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به دفترچه پذيرش اين رشته ها و اطالعيه هاي مربوط به آن مندرج در سايت 

اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org مراجعه نماييد
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راهنماي عملي انتخاب رشته
بامطالعةايندفترچه،شمابامراحلعمليونکتههایکاربردیبرایانتخابرشتهدرآزمونسراسريآشناميشويد.

روش.و.نحوه..انتخاب.رشته.در.آزمون.سراسری..........................................................4

انتخابرشته،تصميمگيريبرايبخشیاززندگيتحصيلياست.

براياينتصميمگيري،شمابايد:
-عالقههاوتوانائيهايخودرابشناسيد،
-برايآيندةخودبرنامهداشتهباشيد،

-رشتههايدانشگاهيرابشناسيد.
وسرانجامطبقعالقههاوتوانائيهايخودوباتوجهبهبرنامهايکهبرايآيندةخودداريد،رشتههايمناسبيراانتخابکنيد.

مهلتانتخابرشته)2مهرتا5مهر(
زمانياستبراياينکهرشتههايانتخابيخودرابهسازمانسنجشاعالمکنيد.

بخشپيوستها)مشخصاتوشرايطدانشگاههاوموسسات(درقالبفايلpdfبصورتجداگانهوباويرايشجديدازتاريخ
1399/6/31درسايتاينسازمانبارگذاريشدهاست.
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مقدمه:
باسللالموآرزويموفقيتبرايشمامتقاضياندرآزمونسراسريوباايناميدکهداوطلبانی
کهمجازبهانتخابرشللتهشللدهاند،انتخابرشللتهآگاهانهوصحيحانجامدهندتادرآينده
بتواننددرسللنگرهايعلموايمان،پاسللدارانيشايسللتهبرايحفاظتازحريماسالموتداوم
بخشدستاوردهايانقالباسالميدردانشگاههاومؤسساتآموزشعاليباشند،نظرداوطلبان
گراميرابهنکاتمندرجدرايندفترچهراهنمامعطوفميدارد.مطالعهتوضيحاتايندفترچه

برايداوطلبانيکهمجازبهانتخابرشتهشدهاند،الزامياست.
توضيح اصطالحات مورد استفاده در اين دفترچه

پذيرشبومي)استاني،ناحيهايوقطبي(– رشتههايتحصيليدورهروزانهبراساسپراکندگيدر
سللطحکشوربهاستاني،ناحيهايوقطبيتقسيمميشوند.باهدفافزايشاحتمالقبوليداوطلبان
درمحلسکونتخود،بخشبيشتریازظرفيتايننوعرشتههابهداوطلبانبومياختصاصدارد.
رشتهمحل-هنگاميکهرشتةتحصيليومحلتحصيلهردوموردنظراست،ازعنوانرشته
محلاستفادهميشود.زبانوادبياتفارسييكرشتةتحصيلياست،امارشتةزبانوادبيات
فارسلليدانشللگاهتهران،يكرشتهمحلاست.هررشللتهمحلبايكکدعدديپنجرقمي

مشخصميشودکهبهآنکدرشتهمحلگفتهميشود.
دورههايتحصيلي-دورههايآموزشيدردانشگاهها،براساستفاوتآنهاازجنبههايآموزشي
وغيرآموزشيبهدورههايمختلفتحصيليدستهبنديميشود.مهمتريندورههايتحصيلي
عبارتندازروزانه،نوبتدوم)شبانه(،غيرانتفاعی،پيامنور،مجازيغيرانتفاعي،پرديسخودگردان

آشنايیبادورههایتحصيلیصفحات33تا38 وشهريهپرداز.

جدولزمانبنديانتخابرشتهتااعالمنتايجآزمونسراسريسال1399

تاريخموضوع

2 مهر  لغایت 5 مهر/1399 انتخاب رشته از طریق سایت اینترنتی سازمان

 اعالم اسامی معرفی ش�دگان چند برابر ظرفیت رشته های تحصیلی
13 مهر ماه /1399دارای شرایط خاص

هفته اول/ آبان ماه /1399 اعالم نتایج نهایي آزمون

هفته دوم/ آبان ماه /1399استقرار كارنامه نهایي بر روي وبگاه سازمان سنجش

خريدکارتاعتبارینکتهبسيارمهم

ممنوعيت

مقرراتوظيفهعمومی

مراجعهبهصفحهديگر

نکتهکاربردیبرایانتخابرشته

زمانهایمهم

نمادهایگرافيکیمورداستفادهدرايندفترچه
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روش و نحوه انتخاب رشته در آزمون سراسری
پذيرشدررشتههايتحصيليدانشگاههاومؤسساتآموزشعاليازطريقآزمونسراسريبهدوروشصورتميگيرد:
1-رشتههايباآزمون:رشتههاييکهمالكپذيرشآنها،مالكحاصلازآزمونوتأثيرسوابقتحصيليميباشد

وکليهرشتههايموجوددرايندفترچهراهنمابااينروشپذيرشميشود.
2-رشللتههايصرفاًباسللوابقتحصيلي)بدونآزمون(:رشتههايياستکهمالكپذيرشدرآنهابامعدلکتبي
نهاييديپلمانجامميشودکهدرسالجاريپذيرشدراينرشتههاازرشتههايباآزمونمنفكگرديدوداوطلبان
ميتوانندبرايثبتناموانتخابرشتههاييکهپذيرشآنهاصرفاًباسوابقتحصيليانجامميشود،بامراجعهبه
سللامانهپذيرشاينرشتههادرسايتاينسازمانتاتاريخ1399/7/7،نسبتبهثبتناموانتخابرشتهاقدام

کنند.
درصورتيکهداوطلبدرهردوروشپذيرشفوقدررديفپذيرفتهشدگاننهاييقرارگيرد،منحصراًميتواند

دريکيازرشتههايقبوليثبتناموادامهتحصيلنمايد.

.فصل اول: توضيحات و شرايط و ضوابط كلي پذيرش و مسير انتخاب رشته

دريافتکارنامه
 صفحه 5 را ببینید

انتخابواولويتبنديکدرشتههاازهمةدورههاييکهطبقکارنامهمجازشدهايد

انتخابرشتهاينترنتی
اعالم رشته هاي انتخابي به سازمان سنجش 

در فرم انتخاب رشته

مراحلانتخابازمجموعهرشتهمحلها

مطالعةدفترچهراهنمایانتخابرشتهآزمونسراسری
در اين دفترچه مقررات و ظرفیت رشته های با آزمون وجود دارد. ضمناٌ دفترچه شرايط و 

ضوابط دانشگاه ها و موسسات در قالب فايلpdf  بصورت جداگانه  و با ويرايش جديد از تاريخ 
1399/6/31در سايت اين سازمان بارگذاري شده است.
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بخش اول: راهنمای عملی انتخاب رشته

چگونه كارنامه  آزمون سراسری  را دريافت كنيم؟ 
برايهرداوطلبيکهدرجلسةآزمونسراسريحاضرشدهباشد،کارنامهصادرميشود.

