * موسسه غیرانتفاعی حكیم نظامی  استان 

 05147211772 تلفن: -انتهای اراضی سیمرغ  -جاده قوچان به مشهد  2كیلومتر  -قوچان  نشانی:

www.khi.ac.ir مشهد -خراسان رضوی * موسسه غیرانتفاعی خاوران  استان 

www.khi.ac.ir/kndescription.aspx :نشانی شرایط عمومی 

 05135224252, 05135230690 تلفن: - 12و 10بین خیابان برادران حسینی  - 4فالحی  -بلوار شهید رفیعی  -قاسم آباد  -مشهد  نشانی:

www.khorasan.ac.ir مشهد -خراسان رضوی * موسسه غیرانتفاعی خراسان  استان 

 05135028601 تلفن: - 77خیابان معلم  -بلوار معلم  -مشهد  نشانی:

www.motahar.ac.ir مشهد -غیرانتفاعی خردگرایان مطهر خراسان رضوی * موسسه  استان 

 05138842226 تلفن: - 2پالك  -45خیابان كوثر شمالی -مشهد  نشانی:

www.salman.ac.ir مشهد -خراسان رضوی * موسسه غیرانتفاعی سلمان  استان 

http://www.salman.ac.ir/index.php/component/k2/item/699-2022-03-07-16-05-46 :نشانی شرایط عمومی 

 05138650376, 05138650371, 05138650370 تلفن: - 2الدن -ابتدای بلوار الدن -بلوار وكیل آباد  -مشهد  نشانی:

www.sanabad.ac.ir گلبهار -سناباد خراسان رضوی * موسسه غیرانتفاعی  استان 

www.sanabad.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 05138326402, 05138326401 تلفن: -جنب فرمانداری  -ابتدای بلوار استقالل -شهر جدید گلبهار نشانی:

www.shandiz.ac.ir مشهد -رضوی * موسسه غیرانتفاعی شاندیز خراسان  استان 

 دانشجویان در طول دوره تحصیلی مطابق ضوابط از تسهیالت خوابگاه خودگردان برخوردار خواهند شد. شرایط خوابگاه :
 05131509000 تلفن: -( 10)دانشگاه  5مدرس  -های خروشانرو بروی موج -انتهای بلوار وكیل آباد  -مشهد  نشانی:

www.attar.ac.ir مشهد -خراسان رضوی * موسسه غیرانتفاعی عطار  استان 

 05138830118 تلفن: - 8پالك  - 43كوثر -بلوار كوثر  -مشهد نشانی:

www.ferdowsmashhad.ac.ir مشهد -خراسان رضوی * موسسه غیرانتفاعی فردوس  استان 

https://b2n.ir/ferdowsshakhes :نشانی شرایط عمومی 

 امكان معرفی دانشجویان غیربومی جهت سكونت در خوابگاه های خودگردان شرایط خوابگاه :
 05137256790, 05137291115 تلفن: - 91375 - 1374پالك  -30كالهدوز  -بلوار شهید كالهدوز  -مشهد  نشانی:

www.kavian.ac.ir مشهد -خراسان رضوی * موسسه غیرانتفاعی كاویان  استان 

www.kavian.ac.ir/indexintrou.php :نشانی شرایط عمومی 

 خوابگاه خودگردان جهت دانشجویان غیر بومی شرایط خوابگاه :
 05138841809, 05135240486 تلفن: - 40الهیه  -بلوار الهیه -مشهد  نشانی:

www.vahdat.ac.ir تربت جام -خراسان رضوی * موسسه غیرانتفاعی وحدت  استان 

www.vahdat.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 05152529257, 05152547001 تلفن: -كیلومتر یك جاده تربت جام مشهد  -تربت جام  نشانی:

https://ub.ac.ir/ خراسان شمالی * دانشگاه بجنورد استان 

https://edu.ub.ac.ir/ADtoBSqualification :نشانی شرایط عمومی 

 گردد.دانشجویان طبق مقررات دانشگاه، خوابگاه واگذار میبه  شرایط خوابگاه :
 05832201071 تلفن: -نشانی  نشانی:

www.esfarayen.ac.ir خراسان شمالی * مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین استان 

 05837266531 تلفن: -میدان مادر  -اسفراین  نشانی:

http://baharihe.ac.ir/specifications-and-conditions-of-bahar-institute/
http://www.binaloud.ac.ir/facilities
https://www.tabaran.ac.ir/note/sarasari
https://www.hakimtoos.ac.ir/azmoon
https://university.sanjesh.org/Kardani/www.khi.ac.ir/kndescription.aspx
http://www.salman.ac.ir/index.php/component/k2/item/699-2022-03-07-16-05-46
https://university.sanjesh.org/Kardani/www.sanabad.ac.ir
https://b2n.ir/ferdowsshakhes
https://university.sanjesh.org/Kardani/www.kavian.ac.ir/indexintrou.php
https://university.sanjesh.org/Kardani/www.vahdat.ac.ir
https://edu.ub.ac.ir/ADtoBSqualification
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www.nkums.ac.ir بجنورد -دانشگاه علوم پزشكی خراسان شمالی خراسان شمالی *  استان 

https://nkums.ac.ir/Category/39880 :نشانی شرایط عمومی 

 ندارد. 1401دانشگاه تعهدی در قبال ارائه خوابگاه به دانشجویان جدیدالورود  شرایط خوابگاه :
 05831511205 تلفن: -معاونت آموزشی دانشگاه -ستاد دانشگاه علوم پزشكی خراسان شمالی-دولت بلوار-بجنورد نشانی:

nkh.tvu.ac.ir دارالفنون -خراسان شمالی * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بجنورد  استان 

 05832238603, 05832238602 تلفن: -بعداز كارخانه آرد بیژن  -جاده اسفراین  3كیلومتر  نشانی:

p-shirvan.tvu.ac.ir خراسان شمالی * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شیروان استان 

 05836248418, 05836220949 تلفن: -انتهای خیابان جهاد سازندگی  -شیروان نشانی:

p-jajarm.tvu.ac.ir خراسان شمالی * آموزشكده فنی و حرفه ای جاجرم استان 

https://p-jajarm.tvu.ac.ir/fa/598933 :نشانی شرایط عمومی 

 رعایت شئونات اسالمی برای كلیه دانشجویان محترم الزامی است.)حجاب كامل اسالمی برای خانم ها و پوشش و ظاهر مناسب برای آقایان شرایط خاص :
 05832276800, 05832275470, 05832276100 تلفن: -خرداد جنوبی  15انتهای خیابان  -جاجرم نشانی:

d-bojnurd.tvu.ac.ir خراسان شمالی * آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بجنورد استان 

 05832296964, 05832297148 تلفن: -خیابان شهریارـ جنب دانشگاه پیام نور  نشانی:

k-samangan.tvu.ac.ir خراسان شمالی * آموزشكده كشاورزی پسران سمنگان استان 

 05832921480, 05832921437 تلفن: -جاده نیروی هوایی  2كیلومتر -شهر آشخانه  نشانی:

www.eshragh.ac.ir بجنورد -خراسان شمالی * موسسه غیرانتفاعی اشراق  استان 

https://eshragh.ac.ir/index.php/207 :نشانی شرایط عمومی 

 خوابگاه خودگردان بخش خصوصی شرایط خوابگاه :
 05832285701 تلفن: -بعد از بیمارستان امام حسن )ع(  -اركان  -جاده اسفراین  5كیلومتر  -بجنورد  نشانی:

www.hakiman.ac.ir بجنورد -حكیمان خراسان شمالی * موسسه غیرانتفاعی  استان 

www.hakiman.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 این موسسه از خوابگاه دانشجویی با تخفیف ویژه )برای خواهران( برخوردار است. شرایط خوابگاه :
 05832285820 تلفن: -بعد از نمایشگاه بین المللی  -جاده اركان  جاده اسفراین 5كیلومتر  -بجنورد  نشانی:

www.scu.ac.ir خوزستان * دانشگاه شهید چمران اهواز استان 

 06133226700 تلفن: - 6135783151كدپستی  -اتوبان گلستان  -اهواز -دانشگاه شهیدچمران اهواز  -اتوبان گلستان  -اهواز نشانی:

www.behums.ac.ir خوزستان * دانشكده علوم پزشكی بهبهان استان 

 06152722014 تلفن: -كوچه ی نبش بیمارستان شهیدزاده  -خیابان شهید زیبایی  -بهبهان  نشانی:

www.shoushtarums.ac.ir خوزستان * دانشكده علوم پزشكی شوشتر استان 

 دارای خوابگاه استیجاری)مشاركتی(می باشد. شرایط خوابگاه :
 06136228927 تلفن: -بلوار شهید شرافت  -شوشتر نشانی:

www.ajums.ac.ir اهواز -خوزستان * دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور  استان 

پزشكی رشته های علوم آزمایشگاهی ، مدارك پزشكی ، هوشبری دوره های روزانه و پردیس خودگردان مربوط به محل تحصیل دانشكده علوم  -1 شرایط خوابگاه :

رشته های تكنولوژی اتاق عمل دوره های روزانه و پردیس خود گردان مربوط به دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور اهواز فاقد خوابگاه  -2باشد . بهبهان فاقد خوابگاه می

 می باشد .

 06133367543 تلفن: -سازمان مركزی  -دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور  -اتوبان گلستان  -اهواز  نشانی:

www.dums.ac.ir خوزستان * دانشگاه علوم پزشكی دزفول استان 

www.edu.dums.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 فاقد خوابگاه شرایط خوابگاه :
 06142423308, 06142429040 تلفن: -راهنمایی رانندگی جنب اداره -انتهای بلوار آزادگان -دزفول  نشانی:

p-dezfool.tvu.ac.ir خوزستان * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران دزفول استان 

 06142426162, 06142426161 تلفن: -ابتدای بلوار مبارز  -كوی آزادكان میدان دانشجو  -دزفول نشانی:

khz.tvu.ac.ir شهید چمران -فنی و حرفه ای پسران شماره یك اهواز آموزشكده خوزستان *  استان 

 06133343569 تلفن: -بهمن 22كوی-گلستان -اهواز نشانی:

d-ahvaz.tvu.ac.ir خوزستان * آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اهواز استان 

 09163142904 تلفن: -پردیس بلوار گلدیس  -اهواز نشانی:

k-ahwaz.tvu.ac.ir آموزشكده كشاورزی پسران اهواز خوزستان استان * 

 06135579600 تلفن: -اهواز كوی مشعلی خیابان نمایشگاههای اتومبیل بعد از دانشگاه فرهنگیان آموزشكده كشاورزی اهواز  نشانی:

www.aravndan.ir خرمشهر -خوزستان * موسسه غیرانتفاعی اروندان  استان 

 09025595001 تلفن: -ساختمان سابق فرمانداری  -معلم میدان  -بلوار والیت  -خرمشهر نشانی:

www.mjdkh.ac.ir خوزستان -خوزستان * موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی  استان 

https://mjdkh.ac.ir/student-admission/discontinuous-bachelor/ :نشانی شرایط عمومی 

 06133345374, 06133345373, 06133345372 تلفن: -انتهای بلوار پردیس  -جاده گلستان  -اهواز نشانی:

www.rahnama.ac.ir اهواز -خوزستان * موسسه غیرانتفاعی رهنما  استان 

 06132286898 تلفن: -جنب ترمینال سابق آبادان  -نبش ورودی كوی مهدیس  -بلوار آیت اله بهبهانی  -اهواز نشانی:

https://nkums.ac.ir/Category/39880
https://p-jajarm.tvu.ac.ir/fa/598933
https://eshragh.ac.ir/index.php/207
https://university.sanjesh.org/Kardani/www.hakiman.ac.ir
https://university.sanjesh.org/Kardani/www.edu.dums.ac.ir
https://mjdkh.ac.ir/student-admission/discontinuous-bachelor/
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www.karoon.ac.ir اهواز -خوزستان * موسسه غیرانتفاعی كارون  استان 

www.karoon.ac.ir عمومی: نشانی شرایط 

 06134468666, 06134468665 تلفن: - 6164888518كدپستی  -كمربندی  4و 3بین خیابان  - 3فاز  -خیابان اقبال -كوی ملت  -اهواز  نشانی:

www.mehrarvand.ac.ir آبادان -خوزستان * موسسه غیرانتفاعی مهر اروند  استان 

 06153364832 تلفن: -دستگاه  700ابتدای منازل  - CNGجنب جایگاه سوخت  -نرسیده به فلكه فرودگاه  -اهلل طالقانی بلوار آیت -آبادان  نشانی:

www.znu.ac.ir زنجان * دانشگاه زنجان استان 

 02433052335 تلفن: -نشانی  نشانی:

www.zums.ac.ir زنجان * دانشگاه علوم پزشكی زنجان استان 

https://zums.ac.ir//content/68912/ZUMS-Public-Page :نشانی شرایط عمومی 

 فاقد هر گونه خوابگاه اعم از دولتی و خودگردان می باشد. شرایط خوابگاه :
 02433018639, 02433018633, 02433018624 تلفن: -پزشكی ستاد دانشگاه علوم -بلوار آزادی  -زنجان  نشانی:

zanjan.tvu.ac.ir زنجان * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران زنجان استان 

 02433780509 تلفن: -بلوار اشراق روبروی اداره كل آموزش فنی وحرفه ای  -زنجان نشانی:

d-zanjan.tvu.ac.ir قائم)عج( -ای دختران زنجان زنجان * آموزشكده فنی و حرفه  استان 

https://zanjan.tvu.ac.ir/ :نشانی شرایط عمومی 

 02433447708 تلفن: -خیابان شهید كالنتری  -خیابان شیخ فضل اله نوری -زنجان نشانی:

www.roozbeh.ac.ir زنجان -زنجان * موسسه غیرانتفاعی روزبه  استان 

www.roozbeh.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 02433038004 تلفن: -شهرك پونك  -زنجان  نشانی:

www.saeb.ac.ir ابهر -زنجان * موسسه غیرانتفاعی صائب  استان 

 خوابگاه خواهران میباشد و در صورت به حد نصاب رسیدن برادران خوابگاه ارایه می شود .موسسه دارای  شرایط خوابگاه :

 02435242067 تلفن: -جنب میدان تمدن  -ابهر  نشانی:

www.semnan.ac.ir سمنان * دانشگاه سمنان استان 

https://semnan.ac.ir/ :نشانی شرایط عمومی 

دانشجویانی  - 2دانشگاه سمنان با توجه به محدودیت فضای خوابگاهی، صرفا به دانشجویان روزانه در اولین سال تحصیلی خوابگاه واگذار می كند. -1 شرایط خوابگاه :

دانشگاه سمنان از ارائه خوابگاه به دانشجویان شبانه و  -3كه رتبه اول در هر كد رشته تحصیلی را احراز نمایند، در سال تحصیلی بعد خوابگاه دولتی دریافت می كنند. 

 پردیس خودگردان معذور است.

