
 

 
 

  1400 كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال پذيرش مقطع ياتاصالحو  جداول رشته محل هاي جديد

  1صفحه  

 

  الف) يادآوري :
همانند سال قبل به اين  »)برادران ژهيو( بيمارستانيهاي پزشكي پيشفوريت -114« ي مجموعه ثبت نامياختصاصعناوين مواد آزمون 

 عات فنيالفرايند عمليات و اط «بيمارستانيهاي طبي پيشاورژانس  – 3ريوي،  -احياي قلبي  - 2آناتومي،  - 1مي شود:  اعالمشرح 
  .فيزيولوژي – 5فارماكولوژي،   - 4، »تروما-هاي داخليفوريت

  

  

  رشته محل جديد )ب
  

  پزشكي علومگروه  كدرشته محل
  

 

 مامايي - 111

ظرفيت پذيرش نيمسال  جنس پذيرش  توضيحات كدرشته   مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا 
 محل

 اول دوم  زن مرد  دوره تحصيلي
  روزانه  6525 دانشكده علوم پزشكي خوي - 20 زن -  

  
  
  

  

  هاي گروه فني و مهندسيكدرشته محل
  

 اي الكترونيك كاربرديمهندسي حرفه - 204
 غيرانتفاعي  6516 گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  80 - زن مرد  
 نوبت دوم  6524 شهيد محمد منتظري -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك مشهد  - 15 - مرد 

 مهندسي تكنولوژي برق گرايش قدرت - 204
 غيرانتفاعي  6517 گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  80 - زن مرد  

 اي ساخت و توليدمهندسي حرفه - 206
 غيرانتفاعي  6518 گرمسار -اديبان موسسه غيرانتفاعي  80 - زن مرد  

 اي صنايع چوب و مبلمانمهندسي حرفه - 207
 روزانه  6510 ثامن الحجج(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو مشهد  30 - - مرد  
 روزانه  6511 ثامن الحجج(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو مشهد  - 30 - مرد 
 نوبت دوم  6512 ثامن الحجج(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو مشهد  10 - - مرد 
 نوبت دوم  6513 ثامن الحجج(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو مشهد  - 10 - مرد 

 افزاراي كامپيوتر نرممهندسي حرفه - 210 
 غيرانتفاعي  6519 گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  80 - زن مرد  

 اي تأسيسات مكانيكيمهندسي حرفه - 215
 غيرانتفاعي  6520 گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  80 - زن مرد  

 اي مكانيك خودرومهندسي حرفه - 215
  غيرانتفاعي  6521 گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  80 - زن مرد  

  
  كشاورزي و منابع طبيعيهاي گروه علوم كدرشته محل

 مهندسي توليدات گياهي گرايش باغباني - 307

 30 - زن مرد  
شهيد باهنر  شگاه  صيل مركز آموزش عالي -دان كرمان (محل تح

 كشاورزي بردسير)
 روزانه  6526

 مهندسي توليدات گياهي گرايش زراعت - 307

 30 - زن مرد  
شهيد باهنر  شگاه  صيل مركز آموزش عالي -دان كرمان (محل تح

 بردسير)كشاورزي 
 روزانه  6527

  

  

  هاي گروه علوم انسانيكدرشته محل
 ريزي تربيت بدنيتربيت بدني و علوم ورزشي گرايش مديريت و برنامه - 512

 غيرانتفاعي  6515 موسسه غيرانتفاعي مهر آيين ـ بندرانزلي 80 - زن مرد  

 حسابداري - 514
 غيرانتفاعي  6522 گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  80 - زن مرد  

 مديريت بازرگاني - 518
 غيرانتفاعي  6523 گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  80 - زن مرد  

  
  

  گروه هنر كدرشته محل
  
  

 گرافيك - 605
 غيرانتفاعي  6514 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي سپهر دانش معاصر 80 - زن مرد  

  



 

 
 

  1400 كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال پذيرش مقطع ياتاصالحو  جداول رشته محل هاي جديد

  2صفحه  

 

  ات مربوط به رشته محل ها: ياصالح )ج

  رديف
مجموعه 
  ثبت نامي

  دوره  نام دانشگاه
  كد رشته
  محل

  موارد اصالحي  نام رشته گرايش

  رشته محل حذف شد.  مهندسي بهداشت محيط  1060  روزانه  سنندج -دانشگاه علوم پزشكي كردستان  104  1

  رشته محل حذف شد.  مامايي  1142  روزانه  دانشكده علوم پزشكي خلخال  111  2

  خوابگاه  دارد.  مامايي  1147  روزانه  دانشكده علوم پزشكي نيشابور  111  3

4  204  
دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره 

  شهيد محمد منتظري -يك مشهد 
  1344  روزانه

اي الكترونيك مهندسي حرفه
    كاربردي

به  »نفر 15«ظرفيت از 

  .شداصالح  »نفر 20«

5  206  
آموزشكده فني و حرفه اي پسران 

  شماره دو كرمانشاه
  رشته محل حذف شد.  اي ساخت و توليدمهندسي حرفه  2165  روزانه

6  206  
آموزشكده فني و حرفه اي پسران 

  شماره دو كرمانشاه
  رشته محل حذف شد.  اي ساخت و توليدمهندسي حرفه  2166  روزانه

7  206  
آموزشكده فني و حرفه اي پسران 

  شماره دو كرمانشاه
  محل حذف شد.رشته   اي ساخت و توليدمهندسي حرفه  2214  نوبت دوم

8  206  
آموزشكده فني و حرفه اي پسران 

  شماره دو كرمانشاه
  رشته محل حذف شد.  اي ساخت و توليدمهندسي حرفه  2215  نوبت دوم

9  301  
آموزشكده فني و حرفه اي پسران 

  ثامن الحجج(ع) -شماره دو مشهد 
  4575  روزانه

 -مهندسي منابع طبيعي 
  شناسي و صنايع چوبچوب

 شد. رشته محل حذف

10  301  
آموزشكده فني و حرفه اي پسران 

  ثامن الحجج(ع) -شماره دو مشهد 
  4576  روزانه

 -مهندسي منابع طبيعي 
  شناسي و صنايع چوبچوب

  رشته محل حذف شد.

11  301  
آموزشكده فني و حرفه اي پسران 

  ثامن الحجج(ع) -شماره دو مشهد 
  4577  نوبت دوم

 -مهندسي منابع طبيعي 
  صنايع چوبشناسي و چوب

  رشته محل حذف شد.

12  301  
آموزشكده فني و حرفه اي پسران 

 ثامن الحجج(ع) -شماره دو مشهد 
 4578  نوبت دوم

 -مهندسي منابع طبيعي 
  شناسي و صنايع چوبچوب

  رشته محل حذف شد.

  شد.رشته محل حذف     مديريت هتلداري  5990  غيرانتفاعي تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ   518  13
  

  

  

  هامشخصات و شرايط دانشگاه  )د
  

  www.khoyums.ac.ir استان	آذربايجان غربي * دانشكده علوم پزشكي خوي  
  044-36332112تلفن:  -ي ستاد مركز - يمنتظر ديشه ابانيخ - جيبس دانمي - يخو نشاني:

  
  

  

  

  
  