قبلازدريافتکارنامهايناطالعاتراآمادهکنيد.
شمارهشناسنامه

شمارهملی
شمارهپرونده)اين شماره را باالی رسید ثبت نام می توانید ببینید(.

شمارهداوطلبی.
کدرهگيریثبتنام)يا سريال ثبت نام(

بللرايدريافللتکارنامللهبايللدواردوبگاهسللازمانسللنجشآموزشکشللوربهنشللاني
www.sanjesh.orgشويد.

سيستمپاسخگويي مطلبويژه

سراسری

دسترسیسريع

درصفحةاصليوبگاهسللازمانسللنجش،ازسللتونسمتراستوياسللتونوسطباعنوان
سراسریواردصفحةاختصاصیآزمونسراسری)صفحةزير(شويد.

کارنامهاعالمنتايجمرحلهاولآزمونسراسریسال1399
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ازصفحهاختصاصیآزمونسراسللری،ازقسللمتاعالمنتايج،واردصفحهاصلیکارنامهاوليه
اعالمنتايجآزمونسراسریسال1399)صفحهزير(میشويد.

روشهایدريافتکارنامه
درصفحةاعالمنتايجاوليهآزمونسراسري،بهيکیازسهروشزيرميتوانيدکارنامهتانرا

دريافتنماييد:
روشاول-واردکردنشمارهداوطلبیوشمارهشناسنامهوسالتولد

روشدوم-واردکردنشمارهپرونده،کدرهگيریثبتنام)شماره16رقمی(وشمارهشناسنامه
روشسوم-واردکردنشمارهپرونده،شمارهسريالثبتنام)شماره12رقمی(وشمارهشناسنامه

-واردکردنتصويرکدامنيتی
اگرداوطلبيدرچندگروهآزمايشيآزموندادهوازروشاولقصدداردکارنامهيخود
رادريافتنمايدبايدشمارهداوطلبيگروهاصلي)تجربي،رياضي،انساني(راواردنمايد.

اگر اطالعات ثبت نامي خود را فراموش كرده ايد.
اگراطالعاتثبتناميخودرادردسترسنداريد،ايناطالعاتراازدوراهميتوانيددريافتکنيد:
راهاول-واردسامانهپاسخگويیسازمانسنجشبهنشاني)http://request.sanjesh.org(شويد.
-اگرقبالدراينسللامانهعضونبودهايد،الزماسللتباواردکردناطالعاتفردیدراين

سامانهعضوشويد.
-بعدازعضويت،رمزعبوربهرايانامه)ايميل(شمافرستادهمیشود)درواردکردنايميل

معتبردقتکنيد(.
-بانامکاربری)کهخودتانانتخابمیکنيد(ورمزعبور،میتوانيدواردسامانهشويد.

-درقسللمتدرخواستجديدوپسازانتخابآزمونوسال،اطالعاتثبتنامیخودرا
    میتوانيدببينيد.

راهدوم-میتوانيدباتلفنگويایروابطعمومیسللازمانسللنجش
)42163-021(تماسبگيريد.

اينتلفنبهدليلمراجعةزيادممکناستاشغالباشد.
درصورتیکهبااينتلفنتماسگرفتيد:

-ابتداکليد1)آزمونسراسری(وسپسکليد3راانتخابکنيد.
-سپسکدملیوسريالششرقمیشناسنامهتانراواردکنيد.
-پسازانجاممراحلباال،اطالعاتثبتنامیشمااعالممیشود.

سيستمپاسخگويي

سراسری

دسترسیسريع
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كارنامه آزمون سراسري، چه اطالعاتي به ما مي دهد؟

اطالعاتکارنامه،
همنتيجةعملکردشمارادرآزمونسراسريوهمموقعيتشمارادرمقايسهباشرکتکنندگان

ديگرنشانميدهد.
هرچهبهترازاطالعاتکارنامهتاناسللتفادهکنيد،درانتخابرشللتههايدلخواهخودموفقتر

خواهيدبود.
کارنامهقسمتهايابندهايیداردکهدرادامهباهمةاطالعاتکارنامهوکاربردهايآنآشناميشويد.

درکارنامهداوطلباننظامآموزشيجديد3-3-6بندهايمربوطبهپيشدانشگاهيوجودندارد.

برایجلوگيریازسوءاستفاده،اطالعاتشخصیکارنامهتانرادراختيارمراکزوافرادناشناسقرارندهيد.
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بنداولکارنامه-هرگونهمشکلياسواليدربارةاطالعاتکارنامهتانداشتهباشيدتاتاريخ
99/7/5ميتوانيدبهسازمانسنجشاطالعبدهيد.

براياينکاربايدازسيستمپاسخگوييکهدرصفحةاصليوبگاهسازمانسنجشقراردارد
توضيحدرصفحه6 اقدامکنيد.

بنددومکارنامه-باتوجهبهوضعيتهرداوطلب،توضيحاتیارائهشدهاست.بهاينتوضيحات
توجهکنيد.

بندسللومتاپنجمکارنامه-مشخصاتشناسنامهايوتحصيليشماستکههنگامثبتنامبه
سازمانسنجشاعالمکردهايد.نظامآموزشيداوطلبدرباالياينقسمتمشخصشدهاست.
دربندسومکارنامهسهميةنهايیشماکهبراساسآنگزينشمیشويد،مشخصشدهاست.

سللهميةشماباتوجهبهاطالعاتيکههنگامثبتنامبهسازمانسنجشاعالمکردهايد)وتأييد
ارگانمربوط(تعيينشدهاست.

باتوجهبهعدمپذيرشحضوریداوطلبانبهمنظورجلوگيریازشيوعويروسکروناودرجهت
تسريعدربررسیوثبتدرخواستهابهصورتالکترونيکی،متقاضيانمیتوانندبهسيستمپيشخوان
http://darkhast.sanjesh.org:خدماتالکترونيکیسازمانسنجشآموزشکشوربهآدرس
مراجعهودرخواستهايخودرابههمراهمستنداتالزمثبتنمايند.پسازثبتدرخواست،برای
داوطلبشمارهنامهوکدرهگيریازطريقپيامکوتاهارسالمیشود.داوطلبانمیتوانندپس
ازدريافتشمارهوکدرهگيریازطريقپيامکوتاه،بهپورتالرهگيریالکترونيکیمکاتباتبه
آدرس:http://rahgiri.sanjesh.orgواردوازآخرينوضعيتدرخواستخودمطلعشوند.

-میدانيدکهظرفيترشتههابينسهميههاتقسيممیشود.
-داوطلبانهرسللهميهدرظرفيتمختصآنسللهميهباهمرقابتمیکنند.امادربخشياز

ظرفيت)سهميهآزاد(همهداوطلبانبدونتوجهبهسهميهباهمرقابتميکنند.
برايآشناييباسهميههاصفحة18رامطالعهکنيد.

دربندپنجمکارنامه،استان،ناحيهوقطببوميشمامشخصشدهاست.

باانتخابرشتههايباگزينشبومي،احتمالقبوليشمادردانشگاههایمنطقهبومیتانيامناطق
نزديكبهآنبيشترميشود.