 02333654324, 02333654325 تلفن: - 35131-19111كدپستی:  -روبروی پارك سوكان پردیس شماره یك  –میدان دانشگاه  -سمنان  نشانی:

www.semums.ac.ir سمنان * دانشگاه علوم پزشكی سمنان استان 

https://semums.ac.ir/Db :نشانی شرایط عمومی 

 02333440225 تلفن: - 35147 - 99442كد پستی  -جنب نیروی انتظامی  -باالتر از پل امیر كبیر  -بلوار بسیج  -سمنان  نشانی:

www.shmu.ac.ir سمنان * دانشگاه علوم پزشكی شاهرود استان 

 خوابگاه به دانشجویان روزانه و غیر شهریه پرداز تعلق می گیرد. شرایط خوابگاه :

 02332395054 تلفن: -معاونت آموزشی  -میدان هفت تیر -شاهرود نشانی:

semnan.tvu.ac.ir سمنان * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران سمنان استان 

 02333320391, 02333330335 تلفن: -بلوار شریف واقفی  -سمنان نشانی:

d-semnan.tvu.ac.ir سمنان * آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سمنان استان 

 02333465490 تلفن: -متری شهید مصطفی خمینی  45بلوار  -میدان كوثر -سمنان نشانی:

d-shahrood.tvu.ac.ir سمنان * آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شاهرود استان 

 02332270013 تلفن: -میدان هفت تیر  -شاهرود نشانی:

k-damghan.tvu.ac.ir سمنان * آموزشكده كشاورزی پسران امیر آباد دامغان استان 

https://k-damghan.tvu.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 02335280231 تلفن: -بلوار آزادگان  -امیرآباد  نشانی:

www.eyc.ac.ir ایوان كی -سمنان * دانشگاه غیرانتفاعی ایوان كی  استان 

https://www.eyc.ac.ir/intro.html :نشانی شرایط عمومی 

 02334521563 تلفن: -خیابان دانشگاه  -بلوار آیت ا... طالقانی  -كی ایوان نشانی:

refahati@adiban.ac.ir گرمسار -سمنان * موسسه غیرانتفاعی ادیبان  استان 

https://adiban.ac.ir/Sites/13/363/napeyvasteh.html :نشانی شرایط عمومی 

 دانشگاه خوابگاه رایگان داخل شرایط خوابگاه :
 02334557263, 02334557262, 02334557261 تلفن: -بین پل هوایی و شهرك صنعتی گرمسار  -ضلع شمالی جاده تهران به مشهد  -گرمسار نشانی:

www.tooranihe@ac.ir دامغان -سمنان * موسسه غیرانتفاعی توران  استان 

www.tooranihe.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 02335262945 تلفن: -ساختمان شهید آوینی  -ضلع شرقی دانشگاه پیام نور  -میدان صد دروازه  -دامغان نشانی:

www.roshdedanesh.ac.ir سمنان -غیرانتفاعی رشد دانش  سمنان * موسسه استان 

 02333481782 تلفن: -خیابان شهید احمدی روشن  -شرق مصال  -میدان استاندارد  -سمنان  نشانی:

https://university.sanjesh.org/Kardani/www.karoon.ac.ir
https://zums.ac.ir/content/68912/ZUMS-Public-Page
https://zanjan.tvu.ac.ir/
https://university.sanjesh.org/Kardani/www.roozbeh.ac.ir
https://semnan.ac.ir/
https://semums.ac.ir/Db
https://k-damghan.tvu.ac.ir/
https://www.eyc.ac.ir/intro.html
https://adiban.ac.ir/Sites/13/363/napeyvasteh.html
https://university.sanjesh.org/Kardani/www.tooranihe.ac.ir
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www.nbshahrood.ac.ir سمنان * موسسه غیرانتفاعی شاهرود استان 

 02332373653, 02332373652, 02332373651 تلفن: - میدان حضرت ابوالفضل )ع( -خیابان شهید هاشمی نژاد  -میدان والیت  -شاهرود  نشانی:

www.otaria.ac.ir ایوانكی -سمنان * موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا  استان 

 02334520201 تلفن: -بلوار دانشگاه آریا  -كیجنب شهر جدید ایوان -كیایوان نشانی:

www.fazilat.ac.ir سمنان -غیرانتفاعی فضیلت سمنان * موسسه  استان 

www.fazilat.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 02333481889, 02333481887, 02333481886 تلفن: -خیابان شهید احمدی روشن -میدان استاندارد. شرق مصلی  -سمنان  نشانی:

www.kumesh.ac.ir سمنان -سمنان * موسسه غیرانتفاعی كومش  استان 

 به دانشجویان غیربومی خوابگاه و پانسیون های مورد تایید دانشگاه ، معرفی خواهد شد . شرایط خوابگاه :
 02333480793, 02333480791, 02333480790 تلفن: -ضلع شرقی مصلی  -خیابان شهید احمدی روشن  -میدان استاندارد  -سمنان نشانی:

www.molavi.ac.ir ایوانكی -سمنان * موسسه غیرانتفاعی مولوی  استان 

www.molavi.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 02334521937, 09426001604, 09426001604 تلفن: -میدان امام علی)ع(  -كیایوان -گرمسار نشانی:

www.saravan.ac.ir سیستان و بلوچستان * مجتمع آموزش عالی سراوان استان 

 05437630098 تلفن: -جنب ساختمان فرمانداری  -بلوار پاسداران  -سراوان  نشانی:

www.irshums.ac.ir سیستان و بلوچستان * دانشگاه علوم پزشكی ایرانشهر استان 

 05437210483 تلفن: -معاونت آموزشی و تحقیقاتی و دانشجویی  -بلوار بلوچ  -ایرانشهر  نشانی:

www.zbmu.ac.ir سیستان و بلوچستان * دانشگاه علوم پزشكی زابل استان 

 این دانشگاه از واگذاری خوابگاه در هر شرایط معذور می باشد. شرایط خوابگاه :
 05432225402 تلفن: -ستاد مركزی دانشگاه  -خیابان شهید باقری -میدان جهاد -زابل نشانی:

www.zaums.ac.ir سیستان و بلوچستان * دانشگاه علوم پزشكی زاهدان استان 

zaums.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 واگذاری خوابگاه و امكانات رفاهی .محدودیت در  شرایط خوابگاه :
 05433372134 تلفن: -معاونت آموزشی  -میدان دكتر حسابی -زاهدان نشانی:

p2-zahedan.tvu.ac.ir سیستان و بلوچستان * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو زاهدان استان 

https://p2-zahedan.tvu.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 05433508666, 05433523221 تلفن: -حد فاصل خیابان های فروغ و انتظام  -انتهای غربی بلوار امام خمینی)ره(  -زاهدان نشانی:

amir@tvu.ac.ir 
 -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك زاهدان سیستان و بلوچستان *  استان

 شهید باهنر

 05433442199 تلفن: -میدان مشاهیر ، بلوار شهید قلنبر  -زاهدان نشانی:

d-zahedan.tvu.ac.ir سیستان و بلوچستان * آموزشكده فنی و حرفه ای دختران زاهدان استان 

d_zahedan.tvu.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 05433230288, 05433250140 تلفن: - 30تقاطع مصطفی خمینی)ره( و خیابان شهید بهشتی  -زاهدان نشانی:

p-zabol.tvu.ac.ir سیستان و بلوچستان * آموزشكده فنی و حرفه ای زابل استان 

 05432243814, 05432235412 تلفن: -انتهای شمالی خیابان امام خمینی )ره(  -زابل نشانی:

www.iuc.ac.ir سیستان و بلوچستان * دانشگاه غیرانتفاعی بین المللی چابهار استان 

 05435314304 تلفن: -تراس بهشت  -منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار -چابهار نشانی:

www.baharandisheh.ac.ir چابهار -بهار اندیشه سیستان و بلوچستان * موسسه غیرانتفاعی  استان 

 05435322037 تلفن: -روبروی بهزیستی  -خیابان قدس -چابهار  نشانی:

www.partov.ac.ir زاهدان -سیستان و بلوچستان * موسسه غیرانتفاعی پرتو  استان 

 05433294554 تلفن: - 3معلم -بلوار معلم  -زاهدان نشانی:

www.uot-ac.ir زاهدان -موسسه غیرانتفاعی تفتان سیستان و بلوچستان *  استان 

 05433294880 تلفن: - 9816153843كد پستی: -جنب دانشگاه علوم قرآنی  -انتهای خیابان بزرگمهر  -زاهدان  نشانی:

www.hatef.ac.ir زاهدان -سیستان و بلوچستان * موسسه غیرانتفاعی هاتف  استان 

https://hatef.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 خوابگاه خودگردان در فاصله نزدیك به موسسه می باشد. شرایط خوابگاه :

 05433294458, 05433294457 تلفن: -جنب دانشكده علوم قرآنی  -بلوار بزرگمهر -زاهدان  نشانی:

www.jahromu.ac.ir فارس * دانشگاه جهرم استان 

https://jahromu.ac.ir/napeyvaste/fa :نشانی شرایط عمومی 

 باشد.خوابگاهها خودگردان بوده و اولویت با دانشجویان روزانه می شرایط خوابگاه :

 07154344445 تلفن: -میدان خلیج فارس  -بلوار شهید مطهری  -جهرم  نشانی:

www.kazerunsfu.ac.ir كازرون -فارس * دانشگاه سلمان فارسی  استان 

https://kazerunsfu.ac.ir/fa/page/135/general-info :نشانی شرایط عمومی 

تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد. تالش دانشگاه بر این است كه در صورت امكان خوابگاه خودگردان به دلیل نداشتن خوابگاه ملكی ، دانشگاه  شرایط خوابگاه :

 فراهم نماید.

 07142212305 تلفن: -اول خیابان طالقانی  -چهارراه ارشاد  -كازرون  نشانی:

https://university.sanjesh.org/Kardani/www.fazilat.ac.ir
https://university.sanjesh.org/Kardani/www.molavi.ac.ir
https://university.sanjesh.org/Kardani/zaums.ac.ir
https://p2-zahedan.tvu.ac.ir/
https://university.sanjesh.org/Kardani/d_zahedan.tvu.ac.ir
https://hatef.ac.ir/
https://jahromu.ac.ir/napeyvaste/fa
https://kazerunsfu.ac.ir/fa/page/135/general-info
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www.shirazu.ac.ir فارس * دانشگاه شیراز استان 

 07136286417 تلفن: -جنب صدا و سیما  -بلوار جام جم  -شیراز  نشانی:

www.sutech.ac.ir فارس * دانشگاه صنعتی شیراز استان 

 اولویت واگذاری خوابگاه با رتبه های برتر است شرایط خوابگاه :
 07137353501 تلفن: -بلوار مدرس  -شیراز  نشانی:

www.gerums.ac.ir فارس * دانشكده علوم پزشكی گراش استان 

 07152448101 تلفن: -نشانی نامشخص  نشانی:

www.larums.ac.ir فارس * دانشكده علوم پزشكی الرستان استان 

https://edu.larums.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 07152255512, 07152247110, 07152252718 تلفن: -الرستان فارس الرستان بلوار غدیرشمالی خیابان كارمندان پشت بازار بزرگ  نشانی:

www.amoozesh.sums.ac.ir فارس * دانشگاه علوم پزشكی شیراز استان 

www.amoozesh.sums.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 عدم تعهد واگذاری خوابگاه شرایط خوابگاه :
 07132332093 تلفن: -خیابان زند  -شیراز نشانی:

www.fums.ac.ir فارس * دانشگاه علوم پزشكی فسا استان 

https://edu.fums.ac.ir/conditions :نشانی شرایط عمومی 

 07153350994 تلفن: -میدان ابن سینا  -فسا نشانی:

p-abadeh.tvu.ac.ir امام خمینی)ره( -فارس * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران آباده  استان 

 07144335401, 07144365490 تلفن: -جاده اصفهان بلوار خیام)جنت آباد(  2كیلومتر  -آباده نشانی:

p-estahban.tvu.ac.ir پسران استهبانفارس * آموزشكده فنی و حرفه ای  استان 

 07153223057 تلفن: -انتهای خیابان شهید رابع ) فرشتگان(  -میدان دانشجو  -استهبان نشانی:

p-darab.tvu.ac.ir فارس * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران داراب استان 

https://p-darab.tvu.ac.ir/  عمومی:نشانی شرایط 

 07153544690, 07153520220, 07153542665 تلفن: -خیابان سلمان فارسی خیابان بعثت  -داراب نشانی:

afrajaee.tvu.ac.ir شهیدرجایی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو شیراز فارس *  استان 

 07138472081, 07138473345 تلفن: - 8بلوار سپیده نبش كوچه-شهرك والفجر نشانی:

p-larestan.tvu.ac.ir فارس * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران الرستان استان 

p-larestan.tvu.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 07152271051, 07152271089 تلفن: -بلوار توحید -میدان شافعی -شهرخور نشانی:

p-marvdasht.tvu.ac.ir فارس * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران مرودشت استان 

 07143313479 تلفن: -بهمن روبروی پارك پرستار  22خیابان  -مرودشت نشانی:

p-mamasani.tvu.ac.ir فارس * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ممسنی استان 

 07142532465, 07142531104 تلفن: -نرسیده به بیمارستان ولیعصر  -ولیعصربلوار  نشانی:

d-eghlid.tvu.ac.ir فارس * آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اقلید استان 

 07144553603, 07144553565 تلفن: -ای شهرك قدس جنب فنی و حرفه-بلوار آزادگان  نشانی:

d-shiraz.tvu.ac.ir آموزشكده فنی و حرفه ای دختران شیرازفارس *  استان 

 07132222900 تلفن: -تقاطع خیابان سعدی -خیابان فردوسی نشانی:

d-kazeroon.tvu.ac.ir فارس * آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كازرون استان 

 07142224662 تلفن: -انتهای خیابان دارالسالم  -كازرون نشانی:

d-neyriz.tvu.ac.ir فارس * آموزشكده فنی و حرفه ای دختران نی ریز استان 

 07153828420, 07153831074 تلفن: -خیابان شمس المعالی -میدان دانشجو-بلوار آزادی -نی ریز نشانی:

k-fasa.tvu.ac.ir فارس * آموزشكده كشاورزی پسران فسا استان 

 07153337326, 07153337683 تلفن: -بلوار شهید محب  -فسا نشانی:

bahonarshiraz.tvu.ac.ir شهید باهنر -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك شیراز فارس *  استان 

 07137380603, 07137380602, 07137380601 تلفن: -پل رضوان  -بلوار رحمت -شیراز نشانی:

www.apadana.ac.ir شیراز -فارس * موسسه غیرانتفاعی آپادانا  استان 

Apadana.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 به متقاضیان، خوابگاه خودگردان معرفی خواهد شد. شرایط خوابگاه :
 09170911841, 07136987106, 07136987226 تلفن: -روبروی بانك سپه  -ابتدای خیابان همت شمالی  -میدان معلم  -شیراز  نشانی:

www.eram-shiraz.ac.ir شیراز -فارس * موسسه غیرانتفاعی ارم  استان 

https://eram-shiraz.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 07136465378 تلفن: -خیابان شهید مختاری  -ابتدای بلوار چمران -شیراز  نشانی:

www.andishehj.ir جهرم -فارس * موسسه غیرانتفاعی اندیشه  استان 

andishehj.ir :نشانی شرایط عمومی 

 07154233094 تلفن: -مجتمع آموزشی اندیشه  -متری اندیشه  25 -بلوار معلم  -جهرم  نشانی:

www.pars.ac.ir مهر فارس -فارس * موسسه غیرانتفاعی پارس  استان 

 07152823201 تلفن: -بلوار سردار سلیمانی  -مهر نشانی:

https://edu.larums.ac.ir/
https://university.sanjesh.org/Kardani/www.amoozesh.sums.ac.ir
https://edu.fums.ac.ir/conditions
https://p-darab.tvu.ac.ir/
https://university.sanjesh.org/Kardani/p-larestan.tvu.ac.ir
https://university.sanjesh.org/Kardani/Apadana.ac.ir
https://eram-shiraz.ac.ir/
https://university.sanjesh.org/Kardani/andishehj.ir
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www.pasargad-ihe.ac.ir شیراز -فارس * موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد  استان 

https://pasargad-ihe.ac.ir/about-us/ :نشانی شرایط عمومی 

 07138420005, 07138420004, 07138420003 تلفن: -بعد از میدان مطالعه  -بلوار فجر غربی -شهرك والفجر  -بلوار امیر كبیر -شیراز  نشانی:

www.pishtazan.ac.ir شیراز -فارس * موسسه غیرانتفاعی پیشتازان  استان 

https://pishtazan.ac.ir/pishtazan1400/ :نشانی شرایط عمومی 

 07136289204, 07136289203 تلفن: - 74كوچه  -خیایان قصردشت  -شیراز نشانی:

www.tabnak.ac.ir المرد -فارس * موسسه غیرانتفاعی تابناك  استان 

 07152730218, 07152730217 تلفن: -بلوار شهید مطهری  -المرد  نشانی:

www.hafez.ac.ir شیراز -فارس * موسسه غیرانتفاعی حافظ  استان 

https://hafez.ac.ir/generalconditions :نشانی شرایط عمومی 

 به خوابگاه دانشجویی با تمامی امكانات به صورت خودگردان معرفی خواهند شد. دانشجویان شرایط خوابگاه :

 07132319645, 07132319643, 07132319642 تلفن: -پشت هتل پارس  -ابتدای خیابان نشاط  -خیابان كریمخان زند  -شیراز نشانی:

https://zand.ac.ir/paziresh/ شیرازفارس * موسسه غیرانتفاعی زند  استان 

/https://zand.ac.ir/paziresh :نشانی شرایط عمومی 

باشد. دارای امكانات كامل رفاهی از قبیل می ITاین موسسه دارای خوابگاههای با امكانات ویژه برای دانشجویان دختر است و مجهز به سیستم كامل  شرایط خوابگاه :