درايندفترچهراهنمادرجدولرشتههايهريكازگروههايآزمايشي،نوعگزينشکشوري
يابومي)استانی،ناحيهایياقطبی(وزيرگروهآنمشخصشدهاست.

اگردرتصميمگيريخودبرايانتخابرشته،درموقعيتيقرارگرفتيدکهبخواهيدبينرشتهمحل
بوميوغيربومييکيراانتخابکنيد،بايدبدانيدکهاحتمالقبوليشمادررشتهمحلهايبومي

بيشترازغيربومياست.

برايآشناييبارشتههايبوميوکشوريومقرراتآنها،صفحة24رامطالعهکنيد.
بندششمکارنامه-اعالمعالقهمندي

اينقسمتهمطبقاطالعاتياستکههنگامثبتنامبهسازمانسنجشاعالمکردهايد.
داوطلبانيميتوانندازمجموعهرشتههايپيامنوروغيرانتفاعيانتخابنمايندکهدررديف

زيرآن،کلمةبليدرجشدهباشد.

1
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اگردرزمانثبتنامبههردليليعالقهمنديخودرابهدورههایغيرانتفاعیوپيامنور
اعللالمنکردهايد.ميتوانيدباپرداختهزينللةمربوط،اعالمعالقهمندينماييد)درمحدوده

زمانیانتخابرشته(.
مراحلثبتاعالمعالقهمنديبهرشتههايپيامنوروغيرانتفاعي
برایپرداختهزينه،ازصفحهاصلیوبگاهسازمانسنجش،

ازقسمتخريدکارتاعتباریمیتوانيداقدامکنيد.
هزينهثبتاعالمعالقهمندیبهرشتههایپيامنوروغيرانتفاعیمبلغ

186/000ريال)معادلهجدههزاروششصدتومان(است.

بندهفتمکارنامه:اطالعازمجازبودنانتخابهابرايرشتههايباآزمون
اينبندنشانميدهدطبقنتايجآزمون،شماازچهدورههايتحصيلیميتوانيدانتخابرشتهکنيد.
اگردرچندگروهآزمايشيشرکتکردهباشيد،وضعيتآزمونهايشما،بهترتيبدرچند

رديفنشاندادهميشود.

هرداوطلبفقطازدورههاييکهمجازشدهاستميتواندانتخابرشتهنمايد.
مجازشللدنبهاينمعنياستکهشمادرآندوره،حداقلنمرةالزم)والبتهسايرشرايطو
ضوابط(رابهدستآوردهايدوبنابراينميتوانيدازآندورهها،رشتههاييراانتخابنماييد.

- تنهاشرطانتخابرشته،مجازبودننيست،هرکدامازدورههايتحصيليشرايطومقرراتي
دارندکهپيشازانتخابرشتهازآندورهها،الزماستبهآنهاتوجهکنيد.

-اگرازدورهايکهمجازبهانتخابرشتهنيستيد،رشتهايراانتخابنماييد،سامانهانتخاب
رشته،بهشمااجازهانتخابنمیدهد.

-برايانتخابرشتههايپيامنور،غيرانتفاعيودانشگاهفرهنگيانمجازبودنکافينيست،بلکه
بايدعالقهمنديتانراهماعالمکردهباشيد.

-برایاعالمعالقهمندیبهرشتهمحلهایدانشگاهفرهنگيان،میتوانيدازقسمتخريدکارت
اعتباریمبلغ93/000ريال)معادلنههزاروسيصدتومان(اقدامنماييد.

برايآشناييبامقرراتدورههايتحصيلي،صفحه34تا36رامطالعهکنيد.

بندهشتمکارنامه-وضعيتپذيرشرشتههايصرفاًبراساسسوابقتحصيلي
داوطلبللانملليتواننللدبرايثبللتناموانتخابرشللتههاييکللهپذيرشآنهللاصرفًابا
سللوابقتحصيليانجامميشللود،بامراجعهبهسامانهپذيرشاينرشتههادرسايتاين

سللازمانتاتاريخ1399/7/7،نسللبتبهثبتناموانتخابرشللتهاقدامکنند.
بندنهمکارنامه-وضعيتاعمالسوابقتحصيلي

دانشآموزانبايدقبالًدرتاريخیکهاعالمشدهاست،سوابقتحصيليخودرادروبگاهآموزش
وپرورشديدهوآنراتأييدکردهباشند.

اطالعاتاينقسللمتمخصوصکسانياستکهديپلمخودراازسال1384بهبعدومدرك
پيشدانشگاهيخودراازسال1391بهبعدگرفتهاندوفقطنشانميدهدسوابقتحصيليآنها

بهسازمانسنجشرسيدهوتأثيرمثبتآندرنمرهکلنهايي،بررسيشدهاست.

سيستمپاسخگويي

سراسری

دسترسیسريع

خريدکارتاعتباری
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بنددهمکارنامه-وضعيترتبهونمرهکل
دراينقسللمتمیتوانيدوضعيترتبهدرمنطقهياسهميهنهايی،رتبهکشوري)بدونسهميه(
ونمرهکلنهاييخودرادرهرزيرگروهمشاهدهکنيد.کسانيکهدردوياسهگروهآزمايشي

شرکتکردهاند،برايهرگروهآزمايشيجدوليجداگانهدارند.
دررديللفاولودوماينبند،ميزانتأثيرسللوابقتحصيليديپلموپيشدانشللگاهيبراي
داوطلباننظامساليواحديياترميواحديراميبينيد.اطالعاتمربوطبهسوابقتحصيلیفقط

برايآگاهيشماستوکاربرديدرتصميمگيريبرايانتخابرشتهندارد.

مهمترينمعيارشللمابرايانتخابرشللته،رديفسللوماينجدول،يعنيرتبهدرسللهميهو
زيرگروههايمقابلآناست.

ميدانيدکهباتوجهبهضريبدرسها،هرگروهآزمايشيچندزيرگروهدارد.هرداوطلب
بهتعدادزيرگروهها،رتبهدارد.

برايانتخابهررشته،بايدبدانيدآنرشته،درکدامزيرگروهقرارداردووضعيتشمادر
آنزيرگروهچگونهاست.

احتمالقبوليشمادرزيرگروهيکهرتبةبهتريداريد)عددکمتر(بيشتراست.
برايآشناييبازيرگروهها،رتبهونمرهکلصفحه27رامطالعهکنيد.

بنديازدهمکارنامه:نمرههايخامدرسهايامتحاني
دراينقسمتنمرةخام)نمرةدرصدي(درسهايامتحانيخودراميبينيد.برايداوطلبانگروههاي
آزمايشيعلومرياضيوفني)داوطلباننظامآموزشيغير3-3-6(،علومتجربي)داوطلباننظام
آموزشلليغير3-3-6(وعلومانساني)داوطلبانهردونظامآموزشي(درذيلنمرهخامهريك
ازدروستخصصي،نمرههمترازي)مالكعمل(نيزدرجشدهاستکهنمراتهمترازي،مالك
عملبرايمحاسللبهنمراتکلنهاييهرداوطلبدرهرزيرگروهميباشد.در3گروهآزمايشي
علومرياضيوفني،علومتجربيوعلومانساني،نمراتخامدروستخصصيدونظامآموزشيابتدا
باروشهايآماريمطابقبااصولسنجشواندازهگيري،همترازميشود)درصورتهمترازشدن
نمللرات،نمراتحاصلازهمترازيدرکارنامهنتايجعلملليداوطلبانذيلنمراتخامهردرس

درجشدهاست(،سپسنمراتحاصلازهمترازيباهمبرايهردونظامترازميشود.
بنددوازدهمکارنامه:نمرةکلورتبهها

يللن تر ال با
نمرهکلشمادر
بينزيرگروهها

نشان رتبه اين
ميدهللددربينهمة
کسللانيکللهبللاهم
دريكسللهميهقرار
داريللد،نفللرچنللدم

هستيد.

اگرسللهميهبندينباشللد،اين
رتبةشماست.اينرتبهفقطبراياطالع
شمااعالمميشودوشمابرايانتخاب
رشللتهبايدبهرتبةخوددرسللهميهو

رتبهدرزيرگروهاتوجهکنيد.

اينرتبهمربوطبهآخرينداوطلبياست
کهدرسهميةشماميتواندانتخابرشتهکند.
اگررتبةشمابيشترازرتبةآخريننفرباشد،
بهاينمعنياسللتکهنميتوانيدازدورههاي
روزانهونوبتدوم)شبانه(رشتهانتخابکنيد.

10

نشللان عللدد ايللن
ميدهللددرسللهميهايکه
شللمادرآنقللرارداريللد
چندنفللربايکديگررقابت

ميکنند.

اينعددهانشللان
ميدهللدکهشللمادرهر
زيللرگللروهنفللرچندم
هستيد)البتهدرسهميهخود(.
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ممکناستداوطلبانیبهدليلنمرهکلمشابه،رتبهمشابهیداشتهباشند)دريكسهميه(.
رتبهداوطلبانازسهميههایمختلف،باهمقابلمقايسهنيست.

داوطلبانسراسرکشوررابارتبهکشوریمیتوانبايکديگرمقايسهنمود.

بندسلليزدهمکارنامه:برایداوطلبانعالقهمندبهاسللتفادهازنرمافزارهایمشاورهای-برای
پيشبينیاحتمالقبولیدررشللتهها-سيسللتمانتخابرشتهمجازیسازمانسنجشبهدليل

استفادهازاطالعاتواقعیداوطلبانمعتبرترينمرجعمیباشد.
بندچهاردهمکارنامه:کددسترسيبرايانتخابرشتهدرسايتدانشگاهآزاداسالمی

داوطلباندرمهلتیکهدانشگاهآزاداسالمیاعالمميکند،میتوانندباکدیکهدراينکارنامه
دراختيارشانگذاشتهشدهاست،درسامانةانتخابرشتهدانشگاهآزاداسالمیواردشوندو

انتخابرشتهنمايند.
براياطالعازجزيياتانتخابرشتةدانشگاهآزاداسالمیبايدبهوبگاهايندانشگاهبهنشاني

)www.azmoon.org(مراجعهکنيد.

چگونه انتخاب رشته كنيم؟
همةداوطلبان)چهآنهاکهدريكگروهآزمايشلليشللرکتکردهاندوچهآنهاکهدردوياسلله
گروهآزمايشيشرکتکردهاند(،دريكفرموحداکثرتا150رشتهمحلميتوانندانتخابکنند.
رشتهمحلهايموردنظرخودراازدفترچةراهنمایانتخابرشته،بخشظرفيتها،مربوطبه

هرگروهآزمايشي،انتخابکنيد.
بللرايانتخابرشللتهازدورههايمختلف)روزانه،نوبتدوم،پيامنللورودورههايديگر(به

شرايطاختصاصيهردورهدرايندفترچهتوجهکنيد.
شرايطبعضیازايندورههارادرصفحه33تا38ببينيد.

برايجلوگيريازاشتباه،بهتراستقبلازورودبهسامانةاصليانتخابرشته،رشتههايانتخابي
خودراباکدمربوطبههررشته،بهترتيبعالقهمنديدرپيشنويسانتخابرشتهواردکنيد.

پيشنويسانتخابرشتهدرآخرايندفترچه
-پسازنهاييکردنرشتههايانتخابيواطمينانازترتيبانتخابهايخود،آنهارادرسامانة

اصليانتخابرشته،بهسازمانسنجشاعالمکنيد.
-بهيادداشللتهباشيد،درفرمانتخابرشته،اولويت)ترتيب(رشتههاييکهانتخابميکنيد،

فقطنشاندهندةعالقهمنديشماستوتأثيريدرافزايشاحتمالقبوليندارد.
-اگرنمرهوشرايطالزمبرايقبوليدررشتهايراداشتهباشيد،اينرشتهرادرهراولويتي)اول

ياصدوپنجاهم(انتخابکنيد،احتمالقبوليشمادرآنرشتهبيشترنميشود.
-درمجموعهرشتههاييکهانتخابميکنيد،اولينرشتةانتخابي،نشاندهندةبيشترينعالقة

شماوآخرينرشتةانتخابي،نشاندهندةکمترينعالقةشمااست.
-اگردرمجموعهرشتههايیکهانتخابکردهايد،شرايطقبوليدرچندرشتهراداشتهباشيد،

سازمانسنجشاولينرشتهرابهعنوانرشتةقبولياعالمميکند.

بهرشتههاييکهانتخابميکنيدوترتيبآنهادرفرمانتخابرشتهدقتکنيد.

-شللمامیتوانيددرمحدودةزمانيانتخابرشللته)از99/7/2تا99/7/5(تاهشتنوبت
رشتههایانتخابیخودراويرايشنماييد.

-فراموشنکنيد،بعدازپايانمهلتويرايش،امکانجابجاييرشتههايانتخابيدرفرمانتخاب
رشتهنيست.

13
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-پسازاعالمنتايجنهايي)درهفتهاولآبانماه99(،امکانتغييررشتةقبولي،دربينمجموعه
رشتههاييکهانتخابکردهايدنيست.

چگونه رشته هاي انتخابي خود را به سازمان سنجش اعالم كنيم؟ )انتخابرشتةاينترنتي(
پسازانتخابکدرشتهمحلهاازدفترچةراهنمایانتخابرشتهدرپيشنويسواطمينانازرشتههاي

انتخابيخودوترتيبعالقهمندیبهرشتهها،واردصفحةانتخابرشتةسازمانسنجششويد.
ابتداازصفحهاصلیوبگاهسازمانسنجشواردصفحهآزمونسراسریشويد.

درصفحةآزمونسراسری،واردصفحهانتخابرشتهشويد.

ازصفحهانتخابرشللتههایتحصيلیآزمونسراسللری،بعدازچندمرحلهواردصفحهاصلی
انتخابرشتهمیشويد.

1 صفحهاطالعاتآزمون-
دراينصفحهفرصتزمانيانتخابرشتهوشمارهتماسبرايرفعاشکاالتاحتمالیاعالمشدهاست.