 باشد.یخچال، تلویزیون، تخت، خوش خواب، بوفه، سلف سرویس و غیره می

 07136321041 تلفن: - 12ابتدای كوچه  -انتهای بلوار ایمان جنوبی )همت جنوبی(  -شیراز  نشانی:

www.fatemiyehshiraz.ac.ir فاطمیه شیراز )ویژه خواهران(فارس * موسسه غیرانتفاعی  استان 

 07132350630 تلفن: - 29كوچه  -حدفاصل چهارراه هنگ و بنفشه  -بلوار استقالل -شیراز نشانی:

www.honarshiraz.ac.ir شیراز -فارس * موسسه غیرانتفاعی هنر  استان 

http://honarshiraz.ac.ir/index.php/samaneha/2022-03-08-05-13-36 :نشانی شرایط عمومی 

 تامین خوابگاه خودگردان شرایط خوابگاه :

 07138239871 تلفن: - 53كوچه حد فاصل خیابان مبعث و  -خیابان پاسداران  -شیراز نشانی:

www.qums.ac.ir قزوین * دانشگاه علوم پزشكی قزوین استان 

 02833336001 تلفن: -بلوار شهید باهنر  -قزوین نشانی:

p-qazvin.tvu.ac.ir قزوین * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران قزوین استان 

 02833349110 تلفن: -نرسیده به چهارراه مدنی -خیابان شهیدبابایی نشانی:

qazvin.tvu.ac.ir قزوین * آموزشكده فنی و حرفه ای دختران قزوین استان 

 02833349110 تلفن: -چهارراه ولیعصر)عج( ـ بلوار آیت اله خامنه ای ـ روبروی هتل مرمر  -قزوین نشانی:

www.alborzq.ac.ir آبیك -قزوین * دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز  استان 

https://alborzq.ac.ir/amozesh/azmoon :نشانی شرایط عمومی 

 دانشگاه فاقد خوابگاه می باشد. شرایط خوابگاه :

 09059754989, 09059755032, 09059755034 تلفن: -شهرك اندیشه  -ضلع شمالی اتوبان  -شهر آبیك  -اتوبان كرج آبیك  نشانی:

https://raja.ac.ir/ قزوین -قزوین * دانشگاه غیرانتفاعی رجا  استان 

https://raja.ac.ir/pages/about-
us/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-
%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-
%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87/ 

 نشانی شرایط عمومی:

 02833677110, 02833677102 ,02833677101 تلفن: -جنب خوابگاه دانشگاه بین الملل  -بلوار سپهبد شهید قاسم سلیمانی -قزوین  نشانی:

www.jku.ac.ir آبیك -قزوین * دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید كاشانی  استان 

 02832884082 تلفن: -بلوار دانش  -شهرك دانشگاهی اندیشه  -آبیك  نشانی:

www.ekbatan.ac.ir قزوین -قزوین * موسسه غیرانتفاعی اكباتان  استان 

www.ekbatan.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 بدلیل نحوه برگزاری كالسها نیاز به خوابگاه ندارد و در صورت نیاز خوابگاه خودگردان وجود دارد شرایط خوابگاه :

 02832579097 تلفن: -خیابان فرهنگ  -بلوار دانشگاه  -محمدیه  -قزوین نشانی:

www.ooj.ac.ir آبیك -قزوین * موسسه غیرانتفاعی اوج  استان 

https://ooj.ac.ir/Sites/Files/2664/2256.jpg :نشانی شرایط عمومی 

 02832882312, 02832882311, 02832882310 تلفن: -شهرك قدس ابتدای  -بعد از میدان ولیعصر -آبیك نشانی:

www.basir-abyek.ac.ir آبیك -قزوین * موسسه غیرانتفاعی بصیر  استان 

https://Basir-Abyek.ac.ir/?page_id=2287 :نشانی شرایط عمومی 

 02832880870, 02832894859, 02832894858 تلفن: -بلوار نیایش  -میدان مادر -آبیك  نشانی:

parsian.ac.ir قزوین -قزوین * موسسه غیرانتفاعی پارسیان بیدستان  استان 

 02833292451 تلفن: -بعد از پل پلی وینا  -جاده قدیم قزوین تهران  5كیلومتر  -استان قزوین نشانی:

https://pasargad-ihe.ac.ir/about-us/
https://pishtazan.ac.ir/pishtazan1400/
https://hafez.ac.ir/generalconditions
https://university.sanjesh.org/https:/zand.ac.ir/paziresh
http://honarshiraz.ac.ir/index.php/samaneha/2022-03-08-05-13-36
https://alborzq.ac.ir/amozesh/azmoon
https://raja.ac.ir/pages/about-us/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87/
https://raja.ac.ir/pages/about-us/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87/
https://raja.ac.ir/pages/about-us/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87/
https://raja.ac.ir/pages/about-us/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87/
https://university.sanjesh.org/Kardani/www.ekbatan.ac.ir
https://ooj.ac.ir/Sites/Files/2664/2256.jpg
https://basir-abyek.ac.ir/?page_id=2287
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www.takestan.ac.ir تاكستان استان قزوین -قزوین * موسسه غیرانتفاعی تاكستان  استان 

https://takestan.ac.ir/2022/03/08/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%
b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-
%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%db%8c%d8%a7%d9%86-
%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-
%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86/ 

 نشانی شرایط عمومی:

رایگان، فراهم  %100موسسه خوابگاه دانشجویی برای خواهران با بهترین امكانات )برای برادران در صورت امكان( را بدون پرداخت اجاره بصورت  خوابگاه :شرایط 
 نموده است.

, 02835246104 تلفن: - 3481367784كد پستی -جنب دانشگاه پیام نور -روبروی میدان شهید لشكری -انتهای بلوار امام خمینی )ره(  -تاكستان  نشانی:
02835228941 ,02835223125 

www.darolfonoon.ac.ir قزوین -قزوین * موسسه غیرانتفاعی دارالفنون  استان 

دانشگاه فرهنگیان( نبش خیابان مدیریت)محل سابق پردیس  -جنب پمپ گاز  -بلوار شهید باهنر -پشت مجتمع ادارات  -میدان شهید حسن پور  -قزوین  نشانی:

 02833373815 تلفن: -

www.soh-ins.ac.ir قزوین -قزوین * موسسه غیرانتفاعی سهروردی  استان 

 02833697122, 02833697121, 02833697120 تلفن: - 72كوچه حكمت  -المللی امام خمینی)ره( بلوار دانشگاه بین -قزوین  نشانی:

www.adi.ac.ir قزوین -غیرانتفاعی عالمه دهخدا قزوین * موسسه  استان 

https://adi.ac.ir/index.php/1392-10-08-20-51-49/sanjesh :نشانی شرایط عمومی 

 02833651391, 02833651391 تلفن: -خیابان قایم جنوبی -بلوار امیركبیر-پونك -قزوین نشانی:

arq.ac.ir قزوین -قزوین * موسسه غیرانتفاعی عالمه رفیعی  استان 

arq.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

ی هاهبگااخو 2د دارد. جووپسر و و ختر ن دنشجویاای دابرل موسسه كنترو مستقیم رت خصوصی تحت نظادان گردخوی هاهبگااخوده از ستفان امكاا -1 شرایط خوابگاه :

 د دارد.جوویك مؤسسه دنشجویی نزدا)خصوصی( دان گردخو

 76و پالك شرقی  151پالك جنوبی -30نبش كوچه حكمت  -بلوار پرستار -خیابان بوستان معلم  -خیابان شهید سپهبد سلیمانی )نوروزیان سابق(  -قزوین  نشانی:

 02833675065, 02833681007, 02833681006 تلفن: -

www.aqi.ac.ir قزوین -قزوین * موسسه غیرانتفاعی عالمه قزوینی  استان 

https://aqi.ac.ir/?page_id=1682 :نشانی شرایط عمومی 

 های خودگردان تحت نظارت به صورت تمام هفته و یا روزها و شب های مورد نظر با هزینه مناسب وجود دارد.خوابگاهامكان استفاده از  شرایط خوابگاه :

, 02833372126, 02833374936 تلفن: -جنب اداره صنعت و معدن  -تقاطع خیابان شهید سلمانی و بلوار مالیات  -مجتمع ادارات نواب  -قزوین  نشانی:

02833374937 

www.ghazali.ac.ir قزوین -قزوین * موسسه غیرانتفاعی غزالی  استان 

https://ghazali.ac.ir/index.php/pages/aboute :نشانی شرایط عمومی 

 خوابگاه خودگردان تحت نظارت موسسه شرایط خوابگاه :

 02833690128 تلفن: - 61پالك  -خیابان پور مطبوع  -بلوار پرستار  -خیابان نوروزیان  -قزوین  نشانی:

www.kar.ac.ir قزوین * موسسه غیرانتفاعی كار استان 

http://qazvin.kar.ac.ir/index.php/fa/2021-01-28-10-47-33/2021-01-28-

10-47-35 AAAA://AAAAAAAAAAA.AAA.AA.AA/AAAAA.AAA/AA/2022-03-13-07-34-
02 AAAA://AAAAAAAAA.AAA.AA.AA/AAAAA.AAA/AA/2022-03-08-09-03-55 

 نشانی شرایط عمومی:

 0282232182, 02832225882 تلفن: -بلوار سهروردی  -شهر صنعتی البرز -قزوین نشانی:

www.kowsar.ac.ir قزوین -قزوین * موسسه غیرانتفاعی كوثر  استان 

 02832896246, 02832880871, 02832894858 تلفن: - 97پالك  -تر از مسجد جواداالئمه پایین -خیابان راه آهن  -قزوین  نشانی:

nikan.ac.ir قزوین * موسسه غیرانتفاعی نیكان تاكستان استان 

 02835248332, 02835248331, 02835248330 تلفن: -نرسیده به خیابان شهید رجایی  -بلوار امام خمینی )ره(  -تاكستان نشانی:

www.muq.ac.ir قم * دانشگاه علوم پزشكی قم استان 

 02531071100 تلفن: -معاونت آموزشی -خیابان شهید لواسانی)ساحلی( -قم نشانی:

qom.tvu.ac.ir فنی و حرفه ای پسران قمقم * آموزشكده  استان 

 به دانشجویان دوره كارشناسی ناپیوسته ، خوابگاه تعلق نمی گیرد . شرایط خوابگاه :

 02537785000 تلفن: -بلوارعماریاسر ، خیابان شهید قدوسی ، جنب اداره كل پست استان قم  نشانی:

qom.tvu.ac.ir/girls قم * آموزشكده فنی و حرفه ای دختران قم استان 

 02532855375 تلفن: - 13هدایت  - 13ولیعصر -شهرك قدس  نشانی:

www.shdu.ac.ir قم -قم * دانشگاه غیرانتفاعی شهاب دانش  استان 

 02532317171 تلفن: -متری شهروند  50تقاطع  -بلوار امامت  -شهر پردیسان -قم  نشانی:

www.ijtihad.ac.ir قم -قم * موسسه غیرانتفاعی اجتهاد  استان 

http://ijtihad.ac.ir/42-omk2k :نشانی شرایط عمومی 

 02537749200 تلفن: - 35پالك  - 11كوچه  -خیابان معلم غربی -قم  نشانی:

www.pooyesh.ac.ir قم -قم * موسسه غیرانتفاعی پویش  استان 

 02532160111 تلفن: -بعد از تقاطع بلوار شهروند  -بلوار امامت )پردیسان(  -بلوار غدیر  -قم نشانی:

https://takestan.ac.ir/2022/03/08/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86/
https://takestan.ac.ir/2022/03/08/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86/
https://takestan.ac.ir/2022/03/08/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86/
https://takestan.ac.ir/2022/03/08/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86/
https://takestan.ac.ir/2022/03/08/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86/
https://adi.ac.ir/index.php/1392-10-08-20-51-49/sanjesh
https://university.sanjesh.org/Kardani/arq.ac.ir
https://aqi.ac.ir/?page_id=1682
https://ghazali.ac.ir/index.php/pages/aboute
http://qazvin.kar.ac.ir/index.php/fa/2021-01-28-10-47-33/2021-01-28-10-47-35http:/khoramdareh.kar.ac.ir/index.php/fa/2022-03-13-07-34-02http:/rafsanjan.kar.ac.ir/index.php/fa/2022-03-08-09-03-55
http://qazvin.kar.ac.ir/index.php/fa/2021-01-28-10-47-33/2021-01-28-10-47-35http:/khoramdareh.kar.ac.ir/index.php/fa/2022-03-13-07-34-02http:/rafsanjan.kar.ac.ir/index.php/fa/2022-03-08-09-03-55
http://qazvin.kar.ac.ir/index.php/fa/2021-01-28-10-47-33/2021-01-28-10-47-35http:/khoramdareh.kar.ac.ir/index.php/fa/2022-03-13-07-34-02http:/rafsanjan.kar.ac.ir/index.php/fa/2022-03-08-09-03-55
http://ijtihad.ac.ir/42-omk2k
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www.hekmat-qom.ac.ir/ قم -قم * موسسه غیرانتفاعی حكمت  استان 

https://hekmat-
qom.ac.ir/sites/2/156/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%
A7%D8%B3%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7.html 

 نشانی شرایط عمومی:

 02532314822 تلفن: -خیابان شهید ایمانی  -بعد از میدان یادمان شهدای فردو  -بلوار امام صادق )ع(  -شهرك پردیسان  -قم  نشانی:

www.rahpooyan.ac.ir قم -قم * موسسه غیرانتفاعی رهپویان سیدالشهداء )ویژه خواهران(  استان 

www.rahpooyan.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

استفاده از این موسسه ویژه خواهران می باشد و  -2اعتقاد و پایبندی به اسالم و التزام عملی به والیت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  -1 شرایط خاص :
 پوشش برتر چادر همراه با رعایت كامل شیونات و هنجارهای اسالمی الزامی است.

 این دانشگاه هیچ تعهدی در قبال خوابگاه ندارد شرایط خوابگاه :
 02532704092, 02532704052 تلفن: -)ع( انتهای خیابان امام رضا  -خیابان پاییزان -خیابان ذوالفقار  -فلكه جوان  -انتهای بنیاد )شهرك زین الدین( -قم نشانی:

www.tolouemehr.ac.ir قم -قم * موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر  استان 

www.tolouemehr.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 02533555610 تلفن: -رسالت میدان  -خیابان دور شهر  -قم نشانی:

www.muk.ac.ir سنندج -كردستان * دانشگاه علوم پزشكی كردستان  استان 

 08733664648 تلفن: -پایین تر از بیمارستان قدس -خیابان پاسداران-سنندج نشانی:

dsanandajtc.tvu.ac.ir كردستان * آموزشكده فنی و حرفه ای دختران سنندج استان 

dsanandajtc.tvu.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 08733667021, 08733661400 تلفن: -انتهای شهرك كشاورز  نشانی:

p-saghez.tvu.ac.ir كردستان * آموزشكده فنی و حرفه ای سقز استان 

 08736315735, 08736315639 تلفن: -جنب سرای سالمندان -دانشگاهشهرك  نشانی:

kurdestan.tvu.ac.ir شهید یزدان پناه -كردستان * دانشكده فنی و حرفه ای پسران سنندج  استان 

 08733180602 تلفن: -میدان سهروردی بلوار معلم  -سنندج نشانی:

www.irm.ac.ir قروه -ایرانمهر كردستان * موسسه غیرانتفاعی  استان 

 08735247736 تلفن: -خیابان ابوذر  -قروه  نشانی:

www.kduni.info سنندج -كردستان * موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش  استان 

www.kduni.info :نشانی شرایط عمومی 

 08733623761 تلفن: -روبروی جمعیت هالل احمر  -خیابان اكباتان -سنندج نشانی:

www.maad سنندج -كردستان * موسسه غیرانتفاعی ماد  استان 

 08733226117 تلفن: -خیابان هدایت  -آباد خیابان حسن -میدان آزادی  -سنندج  نشانی:

kerman.tvu.ac.ir رفسنجان ای دخترانكرمان * آموزشكده فنی و حرفه استان 

 03434356684, 03434341402 تلفن: -یزد -كمربندی كرمان 4كیلومتر  -میدان خاتم االنبیاء نشانی:

www.uk.ac.ir كرمان * دانشگاه شهید باهنر كرمان استان 

vcedu.uk.ac.ir/bsc  شرایط عمومی:نشانی 

 مجتمع آموزش عالی بافت در قبال خوابگاه تعهدی ندارد. شرایط خوابگاه :
 03433257163 تلفن: -میدان افضلی پور  -بزرگراه امام خمینی)ره( -كرمان نشانی:

www.sirums.ac.ir كرمان * دانشكده علوم پزشكی سیرجان استان 

https://vce.sirums.ac.ir/index.php/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-
%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%