مهلتانتخابرشتهازروزشنبه29شهريورماه1399تاپايانروزسهشنبه1مهرماه1399میباشد.

سراسری

درصفحةاصليوبگاه
سللازمانسللنجش،ازاينجا
ميتوانيدواردصفحةآزمون

سراسریشويد.
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-اگللر)طبقبندهفتمکارنامه(مجازبهانتخابدورههایپيامنوروغيرانتفاعیيادانشللگاه
فرهنگيانشدهايدولیقبالًدرزمانثبتنام،عالقهمندیخودرااعالمنکردهايد،دراينصفحه
میتوانيدازپيوند)لينك(خريدکارت)سللمتراسللتصفحه(هزينةآنراپرداختنماييدتا

بتوانيدازايندورههاهم،رشتهمحلهاييراانتخابکنيد.

ورود به سيستم انتخاب رشته
باتأييداينموردکهاطالعيههاوايندفترچةراهنمارامطالعهکردهايد،بهصفحةبعديوارد

میشويد.


ازاينصفحه،بهسهروشميتوانيدواردسيستمانتخابرشتةخودشويد.
روشاول-سريالثبتنامي)12رقمي(+شمارةشناسنامه

روشدوم-شمارةپرونده+کدملي+سريالشناسنامه
روشسوم-شمارةرهگيريثبتنام)16رقمي(+کدملي

بهيکیازروشهایباال،بهصفحةبعديبهنامصفحهاطالعاتداوطلب،واردمیشويد.

صفحهاطالعاتداوطلب
دراينصفحهاطالعاتشخصیشمانمايشدادهمیشود.اگراطالعاتمربوطبهشماصحيح

است،آنراتاييدکنيدتاواردصفحةبعديشويد.
درپايينصفحةاطالعاتداوطلب،معدلکتبيديپلموعنوانديپلمشمادرجشدهاست.اگر

اشکاليدرآنميبينيد،ميتوانيدآنهارااصالحکنيد.
بندديگرمربوطبهداوطلباناتباعخارجياستکهبايدتکميلشود.

پسازتکميلوتأييد،اطالعاتداوطلب،واردصفحهاصليانتخابرشتهميشويد.
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صفحه اصلی انتخاب رشته
اگرقصدداريد:

-ازدورههایپيامنور،غيرانتفاعيودانشگاهفرهنگيان،رشتههاييراانتخابکنيدوتازههزينة
آنراپرداختکردهايد.الزماستسريالپرداختمربوطبههرکدامراواردنماييد.

-فراموشنکنيد17رشتهازگروههنرآزمونعملیداردکهبرایانتخابهريكازآنهابايد
درآزمونعملیآنرشتهشرکتکردهوياشرکتنماييد.

- کسانيکهقبالًدرزمانثبتنامعالقهمنديخودرابهپيامنوروغيرانتفاعیاعالمکردهاند،
دراينجاالزمنيستاقدامينمايند.

- همةداوطلبانفقطيكفرمانتخابرشتهدارند.حتياگردردوياسهگروهآزمايشيشرکت
کردهباشند.
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نحوةواردکردنرشتههايانتخابيدرفرمالکترونيك
درپايينصفحهدوستونترتيباولويتوکدرشتهمحلقراردارد.
کد)عددي(رشتههايانتخابيخودرابهترتيبعالقهمنديواردکنيد.

باواردکردنکدهررشته،عنوانآنرشته،دورهونامدانشگاهبهطورخودکارنمايشداده
ميشود.بادقتدرعنوانرشته،مطمئنشويدکهکدرادرستواردکردهايد.

اگرکديراکهمربوطبهگروهآزمايشيشمانيستواردکنيدچنينپيغاميظاهرميشود:
درکدرشتهمحلهايمجازشما،اينکدرشتهمحليافتنشد.

اگرمجازنباشيدرشتهايراانتخابکنيد)مثالًدرگروههنرثبتنامنکردهايدامارشتههايي
ازآنگروهراانتخابکنيد(چنينپيغاميظاهرميشود:

اگردرکدوعنوانرشتههاياترتيبآنهااشتباهيمشاهدهميکنيد،ميتوانيداشتباهاترااصالحکنيد.

پايانورودکدهایعددیرشتهمحلها
بعدازاينکهکدرشتهمحلهایموردنظرخودراواردکرديد،درپايان،بافشردنگزينهتاييد
وادامه،رسيدانتخابرشتهکهشاملمشخصاتفردیوفهرسترشتههايانتخابيشماست،

نمايشدادهمیشود.

-شللمارهپروندهوشللمارهرسلليدانتخابرشللته)کدعددي15رقمي(را،کهدرباالياين
صفحه)رسيدانتخابرشته(قراردارد،حتماًيادداشتنماييد.

-اگرچنينرسيديدريافتنکنيد،انتخابرشتةشماتمامنشدهاست.
-بهتراستکهاينصفحهراچاپوتااعالمنتيجةنهاييازآننگهداريکنيد.

-پسازپاياناينمراحل،شمااينامکانراداريدکهتاهشتنوبتواردصفحهانتخابرشته
شويدورشتههايانتخابيتانراويرايشنماييد.

-امکانهشتنوبتويرايشدرمحدودةزمانيانتخابرشته)از99/7/2تا99/7/5(است
وپسازپايانمهلتانتخابرشته،امکانتغييرآننيست.
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 بخش دوم - آشنايي با مقررات انتخاب رشتة
درتصميمگيريبرايانتخابرشللتهها،اطالعازمقرراتانتخابرشللتهآزمونسراسللريو
تحصيلدردانشللگاه،مهموتعيينکنندهاست.دراينجابامهمترينمقرراتيکهميتوانددر

تصميمگيريشمامؤثرباشد،آشناميشويد.

بعضي از شرايط آزمون سراسري، مهم براي انتخاب رشته
باتوجهبهقانوناصالحقانونسللنجشوپذيرشدانشللجودردانشللگاههاومراکزآموزش
عاليکشورمصوب1395/2/26مجلسمحترمشوراياسالمي،وبراساسمصوبهجلسه21
شللورايسنجشوپذيرشدانشجومورخ1398/8/1ميزانونحوهتأثيرسوابقتحصيليدر

آزمونسراسريسال1399بهصورتزيرميباشد:
الف(آندستهازديپلمههايرياضيوفيزيك،علومتجربي،علومانسانيوعلومومعارف
اسالميکهديپلمخودرادرسال1398وبعدازآنودرنظامآموزشيجديد)6-3-3(
اخذنمودهاندوامتحاناتدروسپايهدوازدهمآنهابهصورتنهايي،سراسللريوکشللوری
برگزارشللدهاست،مشمولاعمالسللوابقتحصيليبودهوسوابقتحصيليموجودديپلم)
پايهدوازدهم-سللالسللومآموزشمتوسللطهنظامجديد3-3-6(بهميزانحداکثر30
درصدبهنسبتسوابقتحصيليموجودداوطلبوبهصورتتأثيرمثبتدرنمرهکلنهايي