8A%A8%A7-%A8%A9%A9%85%A9%88%A9%85%AA%8A-
%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AC%D9%88 

 ایط عمومی:نشانی شر

 این دانشكده هیچ گونه مسئولیتی در قبال خوابگاه ندارد. شرایط خوابگاه :
 03442340611, 03442340610, 03442232052 تلفن: - 7816916338جنب پارك ترافیك كدپستی  -بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی  -سیرجان  نشانی:

https://www.jmu.ac.ir/fa/scsa دانشگاه علوم پزشكی جیرفتكرمان *  استان 

https://www.jmu.ac.ir/fa/scsa :نشانی شرایط عمومی 

 باشد.این دانشگاه فاقدخوابگاه دولتی برای دانشجویان جدیدالورود می شرایط خوابگاه :
 03443316714, 03443316491, 03443316490 تلفن: -میدان شاهد  -جیرفت  نشانی:

www.rums.ac.ir كرمان * دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان استان 

 03434280038 تلفن: -سازمان مركزی  -بلوار امام علی -رفسنجان  نشانی:

www.kmu.ac.ir كرمان * دانشگاه علوم پزشكی كرمان استان 

kardani.kmu.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 وجود ندارد. 1401امكان واگذاری خوابگاه جهت دانشجویان ورودی های مهر و بهمن  شرایط خوابگاه :
 03431325638 تلفن: -ابتدای جاده هفت باغ علوی  -كرمان نشانی:

p-bam.tvu.ac.ir كرمان * آموزشكده فنی و حرفه ای بم استان 

 03444216644, 03444220550 تلفن: -میدان آزادی ـ خیابان فرهنگ  -بم نشانی:

orzueeyeh.tvu.ac.ir كرمان * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ارزوییه )استان كرمان( استان 

 03433257743, 03433257742, 03433257741 تلفن: -خیابان شهید مصطفی خمینی ـ ابتدای اتوبان هفت باغ علوی انتهای -ارزوییه  نشانی:

p-baft.tvu.ac.ir كرمان * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بافت استان 

 03442424226 تلفن: -انتهای خیابان آزادگان  -بافت نشانی:

p-zarand.tvu.ac.ir آموزشكده فنی و حرفه ای پسران زرندكرمان *  استان 

 03434433929 تلفن: -خیابان شهید آبرین -پشت بیمارستان تامین اجتماعی-بلوار جمهوری اسالمی -زرند نشانی:

https://hekmat-qom.ac.ir/sites/2/156/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7.html
https://hekmat-qom.ac.ir/sites/2/156/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7.html
https://hekmat-qom.ac.ir/sites/2/156/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7.html
https://university.sanjesh.org/Kardani/www.rahpooyan.ac.ir
https://university.sanjesh.org/Kardani/www.tolouemehr.ac.ir
https://university.sanjesh.org/Kardani/dsanandajtc.tvu.ac.ir
https://university.sanjesh.org/Kardani/www.kduni.info
https://university.sanjesh.org/Kardani/vcedu.uk.ac.ir/bsc
https://vce.sirums.ac.ir/index.php/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AC%D9%88
https://vce.sirums.ac.ir/index.php/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AC%D9%88
https://vce.sirums.ac.ir/index.php/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AC%D9%88
https://vce.sirums.ac.ir/index.php/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AC%D9%88
https://www.jmu.ac.ir/fa/scsa
https://university.sanjesh.org/Kardani/kardani.kmu.ac.ir
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p-sirjan.tvu.ac.ir كرمان * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران سیرجان استان 

 03442269802 تلفن: -دانشگاه صنعتی بلوار امام زاده علی )ع( ، روبروی  -سیرجان نشانی:

p2-kerman.tvu.ac.ir شهید دادبین -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو كرمان كرمان *  استان 

, 03432123561, 03432123560 تلفن: -كرمان ) شهید دادبی(  2آموزشكده فنی شماره  -كرمان سه راه سیلو ابتدای بزرگراه امام روبروی شركت گاز  نشانی:
03432123562 

p-shahrebabak.tvu.ac.ir كرمان * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شهر بابك استان 

 ندارد شرایط خوابگاه :
 03434119510 تلفن: -انتهای خیابان آیت اله غفاری )جاده استبرق(  -شهربابك نشانی:

d-sirjan.tvu.ac.ir حرفه ای دختران سیرجانكرمان * آموزشكده فنی و  استان 

d-sirjan.tvu.ac.ir 

 نشانی شرایط عمومی:

 فاقد خوابگاه می باشد شرایط خوابگاه :
 03442264057 تلفن: -كوثر خیابان  -نرسیده به مجتمع مخابراتی علی ابن ابیطالب  -بلوار فاطمیه  -سیرجان نشانی:

d-kerman.tvu.ac.ir حضرت فاطمه)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمان كرمان *  استان 

 03432150154 تلفن: -بلوار امام حسن مجتبی )ع( -طاهرآباد -چهارراه فرهنگیان -بلوار جمهوری اسالمی  -كرمان نشانی:

k-kerman.tvu.ac.ir رضوان -آموزشكده كشاورزی پسران كرمان كرمان *  استان 

 03433112194 تلفن: -بزرگراه آیت اهلل خامنه ای، خیابان شماره یك  -كرمان نشانی:

kerman.tvu.ac.ir شهید چمران -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمان كرمان *  استان 

 03433257742, 03433257741, 03446363124 تلفن: -ابتدای اتوبان هفت باغ علوی انتهای خیابان شهید مصطفی خمینی ـ  -كرمان نشانی:

www.besat.ac.ir كرمان -كرمان * موسسه غیرانتفاعی بعثت  استان 

www.besat.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 03433243539 تلفن: -نرسیده به سه راهی جوپار سمت راست  -بلوار عاشقان والیت  -كرمان نشانی:

www.bahmanyar.ac.ir كرمان -كرمان * موسسه غیرانتفاعی بهمنیار  استان 

 03432122722, 03432122723 تلفن: - 5نبش شمالی  - 4امیركبیر  -بلوار امیركبیر  -بلوار جمهوری اسالمی  -كرمان  نشانی:

www.javid.ac.ir جیرفت -كرمان * موسسه غیرانتفاعی جاوید پویا دانش  استان 

 03443265585 تلفن: - 4كوچه آزادی  -خیابان آزادی  -جیرفت  نشانی:

www.rkerman.ir كرمان -كرمان * موسسه غیرانتفاعی رسالت  استان 

www.rkerman.ir resalat-edu.ir :نشانی شرایط عمومی 

 03433232881, 03433210001 تلفن: -نبش خیابان عباد  -انتهای گلدشت  -كرمان نشانی:

www.erfan.ac.ir كرمان -غیرانتفاعی عرفان كرمان * موسسه  استان 

www.erfan.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 03433243044, 03433243042, 03433243043 تلفن: - 57نبش كوچه  -خیابان گلدشت  -كرمان  نشانی:

www.aj.ac.ir رفسنجان -غیرانتفاعی عالمه جعفری كرمان * موسسه  استان 

 03434355644 تلفن: -جنب شهرك نفت  -جاده تهران  2كیلومتر  -رفسنجان نشانی:

www.farhikhtegan.ac.ir كرمان -كرمان * موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان  استان 

www.farhikhtegan.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 03432820793, 03432820791 تلفن: - 41پالك -روبروی اداره مخابرات -خیابان ملك  -بلوار جمهوری اسالمی  -كرمان نشانی:

www.kermanihe.ac.ir كرمان * موسسه غیرانتفاعی كیمیای كرمان استان 

 03433243630, 03433243629 تلفن: -شهرك دانشگاهی صادقیه  -نرسیده به جاده جوپار  -بعد از پل بازرگانی  -بزرگراه یادگار امام  -كرمان  نشانی:

www.ihemafakherraf.ac.ir رفسنجان -كرمان * موسسه غیرانتفاعی مفاخر  استان 

 03434266572, 03434266573, 03434256448 تلفن: - 24ابوذر -خیابان ابوذر  -رفسنجان  نشانی:

www.mehrkerman.ac.ir كرمان -كرمان * موسسه غیرانتفاعی مهر  استان 

https://mehrkerman.ac.ir/announcement-p  عمومی:نشانی شرایط 

 03433242652, 03433242651, 03433242650 تلفن: -بلوار سما  -شهرك خواجو  -چهارراه جوپاری -كرمان نشانی:

www.misagh.ac.ir رفسنجان -كرمان * موسسه غیرانتفاعی میثاق  استان 

 03434356761 تلفن: -مجتمع سیدالشهدا  -االنبیا میدان خاتم -بلوار والیت  -رفسنجان  نشانی:

www.kums.ac.ir كرمانشاه * دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه استان 

https://vc-

education.kums.ac.ir/fa/administrationmanagment/modiramozesh/office/khadamat/uniterms :نشانی شرایط عمومی 

 دانشگاه در قبال واگذاری خوابگاه هیچ گونه تعهدی ندارد. شرایط خوابگاه :

 08338368170 تلفن: -دانشگاه  2ساختمان شماره  -روبروی بیمارستان امام علی )ع( -بلوار شهید بهشتی -كرمانشاه نشانی:

p-islamabadgharb.tvu.ac.ir كرمانشاه * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اسالم آباد غرب استان 

 08345236819, 08345227684 تلفن: -خیابان شهید مطهری جنب باغ رضوان  -اسالم آباد غرب نشانی:

p2ksh.tvu.ac.ir آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو كرمانشاهكرمانشاه *  استان 

 08338438055, 08338438062 تلفن: -بزرگراه امام حسین )ع( پایین تر از تقاطع غیر همسطح الهیه  -كرمانشاه نشانی:

p1-kermanshah.tvu.ac.ir كرمانشاه * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك كرمانشاه استان 

 08337240061, 08337248280 تلفن: -میدان فردوسی بلوار شهید جعفری)كسری( -كرمانشاه  نشانی:

https://university.sanjesh.org/Kardani/d-sirjan.tvu.ac.ir
https://university.sanjesh.org/Kardani/www.besat.ac.ir
https://university.sanjesh.org/Kardani/www.rkerman.irresalat-edu.ir
https://university.sanjesh.org/Kardani/www.erfan.ac.ir
https://university.sanjesh.org/Kardani/www.farhikhtegan.ac.ir
https://mehrkerman.ac.ir/announcement-p
https://vc-education.kums.ac.ir/fa/administrationmanagment/modiramozesh/office/khadamat/uniterms
https://vc-education.kums.ac.ir/fa/administrationmanagment/modiramozesh/office/khadamat/uniterms
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d-kermanshah.tvu.ac.ir كرمانشاه * آموزشكده فنی و حرفه ای دختران كرمانشاه استان 

 08334266670 تلفن: -شهرك معلم ، فاز یك ، چهار راه رودكی  -كرمانشاه نشانی:

www.jdku.ac.ir كرمانشاه -كرمانشاه * موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی  استان 

 08331031601 تلفن: -خیابان جهاد دانشگاهی  -بهمن  22راهسه -بلوار شهید بهشتی -كرمانشاه  نشانی:

www.zagros.ac.ir كرمانشاه -كرمانشاه * موسسه غیرانتفاعی زاگرس  استان 

 08337218063, 08337218030 تلفن: -طبقه فوقانی بانك مهر ایران  -روبروی بانك ملی  -راه شریعتی از سه باالتر -خیابان شریعتی -كرمانشاه  نشانی:

kshr.ac.ir كرمانشاه -كرمانشاه * موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی  استان 

 08338267515 تلفن: -شهرك دادگستری  -الهیه  -كرمانشاه  نشانی:

www.kabirgharb.ac.ir كرمانشاه -كرمانشاه * موسسه غیرانتفاعی كبیر غرب  استان 

 خودگردان شرایط خوابگاه :
 08334230924 تلفن: -جنب كتابخانه عالمه طباطبایی  -خیابان رفاه  -بلوار طاق بستان -كرمانشاه  نشانی:

p-yasouj.tvu.ac.ir كهگیلویه و بویراحمد * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران یاسوج استان 

 07433338769, 07433332065 تلفن: -میدان جهاد جاده شرف آباد  -یاسوج نشانی:

d-yasouj.tvu.ac.ir كهگیلویه و بویراحمد * آموزشكده فنی و حرفه ای دختران یاسوج استان 

 07433335006, 07433333375 تلفن: -شرف آباد ـ پشت اداره گذرنامه  -یاسوج نشانی:

www.dana.ac.ir یاسوج -كهگیلویه و بویراحمد * موسسه غیرانتفاعی دانا  استان 

https://dana.ac.ir/danacont/uploads/2022/06/sh.m.pdf :نشانی شرایط عمومی 

 07433233474, 07433229448 تلفن: -نبش تقاطع دوم  - 10فرعی  -خیابان ابن سینا  -آبان(  13پشت ترمینال قدیمی ) -یاسوج  نشانی:

farazuast.com گچساران -كهگیلویه و بویراحمد * موسسه غیرانتفاعی فراز  استان 

 07432321604 تلفن: -چهارراه فرمانداری  -گچساران  نشانی:

www.gu.ac.ir گرگان -گلستان * دانشگاه گلستان  استان 

www.gu.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 دانشگاه فاقد خوابگاه دولتی و دارای خوابگاه خصوصی تحت نظارت دانشگاه برای خواهران و برادران می باشد. شرایط خوابگاه :
 01734266235 تلفن: - 49411-47994كدپستی  -دانشكده فنی و مهندسی علی آباد كتول  -آتش نشانیجنب  -ورودی شهدای گمنام-فاضل آباد نشانی:

www.gonbad.ac.ir گلستان * دانشگاه گنبد استان 

https://www.gonbad.ac.ir/fa/home/page/176 :نشانی شرایط عمومی 

 01733266700 تلفن: -انتهای بلوار بصیرت  -خیابان شهید فالحی  -گنبد كاووس نشانی:

www.goums.ac.ir گرگان -گلستان * دانشگاه علوم پزشكی گلستان  استان 

https://farhangi.goums.ac.ir/content/58980/  شرایط عمومی:نشانی 

گونه خدمات این دانشگاه هیچ گونه تعهدی نسبت به تأمین خوابگاه در قبال دانشجویان جدیدالورود در تمامی رشته ها و مقاطع تحصیلی ندارد و فاقد هر شرایط خوابگاه :

 باشد.خوابگاهی و اسكان برای كلیه دانشجویان می

, 01732451721 تلفن: -مدیریت آموزشی دانشگاه  -مجموعه آموزشی مرحوم فلسفی -ابتدای جاده شصت كال -جاده گرگان به ساری 4كیلومتر  -گرگان نشانی:

01732451720 ,01732452651 

p-aliabadkatool.tvu.ac.ir آباد كتولگلستان * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران علی  استان 

https://p-aliabadkatool.tvu.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 01734221409 تلفن: -خیابان هنرستان  -علی آباد كتول نشانی:

p-gorgan.tvu.ac.ir گلستان * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران گرگان استان 

p-gorgan.tvu.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 خوابگاه ندارد شرایط خوابگاه :

 01732440612, 01732430322 تلفن: -انتهای خیابان شهید رجایی جنب كانون طه  -گرگان نشانی:

golestan.tvu.ac.ir گلستان * آموزشكده فنی و حرفه ای دختران گرگان استان 

 01732156731, 01732126338 تلفن: - 4نهضت شهرك امام كوچه  -گرگان نشانی:

d-gonbad.tvu.ac.ir گلستان * آموزشكده فنی و حرفه ای دختران گنبد استان 

 01733553506 تلفن: -انتهای كمربندی شهید صیاد شیرازی  -گنبد نشانی:

p-kordkuy.tvu.ac.ir علی)ع(امام  -گلستان * دانشكده فنی و حرفه ای پسران كردكوی  استان 

 01734334256, 01734327797 تلفن: -باالتر از شهرك فرهنگیان  -بلوار دانشگاه  -كردكوی نشانی:

www.hakim-jorjani.ac.ir گرگان -گلستان * موسسه غیرانتفاعی حكیم جرجانی  استان 

https://hakim-jorjani.ac.ir/category/143/GEC-Bachelor :نشانی شرایط عمومی 

 01732171078 تلفن: -انتهای بلوار نیایش شرقی  -ویالشهر -گرگان نشانی:

www.shgol.ac.ir گنبد كاووس -گلستان * موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان  استان 

www.shgol.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 01733383820, 01733383817, 01733383810 تلفن: -روبروی سیلوی گندم  -بعد از پارك شادی  -خیابان امام خمینی)ره( جنوبی  -گنبد كاووس  نشانی:

www.shamsgonbad.ac.ir گنبد كاووس -گلستان * موسسه غیرانتفاعی شمس  استان 

 01733389713, 01733389712, 01733389703 تلفن: -جنب دریاچه مصنوعی  -بلوار شادی  -گنبدكاووس  نشانی:

https://dana.ac.ir/danacont/uploads/2022/06/sh.m.pdf
https://university.sanjesh.org/Kardani/www.gu.ac.ir
https://www.gonbad.ac.ir/fa/home/page/176
https://farhangi.goums.ac.ir/content/58980/
https://p-aliabadkatool.tvu.ac.ir/
https://university.sanjesh.org/Kardani/p-gorgan.tvu.ac.ir
https://hakim-jorjani.ac.ir/category/143/GEC-Bachelor
https://university.sanjesh.org/Kardani/www.shgol.ac.ir
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www.golestan.ac.ir گرگان -گلستان * موسسه غیرانتفاعی گلستان  استان 

 01732627332 تلفن: -روبروی پارك  -شهریار پنجم  -شهرك شهریار -بلوارشهید كالنتری )كمربندی(  -گرگان نشانی:

www.lameigorgani.ac.ir گرگان -گلستان * موسسه غیرانتفاعی المعی گرگانی  استان 

https://lameigorgani.ac.ir/sharayete-omomi.html :نشانی شرایط عمومی 

 مؤسسه دارای خوابگاه خودگردان می باشد شرایط خوابگاه :
 01732627958, 01732627959 تلفن: - 5المعی  -خیام دهم -كوی خیام -بلوار شهید كالنتری  -گرگان  نشانی:

www.lighmanhakim.ac.ir آق قال گلستان -* موسسه غیرانتفاعی لقمان حكیم گلستان  استان 

 01734528612 تلفن: -روبروی پارك شهر  -متری شهید فهمیده 20نبش -متری خرمشهر30خیابان -آق قال  نشانی:

www.mirdamad.ac.ir گرگان -گلستان * موسسه غیرانتفاعی میرداماد  استان 

 01732471321 تلفن: - 6هیركان  -بلوار هیركان  -گرگان  نشانی:

www.miladgihe.ac.ir مینودشت -گلستان * موسسه غیرانتفاعی میالد گلستان  استان 

 01735231988 تلفن: -نبش بلوار الغدیر  -جاده كمربندی )بلوار امام رضا )ع((  -مینودشت  نشانی:

www.gums.ac.ir رشت -گیالن * دانشگاه علوم پزشكی گیالن  استان 

 01333328845 تلفن: -معاونت آموزشی  -روبروی هتل پردیس  -بلوار امام خمینی  -رشت  نشانی:

p-astaneashrafiye.tvu.ac.ir امام صادق)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران آستانه اشرفیه گیالن *  استان 

https://p-astaneashrafiye.tvu.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 01341122017 تلفن: -جاده كیاشهر  3كیلومتر  -آستانه اشرفیه نشانی:

p-anzali.tvu.ac.ir گیالن * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بندرانزلی استان 

 01344401811 تلفن: -بلوار آیت اله پیشوایی  -غازیان -بندر انزلی نشانی:

p-roodbar.tvu.ac.ir گیالن * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رستم آباد رودبار استان 

 01334672157 تلفن: -بلوار ولیعصر )عج(  -رستم آباد نشانی:

p-rasht.tvu.ac.ir گیالن * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رشت استان 

 01333426535, 01333441647 تلفن: -الكان بعد از ایران برك جاده  4فلكه گاز كیلومتر -رشت نشانی:

p-lahijan.tvu.ac.ir گیالن * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران الهیجان استان 

 01342223088 تلفن: -خیابان كاشف شرقی بعد از خیابان تربیت معلم  -الهیجان نشانی:

d-rasht.tvu.ac.ir حرفه ای دختران رشتگیالن * آموزشكده فنی و  استان 

 01333427571 تلفن: -شهرك سید احمد خمینی  -بلوار پروفسور سمیعی  -بلوار الكان  -رشت نشانی:

p-somesara.tvu.ac.ir سراگیالن * دانشكده فنی و حرفه ای صومعه  استان 

 01344328224, 01344328223 تلفن: -صومعه سرا بلوار ولیعصر عج خیابان بهشت زینبیه خیابان معلم  نشانی:

www.ahrar.ac.ir رشت -گیالن * موسسه غیرانتفاعی احرار  استان 

http://ahrar.ac.ir/news/show/1082 :نشانی شرایط عمومی 

 01332439120, 01332439119, 01332439113 تلفن: -شهرك سید احمد خمینی  -بلوار پروفسور سمیعی -جاده الكان -رشت  نشانی:

www.andishmand.ac.ir الهیجان -گیالن * موسسه غیرانتفاعی اندیشمند  استان 

 01342445317 تلفن: -خیابان نخجیر شرقی  -میدان شیخ زاهد -الهیجان  نشانی:

www.anvar-ol-olum.ac.ir بندرانزلی -العلوم گیالن * موسسه غیرانتفاعی انوار  استان 

 03144435498, 01344435060 تلفن: -بعدار سازمان ارشاد اسالمی  -بلوار معلم -میدان ماال -بندر انزلی نشانی:

www.jdrasht.ac.ir رشت -گیالن * موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی  استان 

http://jdrasht.ac.ir/fa :نشانی شرایط عمومی 

 این موسسه هیچگونه تعهدی درقبال تامین خوابگاه ندارد. شرایط خوابگاه :

 01333448996, 01333448995, 01332465557 تلفن: -بلوار والیت  -فاز اول مسكن مهر  -پل طالشان  -بلوار الكان  -رشت  نشانی:

www.deylaman.ac.ir الهیجان -دیلمان  گیالن * موسسه غیرانتفاعی استان 

 01342245502, 01342245501, 01342245500 تلفن: -باالتر از كوچه یكم  -خیابان استخر معین  -میدان ابریشم  -الهیجان  نشانی:

www.rahbordshomal.ac.ir رشت -گیالن * موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال  استان 

https://rahbordshomal.ac.ir/konkoor/ :نشانی شرایط عمومی 

, 01333440555, 01333425515 تلفن: - 4193165151كد پستی  -متر باالتر از پل طالشان 500 -بلوار پرفسور سمیعی  -جاده الكان  -رشت  نشانی:

01333440333 

www.tusd.ir رشت -گیالن * موسسه غیرانتفاعی سیمای دانش  استان 

 01332220918, 01332241663 تلفن: -كوچه آفاق  -خیابان سعدی  -رشت  نشانی:

www.ghadir.ac.ir لنگرود -گیالن * موسسه غیرانتفاعی قدیر  استان 

 01342565125 تلفن: - 35پالك  -خیابان شهید شیخی  - 7كوچه الله  -بلوار كشاورز  -میدان معلم  -لنگرود  نشانی:

kadous.ac.ir رشت -گیالن * موسسه غیرانتفاعی كادوس  استان 

www.kadous.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 خودگردان در سطح شهراستفاده از خوابگاه های  شرایط خوابگاه :
 01333265148, 01333236921 تلفن: - 48پالك  -جنب بانك تجارت  -نرسیده به سه راه معلم  -خیابان سعدی  -رشت  نشانی:

https://lameigorgani.ac.ir/sharayete-omomi.html
https://p-astaneashrafiye.tvu.ac.ir/
http://ahrar.ac.ir/news/show/1082
http://jdrasht.ac.ir/fa
https://rahbordshomal.ac.ir/konkoor/
https://university.sanjesh.org/Kardani/www.kadous.ac.ir
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www.kooshyar.ac.ir رشت -گیالن * موسسه غیرانتفاعی كوشیار  استان 

http://kooshyar.ac.ir/Fa/Page/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%
B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-
%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-1 

 نشانی شرایط عمومی:

 01332124498, 01332124497 تلفن: - 86انتهای خیابان  -گلسار -رشت  نشانی:

www.gil.ac.ir رودبار -گیالن * موسسه غیرانتفاعی گیل  استان 

http://gil.ac.ir/pages/sanjesh/1/93  شرایط عمومی:نشانی 

 دارای خوابگاه می باشد شرایط خوابگاه :
 01334674613 تلفن: -انتهای بلوار ولیعصر)عج(  -شهر رستم آباد -رودبار نشانی:

www.mehrastan.ac.ir آستانه اشرفیه -گیالن * موسسه غیرانتفاعی مهر آستان  استان 

https://www.mehrastan.ac.ir/?p=24154 :نشانی شرایط عمومی 

 01342166102, 01342166101, 01342166100 تلفن: -بلوار دانشگاه  -الدین اشرف میدان آقا سید جالل -آستانه اشرفیه  نشانی:

www.mehraeen.ac.ir موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی گیالن * استان 

 01344400271 تلفن: -بوستان یكم  -آباد طالب -منطقه آزاد انزلی -بندر انزلی  نشانی:

www.lums.ac.ir خرم آباد -لرستان * دانشگاه علوم پزشكی لرستان  استان 

 06633120149 تلفن: -جاده بروجرد  5كیلومتر  -كمالوند -خرم آباد نشانی:

p-borujerd.tvu.ac.ir لرستان * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بروجرد استان 

 06642508830 تلفن: -جنب هنرستان چرخكار -جاده گلدشت نشانی:

lorestan.tvu.ac.ir لرستان * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران خرم آباد استان 

 06633120567 تلفن: -شهرك دانشگاهی كمالوند  نشانی:

p-doroud.tvu.ac.ir لرستان * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران دورود استان 

https://p-doroud.tvu.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 06643232800, 06643233900 تلفن: -پشت كارخانه آرد  -بروجرد -جاده دورود  3كیلومتر  نشانی:

d-boroujerd.tvu.ac.ir لرستان * آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بروجرد استان 

https://d-boroujerd.tvu.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 06642504371 تلفن: -انتهای خیابان رودكی خیابان شهید مهرافزون  -بروجرد نشانی:

khoramabad.tvu.ac.ir لرستان * آموزشكده فنی و حرفه ای دختران خرم اباد استان 

 06633120545, 06633120407 تلفن: -نرسیده به دانشگاه آزاد  -شهرك دانشگاهی كمالوند نشانی:

www.afarinesh.ac.ir بروجرد -لرستان * موسسه غیرانتفاعی آفرینش علم گستر استان 

https://afarinesh.ac.ir/tarnama :نشانی شرایط عمومی 

 https://afarinesh.ac.ir/tarnama شرایط خوابگاه :
 06642468255, 06642458397 تلفن: - 759پالك  -جنب اداره محیط زیست  -بلوار امام خمینی ره  -بروجرد  نشانی:

www.juyandeganelm.ac.ir كوهدشت -لرستان * موسسه غیرانتفاعی جویندگان علم  استان 

 های خودگردان سطح شهر جهت رفاه دانشجویان غیربومیعقد قرارداد با خوابگاه شرایط خوابگاه :

 06632640044 تلفن: -طبقه همكف فرهنگسرای ارشاد  -خیابان ارشاد  -میدان قدس -كوهدشت  نشانی:

 پلدختر لرستان -لرستان * موسسه غیرانتفاعی علم آموزان افالك  استان 217,219,209,193

 06632228405 تلفن: -جنب پارك والیت  -خیابان امام  –پلدختر  نشانی:

www.yasinihebrj.ac.ir بروجرد -لرستان * موسسه غیرانتفاعی یاسین  استان 

 06642459040 تلفن: -نساجی روبروی  -جاده كمربندی -بروجرد  نشانی:

www.ausmt.ac.ir مازندران * دانشگاه تخصصی فنّاوری های نوین آمل استان 

 دانشگاه فاقد خوابگاه دولتی می باشد. شرایط خوابگاه :

 01144153453 تلفن: - 35اباذر  -خیابان طالقانی  -آمل  نشانی:

www.mubabol.ac.ir پزشكی بابل مازندران * دانشگاه علوم استان 

https://education.mubabol.ac.ir/page/?id=5998 :نشانی شرایط عمومی 

 گونه تعهدی در قبال ارائه خوابگاه ندارد.این دانشگاه هیچ شرایط خوابگاه :

 01132190601 تلفن: -خیابان گنج افروز  -بابل نشانی:

www.mazums.ac.ir ساری -مازندران * دانشگاه علوم پزشكی مازندران  استان 

دانشگاه علوم پزشكی مازندران بدلیل محدودیت ظرفیت خوابگاههای دانشجویی تعهدی درخصوص ارائه تسهیالت رفاهی و خوابگاهی به دانشجویان  -1 شرایط خوابگاه :

به دانشجویان پردیس،  -3گردد. صورت خودگردان و محدود واگذار میباشد و خوابگاه خواهران بهفاقد خوابگاه پسران می -2ندارد. پذیرفته شده در مقاطع مختلف 

 گیرد.نامه اسكان خوابگاه تعلق نمیپرداز، مهمان، جابجایی، انتقالی و سنواتی برابر آیینشهریه

 01133044052 تلفن: -میدان امام  -ساری نشانی:

p-amol.tvu.ac.ir عالمه حسن زاده آملی -مازندران * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران آمل  استان 

 01143140622 تلفن: -محمودآباد بعد از دو راهی اوجی آباد  5كیلومتر  -آمل نشانی:

p-babol.tvu.ac.ir مازندران * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بابل استان 

p-babol.tvu.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 01132348002 تلفن: -خیابان دانشجو -میدان امیرپازواری-امیركال -بابل نشانی:

http://kooshyar.ac.ir/Fa/Page/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-1
http://kooshyar.ac.ir/Fa/Page/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-1
http://kooshyar.ac.ir/Fa/Page/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-1
http://gil.ac.ir/pages/sanjesh/1/93
https://www.mehrastan.ac.ir/?p=24154
https://p-doroud.tvu.ac.ir/
https://d-boroujerd.tvu.ac.ir/
https://afarinesh.ac.ir/tarnama
https://education.mubabol.ac.ir/page/?id=5998
https://university.sanjesh.org/Kardani/p-babol.tvu.ac.ir
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p-behshahr.tvu.ac.ir مازندران * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بهشهر استان 

 01134576440 تلفن: -كوچه پویندگان  -خیابان قایم  -میدان قایم  -بهشهر نشانی:

p-ramsar.tvu.ac.ir مالصدرا -مازندران * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران رامسر  استان 

 01155244521, 01155244514 تلفن: -باغ ملی  -رامسر نشانی:

p2-sari.tvu.ac.ir آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو ساریمازندران *  استان 

 01133352007 تلفن: -سه راه جویبار جنب دانشگاه علوم پزشكی مازندران  -ساری نشانی:

noshahr.tvu.ac.ir مازندران * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران نوشهر استان 

https://noshahr.tvu.ac.ir/ :نشانی شرایط عمومی 

 فاقد خوابگاه می باشد. شرایط خوابگاه :
 01152055211, 01152055210, 01152056667 تلفن: -مزگا جنب دانشگاه فرهنگیان  -جاده نور  5كیلومتر  -نوشهر نشانی:

d-amol.tvu.ac.ir توحید -دختران آمل مازندران * آموزشكده فنی و حرفه ای  استان 

 01143123955, 01143124001 تلفن: -امام زاده عبدا.. بعد از حرم -هشت كیلومتری جاده هراز نشانی:

d-babol.tvu.ac.ir مازندران * آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بابل استان 

 01132203753 تلفن: -كمربندی شرقی ، كوچه استخر ولیعصر)عج(، مقابل تكیه سیدجالل  -بابل نشانی:

d-sari.tvu.ac.ir مازندران * آموزشكده فنی و حرفه ای دختران ساری استان 

 01133434366 تلفن: -جاده ساری نكاء روبروی پل سمسكنده  5كیلومتر -ساری نشانی:

k-sari.tvu.ac.ir مازندران * آموزشكده كشاورزی پسران ساری استان 

 01133137079 تلفن: -ابتدای شهرك فرهنگیان  -شهراتوبان ساری به قایم 5كیلومتر  -ساری نشانی:

maztc.tvu.ac.ir امام محمدباقر)ع( -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك ساری مازندران *  استان 