آنانلحاظميشود.
ب(آندستهازديپلمههايرياضيفيزيك،علومتجربي،علومانسانيوعلومومعارفاسالمي
کهديپلمخودراازسال1384بهبعددرنظامآموزشيساليواحديياترميواحديدريافت
نمودهاندوامتحاناتيكياچنددرسآنهابهصورتنهايي،سراسريوکشوریبرگزارشده
اسللت،مشمولاعمالسوابقتحصيليبودهوسوابقتحصيليموجودديپلم)پايهيازدهم-سال
سومآموزشمتوسطهنظامقبلي(بهميزانحداکثر25درصدبهنسبتسوابقتحصيليموجود

داوطلبوبهصورتتأثيرمثبتدرنمرهکلنهاييآنانلحاظميشود.
ج(داوطلبللاندارايمدركپيشدانشللگاهيرياضيفيزيك،علومتجربي،علومانسللاني،
علومومعارفاسللالميوهنرکهمدركدورهپيشدانشللگاهيخودراازسللالتحصيلي
91-1390بللهبعددريافتکردهاندوامتحانللاتيكياچنددرسآنهابهصورتنهايي،
سراسللريوکشللوریبرگزارشدهاست،مشللمولاعمالسللوابقتحصيليبودهوعالوهبر
سللوابقتحصيليبند»ب«،سللوابقتحصيليموجوددورهپيشدانشگاهيبهميزانحداکثر
5درصدبهنسللبتسللوابقتحصيليموجودداوطلبوبهصورتتأثيرمثبتدرنمرهکل

نهاييآنانلحاظميشود.
د(سايرديپلمهها)غيرازبندهايالف،بوج(مشمولاعمالسوابقتحصيلينيستند.

براسللاسمصوبهدوازدهمينوپانزدهمينجلسهشورايسنجشوپذيرشدانشجومورخ
1397/4/17و1397/10/8بللاتوجللهبهعدموجودمحدوديتنوعديپلمبرايشللرکتدر
هريكازگروههايآزمايشيآزمونسراسري،دانشآموزانديپلمفنيوحرفهايوکارودانش
کهدراينآزمونشرکتنمودهانددرصورتتمايلبهاعمالسوابقتحصيليبايستيدرامتحان
نهاييدروسشاخهنظريگروهآزمايشيمربوطشرکتکنند،درغيراينصورتمشمولاعمال

سوابقتحصيلينيستند.
براسللاسقانونسللنجشوپذيرشدانشجودردانشللگاههاومراکزآموزشعالیکشور
مصوب10شللهريورماه1392مجلسشللوراياسللالمي،مبنیبرافزايشتدريجيوساالنة
تأثيرسللابقهتحصيلیدرپذيرشدانشجوتارسيدنبهسقفحداقل85درصدکلظرفيت
پذيرشدانشللجودرکشللور،طبقمصوباتشورايسللنجشوپذيرشدانشجو،پذيرشدر
رشللتهمحلهايصرفًابراساسسوابقتحصيلي،خارجازفرآيندآزمونسراسريوبهصورت
جداازرشللتهمحلهايباآزمونومسللتقلازاينمرحلهبارعايتقوانينومقرراتمربوطه
وبامالكمعدلکتبيديپلمباتوجهبهنوعديپلمداوطلبورشللتهانتخابيويانجامشللده
اسللت.اينداوطلبانتاتاريخ1399/7/7ميتوانندنسبتبهثبتناموانتخابرشتهاقدام
کنند.لذاکدرشللتهمحلهايمربوطبهپذيرشبراسللاسسللوابقتحصيليدرايندفترچه

راهنمادرجنخواهدشد.
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شرطانصرافازتحصيلدانشجويان
دانشجويانروزانه)وروديسال1397وقبلازآن(برايشرکتدوبارهدرآزمونسراسري
عالوهبرداشتنسايرشرايطوضوابطمندرجدرايندفترچهودفترچهراهنمايثبتنام،بايد
تاپايانارديبهشتماهسال1399ازتحصيلدررشتةخودانصرافقطعيدادهباشند.درغير

اينصورت،قبوليآنهادررشتهجديدباطلخواهدشد.
-بهدانشجويانيکهدرآزمونسراسريشرکتکردهاندامادرزماناعالمشدهانصرافقطعي

ندادهاند،توصيهميشودانتخابرشتهنکنند.
شرطانصرافازتحصيل،مربوطبهدانشجوياندورههايتحصيليديگر)غيرازروزانه(نيست.
دانشللجويانفعليدورههايتحصيليديگر)بهجزدورةروزانه(کهبدونانصرافدرآزمونامسللال
شرکتکردهاند،درصورتقبولي،قبلازثبتنامدررشتةجديد،بايدازرشتةقبليخودانصرافدهند.

محدوديتهایآزمونسالآينده،برايپذيرفتهشدگانرشتههايروزانهامسال
-براسللاسمصوبهنهمينجلسللهشللورايسللنجشوپذيرشدانشللجومورخ1396/8/20،
پذيرفتهشدگاندورهروزانهآزمونسراسريسال1399مجازبهثبتناموشرکتدرآزمون
سراسريسال1400برايانتخابرشتههايدورهروزانهنخواهندبود.بديهياستاينافراد
درصورتانصرافقطعيتاتاريخمقرر)مطابقضوابطمندرجدردفترچهراهنمايثبتنامسال
1400(منحصراًميتوانندنسبتبهثبتناموشرکتدرآزمونبرايانتخابسايردورهها)به
جزرشتههايدورهروزانه(اقدامنمايند.الزمبهتوضيحاسترشتههايدانشگاههايفرهنگيان
وتربيتدبيرشللهيدرجاييوهمچنينرشللتههايمربوطبهمناطقمحروم،زلزلهزدهوسلليل

زده،مشمولضوابطرشتههايدورهروزانهميباشند.
-قبولينرشللتههايدورهروزانهآزمونسراسللريسال1398،درصورتيکهمشغولبهتحصيل
بودهاندوتاپايانارديبهشتماهسال1399ازتحصيلانصرافدادهاند،منحصراًدررشتهمحلهاي

دورههايغيرروزانهمندرجدرايندفترچهگزينشخواهندشد.
مدركتحصيليشرطضروريبرايپذيرش

داوطلبانبرايقبوليدردانشگاهبايديکيازمداركتحصيليزيرراتاپايانشهريور1399
اخذنمايند:

-ياديپلممتوسطةنظامجديدآموزشي6-3-3
-ياديپلممتوسطةنظامقديم

-يامدركپيشدانشگاهي)نظامآموزشيساليواحديياترميواحدي(
-يامدركکارداني)برايداوطلبانديپلمفنيوحرفهايياکاردانش(

يادآوري:اگرفردييکيازاينمداركرانداشتهباشد،حتياگردريکیازرشتهمحلهای
انتخابیخودقبولشود،قبولياوباطلميشودونميتوانددرآنرشتهثبتنامکند.درصورت
قبوليدررشتههاييکهپذيرشآنانازنيمسالدومسالتحصيلي99-1400آغازميگردد
بهشرطدريافتمدركتحصيليديپلمنظامآموزشيجديد3-3-6وياپيشدانشگاهيويا