 01133240744, 01133032851 تلفن: -خیابان شهید استاد مطهری  -بلوار خزر  -ساری نشانی:

dfm.tvu.ac.ir آبادمازندران * دانشكده فنی و حرفه ای پسران محمود  استان 

 01144748841 تلفن: -بلوار شهدای نفتكش  -خیابان آزادی  -محمودآباد نشانی:

www.shomal.ac.ir آمل -مازندران * دانشگاه غیرانتفاعی شمال  استان 

www.shomal.ac.ir/admissionbsn :نشانی شرایط عمومی 

 بعمل خواهد آورداین دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای تامین خوابگاه ندارد ولی امور دانشجویی دانشگاه در این زمینه همكاری الزم را  شرایط خوابگاه :
 01144203712, 01144203711, 01144203710 تلفن: - 731صندوق پستی  -سه راهی امامزاده عبداله  -جاده هراز  5كیلومتر -آمل  نشانی:

www.mohaddes.ac.ir نور -مازندران * دانشگاه غیرانتفاعی عالمه محدث نوری  استان 

https://mohaddes.ac.ir/content/1411/ :نشانی شرایط عمومی 

 خوابگاه ویژه خواهران می باشد. شرایط خوابگاه :
 01144516660 تلفن: -ابتدای محور نور به چمستان  -خیابان شیخ فضل اله نوری  -نور نشانی:

www.ustmb.ac.ir بابل -مازندران * دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران  استان 

 01132466206 تلفن: - 12كوچه سرداران  -خیابان شیخ طبری  -بابل  نشانی:

www.abanharaz.com آمل -مازندران * موسسه غیرانتفاعی آبان هراز  استان 

 01144296838, 01144296835, 01144298626 تلفن: - 58پالك  - 13آزادگان  -خیابان آزادگان -محله هفتاد دستگاه  -خیابان طالب آملی -آمل  نشانی:

www.amol.ac.ir مازندران * موسسه غیرانتفاعی آمل استان 

 01144152697, 01144152691, 01144152692 تلفن: - 16پالك  -بخش خیابان فیاض -بلوار طالب آملی -آمل نشانی:

www.aihe.ac.ir تنكابن -مازندران * موسسه غیرانتفاعی آیندگان  استان 

http://aihe.ac.ir/fa/page/24/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%
AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-
%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87 

 نشانی شرایط عمومی:

 01154288853, 01154288852, 01154288851 تلفن: -جنب سالن ورزشی شهیدان حیدری  -كوچه شهدای دانشجو  -فردوسی غربی -تنكابن  نشانی:

www.adib-mazandaran.ac.ir ساری -غیرانتفاعی ادیب مازندران مازندران * موسسه  استان 

https://adib-mazandaran.ac.ir/sh/k2k :نشانی شرایط عمومی 

 01133033943, 01133033942, 01133033941 تلفن: -نرسیده به دانشگاه آزاد اسالمی  -بلوار خزر -ساری نشانی:

www.andishesazan.ac.ir نكا -مازندران * موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان علوم پایه مازندران  استان 

www.andishesazan.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 01134738540, 01134742444, 01134746689 تلفن: -ملی شعبه امامت جنب بانك  -خیابان انقالب  -نكا  نشانی:

www.parsa.ac.ir بابلسر -مازندران * موسسه غیرانتفاعی پارسا  استان 

 01135250682 تلفن: - 11پالك  -كوچه شهید محمدحسین پور  -خیابان شهید كهن  -بابلسر نشانی:

www.heip.ac.ir فریدونكنار -غیرانتفاعی پردیسان مازندران * موسسه  استان 

https://heip.ac.ir/general-condition/ :نشانی شرایط عمومی 

 موسسه هیچگونه تعهدی جهت تامین خوابگاه ندارد. شرایط خوابگاه :
 01135657242, 01135657241, 01135652139 تلفن: -مخابرات مركزی جنب  -خیابان امام خمینی)ره(  -كنار فریدون نشانی:

www.pd.ac.ir چالوس -ویندگان دانش مازندران * موسسه غیرانتفاعی پ استان 

 01152217626 تلفن: -كوچه فلسطین  -شهریور  17خیابان  -چالوس  نشانی:

tajanihe.ac.ir قائمشهر -مازندران * موسسه غیرانتفاعی تجن  استان 

www.tajanihe.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 01142040290 تلفن: -ابتدای بلوار بهداد سلیمی  -میدان جانبازان -شهرقائم نشانی:

https://noshahr.tvu.ac.ir/
https://university.sanjesh.org/Kardani/www.shomal.ac.ir/admissionbsn
https://mohaddes.ac.ir/content/1411/
http://aihe.ac.ir/fa/page/24/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://aihe.ac.ir/fa/page/24/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://aihe.ac.ir/fa/page/24/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://adib-mazandaran.ac.ir/sh/k2k
https://university.sanjesh.org/Kardani/www.andishesazan.ac.ir
https://heip.ac.ir/general-condition/
https://university.sanjesh.org/Kardani/www.tajanihe.ac.ir
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www.ihetohid.ac.ir گلوگاه مازندران -توحید مازندران * موسسه غیرانتفاعی  استان 

www.ihetohid.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 01134661061, 01134660989, 01134661062 تلفن: -خورشید كال  -بلوار امام رضا )ع( -گلوگاه  نشانی:

www.khazar.ac.ir محمود آباد -مازندران * موسسه غیرانتفاعی خزر  استان 

www.khazar.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 01144733996 ,01144736203 تلفن: -انتهای كوچه شهید دهقان  -دریای نهم  -جاده ساحلی خیابان آزادی  -محمود آباد  نشانی:

www.rahedanesh.ac.ir بابل -مازندران * موسسه غیرانتفاعی راه دانش  استان 

https://www.rahedanesh.ac.ir/View/GeneralConditionsInstituti
on 

 نشانی شرایط عمومی:

 دانشجویان غیر بومی به خوابگاه های خودگردان معرفی می شوند خوابگاه :شرایط 
 01132379915, 01132379914, 01132379912 تلفن: -خیابان تربیت معلم  -چهارراه معتمدی  -میدان شهید بزاز  -كمربندی شرقی -بابل  نشانی:

www.rnsari.ac.ir ساری -نوین دانش مازندران * موسسه غیرانتفاعی راهیان  استان 

www.rnsari.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 01133136801 تلفن: -جنب هتل نوید ) شرفدار كال سفلی (  -شهر جاده قائم 5كیلومتر  -ساری  نشانی:

www.rahman.ac.ir رامسر -موسسه غیرانتفاعی رحمان مازندران *  استان 

https://rahman.ac.ir/announcements/general-conditions-for-students/ :نشانی شرایط عمومی 

 /https://rahman.ac.ir/announcements/general-conditions-for-students شرایط خوابگاه :
 01155230513, 01155230512, 01155230511 تلفن: -جنب اداره گاز  -بلوار دانش آموز  -چهارراه بسیج  -رامسر نشانی:

www.rodaki.ac.ir تنكابن -مازندران * موسسه غیرانتفاعی رودكی  استان 

 01154235561 تلفن: -كوچه شهید شیر افكن -خیابان شهید پور تقی -تنكابن نشانی:

www.rouzbahan.ac.ir ساری -مازندران * موسسه غیرانتفاعی روزبهان  استان 

https://www.rouzbahan.ac.ir/262 :نشانی شرایط عمومی 

 01133701701 تلفن: -كیلومتر یك جاده دریا  -ساری نشانی:

www.saroyeh.ac.ir ساری -مازندران * موسسه غیرانتفاعی سارویه  استان 

 01133685768 تلفن: -جاده دریا  10كیلومتر  -ساری نشانی:

www.sabz.ac.ir آمل -مازندران * موسسه غیرانتفاعی سبز  استان 

 01143272969 تلفن: - 647ص.پ.  -بلوار شهید منفرد نیاكی -میدان عالمه میرحیدر آملی -خیابان امام رضا)ع(  -آمل  نشانی:

www.samangan.ac.ir آمل -مازندران * موسسه غیرانتفاعی سمنگان  استان 

 01144251495 تلفن: - 297پالك  -بن بست اباذر یازدهم  -اله طالقانی بلوار آیت -آمل  نشانی:

www.sana.ac.ir ساری -مازندران * موسسه غیرانتفاعی سنا  استان 

http://sana.ac.ir/content/151 :نشانی شرایط عمومی 

الزم جهت مسكن استیجاری را خواهد موسسه برای دانشجویان دختر،دارای خوابگاه خودگردان می باشد و برای دانشجویان پسر نیز مشاوره و مساعدت  شرایط خوابگاه :

 داد.

 01133033131 تلفن: -روبروی دانشگاه آزاد اسالمی  -جاده دریا  7كیلومتر  -ساری نشانی:

www.shafagh.ac.ir تنكابن -مازندران * موسسه غیرانتفاعی شفق  استان 

 01154266958, 01154266957 تلفن: - 20كوچه مرداب  -نشتارود -تنكابن نشانی:

www.salehan.ac.ir قائمشهر -مازندران * موسسه غیرانتفاعی صالحان  استان 

 01142265308 تلفن: - 21تالر  -روبروی كوچه ارغوان  -خیابان بابل –شهر قایم نشانی:

www.sgh.ac.ir قائمشهر -مازندران * موسسه غیرانتفاعی صنعتی قایم  استان 

www.sgh.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 01142045924 تلفن: -ابتدای كوچه شهید یونسی  -جاده كیاكال  -میدان امام خمینی )ره(  -شهرقائم نشانی:

www.mit.ac.ir بابل -مازندران مازندران * موسسه غیرانتفاعی صنعتی  استان 

https://b2n.ir/g21505 :نشانی شرایط عمومی 

 خوابگاه برای دانشجویان دختر غیربومی به صورت خودگردان و از طریق بخش خصوصی تامین گردیده است. شرایط خوابگاه :

 01135100107, 01135100105 تلفن: -شهر جاده بابل به قائم 5كیلومتر  -بابل  نشانی:

www.tabari.ac.ir بابل -مازندران * موسسه غیرانتفاعی طبری  استان 

 01132257321 تلفن: -جنب مسجدالنبی  -خیابان شیخ طبری  -میدان كشوری  -بابل  نشانی:

www.aab.ac.ir بهنمیر بابلسر -مازندران * موسسه غیرانتفاعی عالمه امینی  استان 

www.aab.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 باشد .موسسه دارای خوابگاه خودگردان می شرایط خوابگاه :

 01135750815, 01135750811, 01135750810 تلفن: - 15خیابان گلستان  -بلوار امام خمینی -بهنمیر نشانی:

www.ahelli.ir مازندران * موسسه غیرانتفاعی عالمه حلی چالوس استان 

http://ahelli-cha-
ihe.ac.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=1021&Itemid=60 شرایط عمومی: نشانی 

 01152282882 تلفن: -جنب دانشگاه آزاد اسالمی  -شهریور17خیابان -چالوس  نشانی:

https://university.sanjesh.org/Kardani/www.ihetohid.ac.ir
https://university.sanjesh.org/Kardani/www.khazar.ac.ir
https://www.rahedanesh.ac.ir/View/GeneralConditionsInstitution
https://www.rahedanesh.ac.ir/View/GeneralConditionsInstitution
https://university.sanjesh.org/Kardani/www.rnsari.ac.ir
https://rahman.ac.ir/announcements/general-conditions-for-students/
https://www.rouzbahan.ac.ir/262
http://sana.ac.ir/content/151
https://university.sanjesh.org/Kardani/www.sgh.ac.ir
https://b2n.ir/g21505
https://university.sanjesh.org/Kardani/www.aab.ac.ir
http://ahelli-cha-ihe.ac.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=1021&Itemid=60
http://ahelli-cha-ihe.ac.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=1021&Itemid=60
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www.atabarsihe.ac.ir قائمشهر -مازندران * موسسه غیرانتفاعی عالمه طبرسی  استان 

 https://atabarsihe.ac.ir/reshte.html                                                                                                                                           نشانی شرایط عمومی:
 01142294213, 01142294538 تلفن: -جنب فرماندهی نیروی انتظامی  -جاده بابل 2كیلومتر  -شهرقایم نشانی:

www.aryan.ac.ir امیر كال بابل -مازندران * موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان  استان 

www.aryan.ac.ir  شرایط عمومی:نشانی 

 خواهران دانشجو می توانند از امكانات خوابگاه تحت نظارت موسسه بهره مند شوند. شرایط خوابگاه :
 01132355000 تلفن: -نبش خیابان دانشگاه  -كمربندی  -امیركال  -بابل  نشانی:

www.farvardin.ac.ir قائمشهر -مازندران * موسسه غیرانتفاعی فروردین  استان 

 01142294275, 01142294274, 01142294273 تلفن: -جاده نظامی  4كیلومتر  -بابل  -شهر اتوبان قائم -شهرقائم نشانی:

www.kavosh.ac.ir محمود آباد -مازندران * موسسه غیرانتفاعی كاوش  استان 

 01144734254 تلفن: -پور روبروی پاركینگ قزوینی -خیابان امام خمینی )ره(  -محمودآباد  نشانی:

www.kasraramsar.ac.ir رامسر -مازندران * موسسه غیرانتفاعی كسری  استان 

 01155221281 تلفن: -متری بلوار طالقانی  20ابتدای  -رامسر  نشانی:

www.kamalolmolk.ac.ir نوشهر -مازندران * موسسه غیرانتفاعی كمال الملك  استان 

https://www.kamalolmolk.ac.ir/2022/02/27/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db
%8A%A8%A7-%A8%A9%A9%85%A9%88%A9%85%AA%8A-%A9%88-
%d8%a2%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d9%87-
%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-
%da%a9%d9%85%d8%a7/ 

 ومی:نشانی شرایط عم

 01152141071 تلفن: - 60پالك -خیابان رازی  -نوشهر نشانی:

www.marlik.ac.ir نوشهر -مازندران * موسسه غیرانتفاعی مارلیك  استان 

 01152126518 تلفن: -به طرف چالوس قبل از هتل كوروش  -خیابان شهید عمادالدین كریمی -نوشهر نشانی:
www.maziar.ac.ir رویان نور -موسسه غیرانتفاعی مازیار  مازندران * استان 

 01144510031 تلفن: -جنب شهرك شهید بهشتی  -رویان  -نور  نشانی:
www.nima.ac.ir محمودآباد -مازندران * موسسه غیرانتفاعی نیما  استان 

 01144789784, 01144789302, 01144789217 تلفن: -جاده محمودآباد به آمل  2كیلومتر  -خیابان امام -محمودآباد نشانی:
www.hadaf.ac.ir ساری -مازندران * موسسه غیرانتفاعی هدف  استان 

, 01133033972, 01133033971 تلفن: -خیابان فیروزكنده  -فیروزكنده علیا  -دهستان رودپی شرقی  -بخش رودپی  -جاده دریا  5كیلومتر  -ساری  نشانی:
01133033973 

araku.ac.ir مركزی * دانشگاه اراك استان 

araku-st.ir :نشانی شرایط عمومی 

امكانات دانشگاه دانشگاه اراك با توجه به محدودیت ها امكان ارایه خوابگاه به همه دانشجویان را ندارد و اختصاص خوابگاه بر اساس اولویت ها و  شرایط خوابگاه :
 صورت می پذیرد .

 08632777403, 08632777402, 08632777401 تلفن: -جنب پارك امیركبیر -خیابان شهید بهشتی  -اراك  نشانی:
www.savehums.ac.ir مركزی * دانشكده علوم پزشكی ساوه استان 

 05642343395 تلفن: -بلوار شهیدفهمیده  -پل شهیدچمران -بلوار شهیدبهشتی -ساوه  نشانی:
www.arakmu.ac.ir/fa مركزی * دانشگاه علوم پزشكی اراك استان 

http://arakmu.ac.ir/fa :نشانی شرایط عمومی 

 این دانشگاه محدویت جدی در واگذاری خوابگاه دارد. شرایط خوابگاه :
 08634173387, 08634173635, 08634173638 تلفن: -پشت بیمارستان امیركبیر  -خیابان علم الهدی -اراك نشانی:

mkz.tvu.ac.ir امیر كبیر -مركزی * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اراك  استان 

http://mkz.tvu.ac.ir/karshenasi-np :نشانی شرایط عمومی 

 08633441180, 08633441000 تلفن: -شهرك امیریه)معلم(، بلوار شهدای دولت  -اراك نشانی:
mkz.tvu.ac.ir مركزی * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران خمین استان 

https://mkz.tvu.ac.ir/khomain/fa :نشانی شرایط عمومی 

 08646363813, 08646363124 تلفن: -جنب پلیس راه  -شهرك شهابیه  نشانی:

mkz.tvu.ac.ir مركزی * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ساوه استان 

 08633441000 تلفن: -میدان دانشگاه روبروی فرمانداری  -ساوه نشانی:

mkz.tvu.ac.ir مركزی * آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اراك استان 

 08632723961 تلفن: -كوچه فرهنگیان -روبروی شهرك نبیی نشانی:

www.energy.ac.ir ساوه -مركزی * موسسه غیرانتفاعی انرژی  استان 

http://energy.ac.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-
%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87/%d8%a7%d9%85%da%
a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87/ 

 نشانی شرایط عمومی:

-http://energy.ac.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c شرایط خوابگاه :

%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-

%d9%88%db%8c%da%98%d9%87/ 

 08642486055 تلفن: -خیابان سلمانیه  -نرسیده به میدان خلیج فارس  -بلوار شهید شجاعی  -میدان سرداران  -ساوه  نشانی:

www.hnkh.ac.ir ساوه -مركزی * موسسه غیرانتفاعی حكیم ناصر خسرو  استان 

www.hnkh.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 08642478003, 08642478002, 08642478001 تلفن: -دانشگاه آزاد اسالمی ساوه  -جنب دانشگاه خاتم االنبیاء  -جاده نورعلی بیك  -ساوه  نشانی:

https://atabarsihe.ac.ir/reshte.html
https://university.sanjesh.org/Kardani/www.aryan.ac.ir
https://www.kamalolmolk.ac.ir/2022/02/27/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%a2%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%da%a9%d9%85%d8%a7/
https://www.kamalolmolk.ac.ir/2022/02/27/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%a2%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%da%a9%d9%85%d8%a7/
https://www.kamalolmolk.ac.ir/2022/02/27/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%a2%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%da%a9%d9%85%d8%a7/
https://www.kamalolmolk.ac.ir/2022/02/27/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%a2%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%da%a9%d9%85%d8%a7/
https://www.kamalolmolk.ac.ir/2022/02/27/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%a2%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%da%a9%d9%85%d8%a7/
https://university.sanjesh.org/Kardani/araku-st.ir
http://arakmu.ac.ir/fa
http://mkz.tvu.ac.ir/karshenasi-np
https://mkz.tvu.ac.ir/khomain/fa
http://energy.ac.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87/
http://energy.ac.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87/
http://energy.ac.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87/
https://university.sanjesh.org/Kardani/www.hnkh.ac.ir
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www.sdi.ac.ir ساوه -مركزی * موسسه غیرانتفاعی دانشستان  استان 

https://sdi.ac.ir/?p=6031 :نشانی شرایط عمومی 

 08642341156 تلفن: -خیابان مهارت  -خیابان مركز خرید  -شهر صنعتی كاوه  -ساوه  نشانی:

www.frs.ac.ir ساوه -غیرانتفاعی فخر رازی مركزی * موسسه  استان 

 08642341053 تلفن: -خیابان مهارت  -شهر صنعتی كاروه  -ساوه  نشانی:

www.eduv.hums.ac.ir هرمزگان * دانشگاه علوم پزشكی بندر عباس استان 

www.eduv.hums.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 عدم تعهد واگذاری خوابگاه شرایط خوابگاه :

, 07633341009 تلفن: -معاونت آموزشی دانشگاه  -ضلع شرقی بیمارستان شهید محمدی -خیابان كمربندی -بلوار جمهوری اسالمی  -بندرعباس  نشانی:

07633335284 

p-bandarabas.tvu.ac.ir شهید كرانی -و حرفه ای پسران بندرعباس  هرمزگان * آموزشكده فنی استان 

 07636665279 تلفن: -روبروی اداره كل صنایع و معدن  -بلوار علی ابن ابیطالب  نشانی:

hormozgan.tvu.ac.ir هرمزگان * آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بندرعباس استان 

 07633756052, 07633756051 تلفن: -خیابان سعدی  -كوی خلیج فارس  -خیابان رسالت شمالی  -بندر عباس نشانی:

p-minab.tvu.ac.ir هرمزگان * آموزشكده فنی و حرفه ای میناب استان 

 07642217345, 07642217309 تلفن: -جاده سندرك  3كیلومتر -بلواردانشگاه -میناب نشانی:

www.kharazmiqst.ac.ir قشم -فنون خوارزمی هرمزگان * موسسه غیرانتفاعی علوم و  استان 

 07635228253 تلفن: - 6كوچه سنبل  -خیابان بسیج  -میدان فرمانداری  -شهرك نریمان -قشم  نشانی:

www.qeshm.ac.ir هرمزگان * موسسه غیرانتفاعی قشم استان 

 07635243400 تلفن: - cیال  -نخل زرین  -میدان گلها  -قشم  نشانی:

www.nedayedanesh.ac.ir بندرعباس -هرمزگان * موسسه غیرانتفاعی ندای دانش  استان 

 07633758272 تلفن: - 1نبش كوچه نیكنام  -بلوار شهریار -كوی خلیج فارس -بلوار رسالت شمالی -بندرعباس نشانی:

www.basu.ac.ir همدان -همدان * دانشگاه بوعلی سینا  استان 

 08138381091 تلفن: -بلوار شهدی احمدی روشن  -همدان  نشانی:

www.umsha.ac.ir همدان * دانشگاه علوم پزشكی همدان استان 

 08131315060 تلفن: -همدان میدان پژوهش خیابان شهیدفهمیده روبروی بیمارستان بوعلی  نشانی:

p2-hamedan.tvu.ac.ir شهید دیباج -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو همدان همدان *  استان 

 08134235654 تلفن: -متری ابوذر  18-سه راه جانبازان -همدان نشانی:

p1-hamedan.tvu.ac.ir شهید مفتح -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك همدان همدان *  استان 

 08132680749 تلفن: -جاده شورین  نشانی:

p-malayer.tvu.ac.ir پسران مالیرهمدان * آموزشكده فنی و حرفه ای  استان 

 08132252030 تلفن: -جنب دانشگاه آزاد اسالمی  -بوستان سیفیه  -مالیر نشانی:

d-malayer.tvu.ac.ir همدان * آموزشكده فنی و حرفه ای دختران مالیر استان 

 08132441428, 08132441430 تلفن: -جاده همدان. باالتراز دریاچه كوثر  3كیلومتر  -مالیر نشانی:

d-hamedan.tvu.ac.ir زینب كبری)س( -آموزشكده فنی و حرفه ای دختران همدان همدان *  استان 

d-hamedan.tvu.ac.ir :نشانی شرایط عمومی 

 خوابگاه ندارد. این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای واگذاری شرایط خوابگاه :

 08138223518 تلفن: -كوچه جنب مخابرات  -نرسیده به میدان رسالت  -خیابان چمران  -میدان شیرسنگی  -همدان نشانی:

p-nahavand.tvu.ac.ir همدان * آموزشكده فنی و حرفه ای نهاوند استان 

 08133221719 تلفن: -میدان نیروی انتظامی بلوار شهید حاج محمد طالبیان  -نهاوند نشانی:

www.alvand.ac.ir همدان -همدان * موسسه غیرانتفاعی الوند  استان 

 08134246748, 08138292950 تلفن: -جنب دانشكده كشاورزی  -انتهای بلوار آزادگان  -میدان مدرس  -همدان نشانی:

www.omidnahavand.ir نهاوند -همدان * موسسه غیرانتفاعی امید  استان 

http://omidnahavand.ir/?p=555 :نشانی شرایط عمومی 

 های خودگردان شهرستان نهاوند استفاده نمایند.توانند از خوابگاهباشد و دانشجویان غیر بومی میموسسه فاقد خوابگاه می شرایط خوابگاه :

 08133224300 تلفن: -روبروی مركز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان نهاوند  -خیابان رسالت  -بلوار شهید بهشتی  -میدان امام  -نهاوند  نشانی:

www.usc.jdhamedan.ac.ir همدان -همدان * موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی  استان 

http://usc.jdhamedan.ac.ir/index.php/ea/reg :نشانی شرایط عمومی 

 08132512396, 08132529622, 08132512347 تلفن: -كوچه جهاد دانشگاهی  -ابتدای بلوار آیت ا... كاشانی  -چهارراه خواجه رشید -همدان  نشانی:

https://sdi.ac.ir/?p=6031
https://university.sanjesh.org/Kardani/www.eduv.hums.ac.ir
https://university.sanjesh.org/Kardani/d-hamedan.tvu.ac.ir
http://omidnahavand.ir/?p=555
http://usc.jdhamedan.ac.ir/index.php/ea/reg
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www.atr.ac.ir همدان -همدان * موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه  استان 

 موسسه هماهنگی های الزم را برای استفاده دانشجویان از خوابگاه های مورد تایید مقامات استانی انجام می دهد. شرایط خوابگاه :

 08138232093, 08138232091 تلفن: - 6515735617كدپستی  -كوچه كیوان  -چهارراه عارف  -میدان جهاد  -همدان  نشانی:

www.ganjnameh.ac.ir همدان -همدان * موسسه غیرانتفاعی گنجنامه  استان 

Ganjnameh.ac.ir/kardani-karshenasi :نشانی شرایط عمومی 

 08134422125 تلفن: -روبروی دادگاه خانواده  -بلوار شهید رجایی  -همدان  نشانی:

yazd.tvu.ac.ir ای پسران بافقیزد * آموزشكده فنی و حرفه استان 

 03531453444 تلفن: -بلوار دهستانی  -بافق  نشانی:

www.ardakan.ac.ir یزد * دانشگاه اردكان استان 

 دانشگاه اردكان دارای خوابگاه خودگردان استجاری است. شرایط خوابگاه :

 03533901020 تلفن: -بلوار آیت اهلل خاتمی  -اردكان  نشانی:

www.ssu.ac.ir یزد * دانشگاه علوم پزشكی یزد استان 

 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه شرایط خوابگاه :

 03537240171 تلفن: -میدان با هنر  -یزد  نشانی:

sharif.tvu.ac.ir شریف -یزد * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ابركوه  استان 

 03532838090 تلفن: -بلوارامام علی )ع(  -ابركوه نشانی:

p-ardakan.tvu.ac.ir شهید بهشتی -یزد * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اردكان  استان 

 03532238330, 03532224999 تلفن: -خیابان دانشگاه  -خیابان صدرآباد -اردكان نشانی:

p-taft.tvu.ac.ir فنی و حرفه ای پسران تفتیزد * آموزشكده  استان 

 03532633572 تلفن: -ای ابتدای بلوار آیت ا.. خامنه-میدان امام حسین)ع(  نشانی:

eatc.tvu.ac.ir امام علی)ع( -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران شماره دو یزد یزد *  استان 

https://eatc.tvu.ac.ir  شرایط عمومی:نشانی 

 03538214672, 03538214671, 03538214670 تلفن: -جنب سیلو  -بلوار امیر كبیر  -یزد نشانی:

p-meybod.tvu.ac.ir امام خمینی)ره( -یزد * آموزشكده فنی و حرفه ای پسران میبد  استان 

 03532377110 تلفن: -بهاران حد فاصل امامزاده میرشمس الحق و پارك -بلوار سرداران شهید  -میبد نشانی:

d-meybod.tvu.ac.ir امام خمینی)ره( -یزد * آموزشكده فنی و حرفه ای دختران میبد  استان 

https://d-meybod.tvu.ac.ir/fa/549565 :نشانی شرایط عمومی 

 03532358020 تلفن: - 77كوچه نیلوفر  -خمینی)ره(خیابان امام  -میبد نشانی:

d-yazd.tvu.ac.ir یزد * آموزشكده فنی و حرفه ای دختران یزد استان 

https://d-yazd.tvu.ac.ir/ :نشانی شرایط عمومی 

 فاقد خوابگاه شرایط خوابگاه :

 03537215100 تلفن: -خیابان جمهوری اسالمی  -فلكه اول و دوم بین  -آزادشهر -یزد نشانی:

k-khatam.tvu.ac.ir یزد * آموزشكده كشاورزی خاتم استان 

 03532575007, 03532577002 تلفن: -هرات بلوار آزادگان  -خاتم  نشانی:

yazd.tvu.ac.ir صدوقیشهید  -دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره یك یزد یزد *  استان 

 03536237757 تلفن: -بلواردانشجو  -یزد نشانی:

www.sau.ac.ir یزد * دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر استان 

https://sau.ac.ir/omomi.html :نشانی شرایط عمومی 

 پذیرفته شدگان هیچ گونه تعهدی ندارد.این دانشگاه در قبال تامین خوابگاه به  شرایط خوابگاه :

 03538207182, 03538207181, 03538207180 تلفن: - 8916713335كدپستی  -انتهای بلوار شهدای گمنام  -میدان عالم  -یزد  نشانی:

www.iju.ir یزد -یزد * موسسه غیرانتفاعی امام جواد)ع(  استان 

main.iju.ir/info :نشانی شرایط عمومی 

 تامین خوابگاه اختصاصی خواهران در داخل دانشگاه و خوابگاه برادران تحت نظارت دانشگاه برای دانشجویان طی دوران تحصیل شرایط خوابگاه :

 03538281202, 03538281201, 03538281200 تلفن: -خیابان جواد  -بلوار شهیدان اشرف -میدان اطلسی  -صفائیه -یزد نشانی:

www.darolelmyazd.ir یزد -یزد * موسسه غیرانتفاعی دارالعلم  استان 

 03538209748 تلفن: -جنب دانشكده فنی امام علی)ع(  -بلوار امیركبیر  -یزد  نشانی:

 

  

https://university.sanjesh.org/Kardani/Ganjnameh.ac.ir/kardani-karshenasi
https://eatc.tvu.ac.ir/
https://d-meybod.tvu.ac.ir/fa/549565
https://d-yazd.tvu.ac.ir/
https://sau.ac.ir/omomi.html
https://university.sanjesh.org/Kardani/main.iju.ir/info
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 هاي وابسته به دانشگاه فني و حرفه ايها و آموزشکدهدانشکده هايشرايط خوابگاه

 برآورد ظرفیت خوابگاه های دولتی و استیجاری در جدول ذیل تقریبی می باشد .-1
 نیمسال است4تخصیص خوابگاه برای دانشجویان مرد براساس شرایط و امكانات موجود حداكثر  -2  
 نیمسال است 4براساس شرایط و امكانات موجود حداكثر تخصیص خوابگاه برای دانشجویان زن  -3 
 تخصیص ظرفیت خوابگاه ، براساس اولویت های تعیین شده توسط مسئولین می باشد -4 
 شدگان دوره نوبت دوم )شبانه( ندارند .دانشكده ها و آموزشكده ها هیچگونه تعهدی برای تامین و واگذاری خوابگاه به پذیرفته -5 
است بومی گزینی، برای آموزشكده هایی كه پذیرش دختر و پسر در روزهای جداگانه دارند دانشگاه فنی و حرفه ای تعهدی نظر به سی-6 

 جهت تامین خوابگاه ندارد.
 ها دانشگاه تعهدی نسبت به تامین و واگذاری خوابگاه ندارد.در برخی از دانشكده/آموزشكده -7 

 دانشکده ها / اموزشکده ها
ت

سی
جن

 

بگ
وا

خ
ی

لک
ه م

ا
ی 

جار
ستی

ه ا
گا

واب
خ

 

 توضیحات

     استان اردبیل

   0 15   مرد آموزشكده فنی و حرفه ای پسران خلخال

 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    مرد رازی -آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران اردبیل 

 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    زن حضرت فاطمه )س( -آموزشكده  فنی و حرفه ای دختران اردبیل 

     استان اصفهان
 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    مرد سروش -اصفهان   2آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران  شماره  

 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    مرد شهید مهاجر  -اصفهان  1دانشكده فنی  و حرفه ای پسران شماره 

 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    مرد شهید مهاجر  -اصفهان  1دانشكده فنی  و حرفه ای پسران شماره 

 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    زن آموزشكده فنی  و حرفه ای دختران اصفهان

   0 40   مرد شهداء -آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران گلپایگان

   0 15   زن سمیه -حرفه ای دختران نجف آباد  آموزشكده فنی  و

   0 60   زن آموزشكده فنی  و حرفه ای دختران خوانسار

   0 30   مرد خوارزمی -آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران شهرضا

 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    مرد شهیدرجایی -دانشكده فنی  و حرفه ای پسران كاشان

 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    زن فدك -فنی  و حرفه ای دختران كاشانآموزشكده 

     استان البرز
 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    زن شهریور17-آموزشكده فنی  و حرفه ای دختران كرج 

 خوابگاه نداردتعهد برای ارائه  -  -    مرد شهید بهشتی -آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران كرج 

     استان ایالم
 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    مرد اموزشكده فنی  و حرفه ای پسران ایالم

 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    زن آموزشكده فنی  و حرفه ای دختران ایالم

     استان آذربایجان شرقی
   0 100   مرد شهیدچمران -آموزشكده فنی  و حرفه ای اهر 

 فاقد خوابگاه 0 0   زن شهیدچمران -آموزشكده فنی  و حرفه ای اهر 

 0 40   مرد آموزشكده فنی  و حرفه ای  سراب

اولویت ارائه خوابگاه با جدیدالورودی 
های روزانه و سپس ترمهای باالتر و 

 شبانه میباشد.