مدركکاردانيتاتاريخ1399/11/30،ثبتناموادامهتحصيلآنانبالمانعميباشد.
وضعيتنظاموظيفه

براسللاساعالمرسللميسللازماننظاموظيفهعمومينيرويانتظاميجمهورياسللالميايران
داوطلبان»مرد«برايشللرکتدرآزمونسراسريسللال1399الزمبودهبههنگامپذيرش
دردانشللگاه)قبولقطعيوثبتنام(شللرايطمندرجدردفترچهثبتناموشرکتدرآزمون

سراسري)شماره1(رادارابودهباشند.
شرايطوضوابطپذيرشاتباعغيرايراني:

کليهاتباعغيرايرانيشللرکتکنندهدرآزمونسراسللريسال1399،بايدعالوهبر
دارابودنشللرايطعموميواختصاصياينآزمون)مندرجدردفترچهراهنمايشللماره
1(،الزماسللتبندمربوطرادرتقاضانامهثبتناماينترنتي،عالمتگذارينمودهباشللند.
بديهياستچنانچهاتباعغيرايرانيکهدررديفپذيرفتهشدگاننهايياينآزمونقرار
گيرند،درزمانثبتنامبند30تقاضانامهراعالمتگذاريننمودهباشللند،پذيرشآنان

لغوخواهدشد.
فقط»اتباعغيرايرانیمقيمجمهوریاسالمیايران«ودارای»اقامتقانونی«مجازبهثبتنام
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وياشرکتدرآزمونسراسريبودهودرصورتشرکتاتباعغيرايرانیمقيمسايرکشورها،
پذيرشآنان»لغو«میگردد.

اتباعغيرايرانيمجازبهانتخابرشللتههايتحصيليدانشللگاههاومؤسساتآموزشعالي
درمناطقممنوعهترددواسللکاناتباعخارجينميباشللند.بديهياستدرصورتپذيرشو
اعالمقبوليداوطلبانغيرايرانيدردانشگاههاومؤسساتآموزشعاليواقعدرمناطقممنوعه،
پذيرشآناندردانشللگاههاومؤسسللاتآموزشعاليهمانسال،»لغو«ميگردد.توضيحو
فهرستمناطقممنوعهترددواسکانبراياينداوطلبان،دربخشعموميصفحهاصليسايت

اينترنتيسازمانسنجشآموزشکشوردرجشدهاست.
پذيرشاتباعغيرايرانيدررشتههاييکهمنجربهايجادتعهداتيبرايجمهورياسالميايران
شود)ازجملهتعهداتاستخدامي(ورشتههايخاصوغيرمجازاکيداًممنوعميباشد.توضيحو
فهرستاينرشتهها،درسايتاينترنتيسازمانسنجشآموزشکشور»درفهرستموضوعات

عمومي«درجشدهاست.
مطابقمصوباتوزارتعلوم،تحقيقاتوفناوريکليهپذيرفتهشدگانغيرايرانيآزمونسراسري
دردورههايروزانه)درکليهرشللتههاومقاطعتحصيليغيرپزشللکي(مؤظفبهپرداختشهريه
تحصيليطبقمصوباتهيأتامنايدانشللگاههايتحتپوششوزارتعلوم،تحقيقاتوفناوري
حداکثربهميزان80درصدشللهريههايدورههاينوبتدوم)شبانه(ميباشند)دردانشگاههاي
علومپزشکي،پرداختشهريهتابعمقرراتوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکيميباشد(.

آشنايي با سهميه هاي مختلف در آزمون سراسري
درآزمونسراسري،طبققوانين،ظرفيترشتهمحلها،بينسهميههايمختلفتقسيمميشود.
شرايطاستفادهازسهميهها،دردفترچةراهنمايثبتنامبهطورکاملتوضيحدادهشدهاست.

درتوضيحاتزيرموارديکهبرايانتخابرشتهاهميتداردشرحدادهميشود.

سهميه مناطق
شرکتکنندگانمتقاضيسهميهمناطقدرآزمونسراسريسالجاريباتوجهبهمالكهاي
زيرجزويکيازسللهميههايمناطق2،1و3محسوبگرديدهودرکارنامهنتيجهاوليهآنان

لحاظگرديدهاست.
برايداوطلباننظامآموزشيجديد3-3-6،بخشمحلاخذمدركتحصيليسهسالآخر

دبيرستان)پايهدهمتادوازدهم(.
برايداوطلباننظامترميواحديوساليواحديآموزشمتوسطه،بخشمحلاخذمدرك

تحصيليدورهپيشدانشگاهيودوسالآخردبيرستان.
برايداوطلباننظامقديمآموزشمتوسطه،بخشمحلاخذمدركتحصيليسهسالآخر

دبيرستانياهنرستان.
درصورتيکهبخشمحلاخذمدركتحصيليداوطلبانسللهميةمناطقمتفاوتباشللد،
سهميةداوطلببخشمحلاخذمدركتحصيليمنطقةمرفهتر)حتييكسالازسهسال(
تعيينميشللود.)براسللاسمصوبهجلسهپانزدهمشورايسللنجشوپذيرشدانشجومورخ

)1397/10/08
فارغالتحصيالندورههايکارداني)فوقديپلم(پيوستهآموزشکدههايفنيوحرفهاي،براساس
بخشمحلاخذمدركتحصيليسهسالآخردورهدبيرستانوياهنرستان)سالاول،دوموسوم

دبيرستانوياهنرستان(،جزويکيازسهميههايمناطق2،1ويا3محسوبميشوند.
داوطلبانيکهحداقلدوسالازسهسالآخرتحصيلدردورهمتوسطهوياسالآخردوره
متوسللطهخودرادرخارجازکشللورگذراندهاند،جزوسهميهمنطقه3محسوبميشوند.)بر

اساسمصوبهجلسهيازدهمشورايسنجشوپذيرشدانشجومورخ1396/12/22(
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کليهداوطلبانمعلول)نابينا،ناشنوا،نيمهبينا،نيمهشنواومعلولينجسميحرکتي(جزوسهميه
منطقه3محسوبميشوند.