 30 0   زن آموزشكده فنی و حرفه ای سراب

استیجاری بودن خوابگاه با توجه به 
دانشجویان زن ، هزینه خوابگاه برابر 

 تعرفه مصوب دریافت خواهد شد.

 فاقد خوابگاه 0 0   مرد آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران میانه

 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    زن آموزشكده فنی  و حرفه ای دختران تبریز )الزهرا(

 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    مرد تبریز 2ای پسران  شماره  آموزشكده فنی  و حرفه 

   0 20   مرد آموزشكده  كشاورزی پسران مراغه

 فاقد خوابگاه 0 0   زن آموزشكده  فنی و حرفه ای دختران مراغه
 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    مرد تبریز 1دانشكده فنی  و حرفه ای پسران شماره 

     استان آذربایجان غربی
 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    مرد شهید قاضی طباطبایی -ارومیه  1دانشكده فنی  و حرفه ای پسران شماره 
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 توضیحات

 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    زن آموزشكده فنی  و حرفه ای دختران ارومیه

 فاقد خوابگاه 0 0   زن آموزشكده فنی  و حرفه ای دختران خوی

 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    مرد شهید بهشتی -ارومیه   2آموزشكده  فنی و حرفه ای پسران شماره 

     استان بوشهر
 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    زن الزهراء -آموزشكده فنی  و حرفه ای دختران بوشهر 

 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    مرد امام خامنه ای -بوشهرآموزشكده فنی  و حرفه ای پسران 

     استان تهران
 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -   -    زن دكتر شریعتی -دانشكده فنی و حرفه ای دختران تهران 

 ارائه خوابگاه نداردتعهد برای  -   -    مرد انقالب اسالمی -تهران  1دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره 

 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -   -    زن اموزشكده  فنی  و حرفه ای دختران تهران ولیعصر )عج(

 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -   -    مرد شهید شمسی پور -تهران  2آموزشكده  فنی  و حرفه ای شماره 

   0 25   مرد آموزشكده كشاورزی پسران دماوند

 فاقد خوابگاه 0 0   مرد امام علی)ع(  -آموزشكده فنی و حرفه ای صفادشت 

   0 54   مرد آموزشكده كشاورزی  پسران شهریار

   0 30   مرد آموزشكده كشاورزی پسران پاكدشت

     استان چهارمحال بختیاری

   0 10   زن آموزشكده فنی  و حرفه ای دختران جونقان

 واگذاری خوابگاه بدون محدودیت 0 40   مرد پسران شهركردآموزشكده كشاورزی 

 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    مرد آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران شهركرد

 فاقد خوابگاه 0 0   زن آموزشكده فنی  و حرفه ای  بروجن

   0 20   مرد آموزشكده فنی  و حرفه ای  بروجن

 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    زن دختران شهركرد آموزشكده فنی  و حرفه ای
     استان خراسان جنوبی

 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    زن سپیده كاشانی -آموزشكده فنی  و حرفه ای دختران بیرجند 

 فاقد خوابگاه 0 0   مرد ابن حسام -آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران بیرجند

   0 20   مرد آیت اله خامنه ای -فنی  و حرفه ای پسران  فردوسآموزشكده 

   0 50   مرد امام علی )ع( -آموزشكده فنی  و حرفه ای طبس 

 فاقد خوابگاه 0 0   زن امام علی )ع( -آموزشكده فنی  و حرفه ای طبس 

   0 30   زن امام خمینی )ره(-آموزشكده فنی وحرفه ای قاین 

   0 70   مرد امام خمینی )ره(-وحرفه ای قاین آموزشكده فنی 

     استان خراسان رضوی

 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    مرد شهید منتظری -مشهد  1دانشكده فنی  و حرفه ای پسران شماره 

 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    زن الزهراء -آموزشكده فنی  و حرفه ای دختران مشهد

 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    مرد ثامن الحجج -مشهد 2آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران شماره 

   0 10   مرد آموزشكده فنی  و حرفه ای  گناباد

 فاقد خوابگاه 0 0   زن آموزشكده فنی  و حرفه ای  گناباد

 0 50   مرد امام خمینی -آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران سبزوار 
به تمامی دانشجویان غیر بومی ترم 

 اول خوابگاه داده می شود .

 0  0 70   زن آموزشكده فنی  و حرفه ای دختران سبزوار

   0 46   مرد آموزشكده  كشاورزی پسران نیشابور

 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    مرد آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران نیشابور

 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    زن و حرفه ای دختران نیشابور  آموزشكده فنی

 فاقد خوابگاه 0 0   زن شهید رجایی -آموزشكده فنی  و حرفه ای قوچان 

     استان خراسان شمالی
 فاقد خوابگاه 0 0   مرد آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران شیروان

   0 44   مرد آموزشكده كشاورزی پسران سمنگان 

 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    مرد دارالفنون -آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران بجنورد

 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    زن انقالب اسالمی -آموزشكده فنی  و حرفه ای دختران بجنورد 

   0 20   مرد آموزشكده فنی  و حرفه ای  جاجرم
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 توضیحات

 فاقد خوابگاه 0 0   زن حرفه ای  جاجرم آموزشكده فنی  و

     استان خوزستان
   0 30   مرد آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران دزفول

 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    زن آموزشكده فنی  و حرفه ای دختران اهواز

 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    مرد شهیدچمران-اهواز   1آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران شماره 

 فاقد خوابگاه 0 0   مرد آموزشكده  كشاورزی پسران اهواز

     استان زنجان
 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -   -    مرد الغدیر -آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران زنجان 

 ارائه خوابگاه ندارد تعهد برای -   -    زن قائم -آموزشكده فنی  و حرفه ای دختران زنجان 

     استان سمنان

   0 30   زن آموزشكده فنی  و حرفه ای دختران شاهرود

 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    زن آموزشكده فنی  و حرفه ای دختران سمنان

 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    مرد آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران سمنان

   0 30   مرد كشاورزی پسران امیرآباد دامغان آموزشكده

     استان سیستان و بلوچستان
 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    مرد شهیدباهنر  -زاهدان  1آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران شماره  

 ارائه خوابگاه ندارد تعهد برای -  -    مرد شهید عارفی -زاهدان  2آموزشكده   فنی و حرفه ای پسران شماره 

 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    زن رسالت  -آموزشكده  فنی  و حرفه ای دختران زاهدان 

   0 75   مرد اموزشكده فنی  و حرفه ای زابل

   30 0   زن اموزشكده فنی  و حرفه ای زابل

     استان فارس
 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    مرد شهید باهنر - شیراز 1دانشكده فنی  و حرفه ای پسران شماره  

 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    مرد شهید رجایی -شیراز   2آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران شماره  

 فاقد خوابگاه 0 0   زن الزهرا -آموزشكده فنی  و حرفه ای دختران شیراز

   0 25   مرد استهبان آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران

   0 25   مرد امام خمینی -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران آباده 

   0 20   مرد حكیم عباس دارابی -آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران داراب

   0 20   زن آموزشكده فنی  و حرفه ای دختران اقلید

   0 50   زن آموزشكده فنی  و حرفه ای دختران كازرون

   0 30   زن آموزشكده فنی  و حرفه ای دختران نی ریز

   0 25   مرد آموزشكده كشاورزی  پسران فسا

   0 20   مرد آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران الرستان

   0 11   مرد آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران مرو دشت

   0 30   مرد آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران ممسنی

     قزویناستان 
 فاقد خوابگاه 0 0   زن بقیه اله )عج( -آموزشكده فنی  و حرفه ای دختران قزوین

 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    مرد شهید بابائی -آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران قزوین

     استان قم
 فاقد خوابگاه 0 0   مرد آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران قم

 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    زن آموزشكده فنی  و حرفه ای دختران قم

     استان كردستان
 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    مرد شهیدیزدانپناه -دانشكده فنی  و حرفه ای پسران سنندج 

 خوابگاه نداردتعهد برای ارائه  -  -    زن آموزشكده فنی  و حرفه ای دختران سنندج

 فاقد خوابگاه 0 0   مرد آموزشكده فنی  و حرفه ای سقز

 فاقد خوابگاه 0 0   زن آموزشكده فنی  و حرفه ای سقز

     استان كرمان
 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    زن شهید چمران  -كرمان  1دانشكده فنی  و حرفه ای پسران شماره 

 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    مرد كرمان 2ای پسران شماره آموزشكده فنی  و حرفه 

 فاقد خوابگاه 0 0   زن حضرت فاطمه )س( -آموزشكده فنی  و حرفه ای دختران كرمان 
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 توضیحات

   0 20   مرد رضوان -آموزشكده  كشاورزی پسران كرمان 

   0 40   مرد آموزشكده فنی  و حرفه ای بم

   0 30   زن ای بم آموزشكده فنی  و حرفه

 فاقد خوابگاه 0 0   زن آموزشكده فنی  و حرفه ای دختران رفسنجان

   0 10   مرد شهیدكرانی -آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران سیرجان 

 فاقد خوابگاه 0 0   زن كوثر -آموزشكده فنی  و حرفه ای دختران سیرجان 

 فاقد خوابگاه 0 0   مرد آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران شهربابك

 فاقد خوابگاه 0 0   مرد آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران زرند

 فاقد خوابگاه 0 0   مرد آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران بافت

 فاقد خوابگاه 0 0   مرد آموزشكده  فنی و حرفه ای پسران ارزوئیه

     استان كرمانشاه
 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    مرد كرمانشاه 1آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران شماره 

 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    مرد كرمانشاه 2آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران شماره 

 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    زن آموزشكده فنی  و حرفه ای دختران كرمانشاه

   0 60   مرد آباد غربآموزشكده فنی  و حرفه ای اسالم 

     استان كهكیلویه و بویراحمد
 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    مرد آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران یاسوج

 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    زن آموزشكده فنی  و حرفه ای دختران یاسوج

     استان گلستان
 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    مرد پسران گرگانآموزشكده فنی  و حرفه ای 

 0  0 15   زن كوثر-آموزشكده فنی  و حرفه ای دختران گنبد كاووس

   0 25   مرد امام علی ع -دانشكده فنی و حرفه ای پسران كردكوی 

 خوابگاه نداردتعهد برای ارائه  -  -    زن مائده -آموزشكده فنی  و حرفه ای دختران گرگان 

   0 20   مرد امام خمینی -آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران علی آباد كتول

     استان گیالن
 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    مرد شهید چمران -آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران رشت 

 خوابگاه نداردتعهد برای ارائه  -  -    زن آموزشكده فنی  و حرفه ای دختران رشت

   0 100   مرد سیدالشهداء -آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران رستم آباد رودبار

   0 20   مرد آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران آستانه اشرفیه

   0 40   مرد شهید خدادادی -آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران بندر انزلی

 0 0 20   مرد دانشكده فنی  و حرفه ای صومعه سرا

 فاقد خوابگاه 0 0   زن دانشكده فنی  و حرفه ای صومعه سرا

   0 35   زن شهیدرجائی -آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران الهیجان

     استان لرستان
 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    مرد شهید مدنی -آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران خرم آباد

 فاقد خوابگاه 0 0   زن حرفه ای دختران خرم آبادآموزشكده فنی  و 

   0 40   مرد آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران دورود

   0 15   زن تزكیه -آموزشكده فنی  و حرفه ای دختران بروجرد

   0 15   مرد آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران بروجرد

     استان مازندران
 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    مرد (عامام محمد باقر) -ساری  1شمارهدانشكده فنی  و حرفه ای پسران 

 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    زن قدسیه -آموزشكده فنی  و حرفه ای دختران ساری

 فاقد خوابگاه 0 0   مرد ساری  2آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران شماره

   17 0   مرد آموزشكده كشاورزی پسران ساری

   0 10   مرد امام خمینی ره -آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران بهشهر

 0 100   زن توحید -آموزشكده فنی  و حرفه ای دختران آمل 

تنها برای رشته های تكنولوژی  
طراحی و دوخت، طراحی پوشاك، 
گیاهان دارویی دارای خوابگاه می 

 باشد.



 

 
 

 

 

 

 

 190 

 

 1401سال ناپيوسته مقطع کارداني به کارشناسي  پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 

 دانشکده ها / اموزشکده ها

ت
سی

جن
 

بگ
وا

خ
ی

لک
ه م

ا
ی 

جار
ستی

ه ا
گا

واب
خ

 

 توضیحات

   0 30   مرد عالمه حسن زاده آملی -آمل آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران

   0 15   مرد دانشكده فنی  و حرفه ای پسران محمودآباد

   55 0   مرد آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران رامسر

   0 20   مرد امام صادق )ع( -آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران بابل 

 فاقد خوابگاه 0 0   زن آموزشكده  فنی و حرفه ای دختران بابل

 فاقد خوابگاه 0 0   مرد آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران  نوشهر

     استان مركزی
 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    مرد امیركبیر -آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران اراك

 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    زن آموزشكده فنی  و حرفه ای دختران اراك

   0 40   مرد جراحی زاده -آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران ساوه

 فاقد خوابگاه 0 0   مرد دكترحسابی -آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران خمین 

     استان هرمزگان
 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    مرد شهیدكرانی -آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران بندرعباس 

 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    زن فنی  و حرفه ای دختران بندرعباسآموزشكده 

   0 30   مرد آیت اله خامنه ای -آموزشكده فنی  و حرفه ای میناب 

   20 0   زن آیت اله خامنه ای -آموزشكده فنی  و حرفه ای میناب 

     استان همدان
 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    مرد شهید مفتح - همدان1آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران شماره

 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    مرد دیباجشهید  -همدان 2آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران شماره  

 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    زن زینب كبری )س  -آموزشكده فنی  و حرفه ای دختران همدان 

 فاقد خوابگاه 0 0   زن كوثر -آموزشكده فنی  و حرفه ای دختران مالیر 

 فاقد خوابگاه 0 0   مرد خوارزمی -آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران مالیر

 فاقد خوابگاه 0 0   مرد آموزشكده فنی  و حرفه ای نهاوند

 فاقد خوابگاه 0 0   زن آموزشكده فنی  و حرفه ای نهاوند

     استان یزد
 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    مرد شهید صدوقی  -یزد   1دانشكده فنی و حرفه ای پسران شماره 

 تعهد برای ارائه خوابگاه ندارد -  -    مرد امام علی -یزد  2آموزشكده فنی  و حرفه ای شماره 

 خوابگاهفاقد  0 0   زن حضرت رقیه -آموزشكده فنی  و حرفه ای دختران یزد 

 0 50   مرد آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران ابركوه

امكان كار دانشجویی،خدمات مشاره 
رایگان و ارائه اینترنت،ارائه تسهیالت 

مناسب از طریق صندوق رفاه 
دانشجویی،دارای امكانات 

ورزشی)سالن ورزشی،زمین والیبال و 
فوتبال ساحلی و ست ورزش 
های  صبحگاهی( و رفاهی نظیر بوستان

تفریحی و فضای سبز،دارای كارگاه و 
آزمایشگاه های علمی بروز شده 

متناسب با صنعت،خوابگاه نوساز و 
دارای اتاق های استاندارد و مجهز به 

 یخچال و اتاق مطالعه

   0 45   مرد آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران تفت

   0 40   مرد امین –آموزشكده كشاورزی خاتم 

   30 0   زن امین –آموزشكده كشاورزی خاتم 

 فاقد خوابگاه 0 0   مرد آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران بافق
   50 20   مرد امام خمینی -آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران میبد 

 فاقد خوابگاه 0 0   زن آموزشكده فنی  و حرفه ای دختران میبد

   0 70   مرد شهید بهشتی -اردكان آموزشكده فنی  و حرفه ای پسران 
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