سهميه داوطلبان آزمون سراسري در مناطق درگير باليای طبيعی)سيل و زلزله(
براسللاسماده5آييننامهاجراييمصوبهجلسلله817مورخ1398/3/7شللورايعالي
انقللالبفرهنگيدرخصوصمادهواحدهتکميلوتعميمشللمولمادهواحدهجلسلله739
مورخ1392/8/28شورامبنيبراختصاصسهميهبهداوطلبانآزمونسراسريدرمناطق
درگيللرباليايطبيعيومصوبهجلسلله19مورخ1398/5/5ومصوبهجلسلله23مورخ
1399/4/24شللورايسنجشوپذيرشدانشجو،حداکثر5درصدمجموعظرفيتدوره
روزانهدانشگاههايواقعدرايناستانهابهصورتمازادبرظرفيتدررشتههایموردنياز
وپيشللنهادیاسللتانداریهاپسازتائيدشورايسنجشوپذيرشدانشللجو،بهداوطلبانی
کهشللهريابخش»محلاقامت«يا»محلاخذمدركتحصيليسللالآخردورهمتوسطه«
يللا»محلاخذمدركتحصيليسللالماقبلآخردورهمتوسللطه«ويا»محلاخذمدرك
تحصيليدوسللالماقبلآخردورهمتوسللطه«دريکیازشهرهايابخشهایدرگيرباليای
طبيعیمندرجدرجدولمناطقمشللمولدرصفحهبعدباشللد،اختصاصدادهمیشود.اين
داوطلبللانميتوانندکدرشللتههاياختصاصياينشهرسللتانهاراازبخشهايمربوطدر

دفترچهراهنمايانتخابرشته،انتخابنمايند.
دورهتحصيليدرکليهرشتههايتحصيليمناطقدرگيرباليايطبيعي)زلزله،سيل(هماننددوره

روزانهرايگانميباشد.
شهرويابخشمحلاقامتدرصورتيمالكعملقرارميگيردکهداوطلبمستقالًيابه
همراهخانوادهدرزمانوقوعباليايطبيعيدرآنشهرستانيابخشاقامتداشتهواينموضوع

موردتأييدفرمانداريذیربطقرارگيرد.
داوطلبانيکهشرايطاستفادهازاينآييننامهرادارندودرزمانوقوعباليايطبيعي،
آسلليبجانيوماليديدهاند،بايدقبلازانتخابرشللتهگواهيمربوط)نمونهمندرجدر
انتهللايايللندفترچه(راازفرمانللداريمحلرخدادحادثهدريافللتودرزمانانتخاب

رشللته،گزينهمربوطبهاسللتفادهازاينسللهميهراانتخابنمايند.
داوطلبانيکهبااينسهميهدردانشگاهپذيرفتهميشوند،بايددرزمانقبوليگواهيدريافتي
فوقرابهدانشللگاهمحلقبوليتحويلنمايندواگرفاقدگواهيموردتائيدفرمانداريباشند،

قبوليآنهالغوميشودواجازهشرکتدرآزمونسالبعدرانخواهندداشت.
اينظرفيتدردانشللگاههايواقعدرمناطقآسلليبديدههماناستاناختصاصمييابدو
درصورتنبودرشللتهدرآناستان،دردانشگاههايواقعدراستانهايهمجواراختصاصداده
ميشود.اولويتبادانشللگاههايواقعدرشهرمنطقهآسيبديده،سپسدانشگاههايواقعدر

استانمربوطهاست.
اينسهميهزمانياختصاصخواهديافتکهباليايطبيعيموجبخسارتهایجانيومالي
شودبهطوریکهاينخسارتهاعمالًموجبوقفهوخللدرتحصيلدانشآموزانشدهباشد.

پذيرشدراينکدرشتهمحلهامستلزمکسبحدنصاب80درصدگزينشآزادودررشتههای
پزشکی،داروسازیودندانپزشکیکسبحدنصاب85درصدگزينشآزادخواهدبود.

ميزانتعهدخدمتپذيرفتهشللدگانبااستفادهازاينسهميه،دوبرابرمدتتحصيلاست
کهدرزمانثبتنامبايدتعهدخودرابهاستانداريمربوطهاعالمويكنسخهازآندرپرونده

دانشجودرجشود.
هرگونهتغييررشتهياانتقالبرايپذيرفتهشدگانبااستفادهازاينسهميهممنوعاست.

مدتاعتبارسللهميهبرايهرمنطقهدرگيرباليايطبيعي،حداکثر3سللالميباشد.
درسللالاولوقوعباليايطبيعي،توسطسللازمانسنجشآموزشکشوراقدامميشود.
برايتخصيصسهميهدرسالدوموياسالسوماززمانشروعاختصاصسهميهبراي
آنمنطقه،درصورتتصويبشللورايسنجشوپذيرشدانشللجو،اقدامخواهدشللد.
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جدولمشمولسهميهمناطقدرگيرباليايطبيعي)زلزله،سيل(
بخششهرستاناستانردیف

1
 آذربایجان

شرقي

مرکزی، مهربانسراب
کندوان، ترکمانچایمیانه

مرکزی، نظرکهریزیهشترود

2
 آذربایجان

غربي
 قطور )شهر قطور و تمامیخوی

روستاهای آن(

3
 خراسان
شمالی

مرکزي-گرمخانبجنورد
مرکزي-جرگالن-غالمانرازوجرگالن

مرکزی-سرحد-قوشخانهشیروان
مرکزي-سملقان-مانهمانه و سملقان

خوزستان4

اروندکنار - مرکزیآبادان
جولکی - مرکزیآغاجاری
مرکزی - جایزانامیدیه

الوار گرمسیری - مرکزیاندیمشک
اسماعیلیه - غیزانیه - مرکزیاهواز
دهدز - مرکزی - سوسنایذه

صیدون - مرکزی - میداودباغملک
مرکزی - ویسباوی

بندر امام خمینی - مرکزیبندر ماهشهر
مرکزی - چم خلف عیسیهندیجان
تشان - زیدون - مرکزیبهبهان
گمبوعه - مرکزیحمیدیه
مرکزی - مینوخرمشهر

 سردشت - مرکزی -دزفول
چغامیش - شهیون

بستان - مرکزیدشت آزادگان

 مرکزی - رودزرد - سلطانرامهرمز
آباد - ابوالفارس

مرکزی - دارخوین - خنافرهشادگان

 شاوور - مرکزی - فتحشوش
المبین

شعیبیه - مرکزی - میان آبشوشتر
سویسه - مرکزیکارون

مرکزی - گلگیر - عنبرمسجد سلیمان
حتی - مرکزیاللی

مرکزی - مشراگهرامشیر
عقیلی - مرکزیگتوند
چلو – مرکزی - آبژداناندیکا
مرکزی - رغیوههفتکل
مرکزی - نیسانهویزه

کالپوشمیاميسمنان5

6
 سیستان و
بلوچستان

چابهار
 مرکزي، پالن)روستاي پالن(،
 دشتیاري) روستاهاي نگور،
سند میرثوبان و باهوکالت(

مرکزی، زرآبادکنارک
مرکزی، جلگهدلگان

مرکزی، ساربوک، تلنگقصرقند
بزمانایرانشهر

بخششهرستاناستانردیف

ادامه 6

 ادامه

 سیستان و
بلوچستان

نیکشهر

 مرکزي) روستاهاي چاهان،
 مخت، هیچان و مهبان(، بنت
 )روستاهاي بنت، دستگرد،
 مهمدان، زردآری، سفیدکوه

وحیدربند(
مرکزی، الدیز، ریگ ملکمیرجاوه

مرکزی ) منطقه بنجار( *زابل
مرکزی، ایرندگان، پشتکوهخاش
مرکزی، کتیجفنوج

مرکزی، قرقریهیرمند
مرکزی، صابرینیمروز
مرکزی، جزینکزهک

كرمانشاه7

مرکزی، حمیلاسالم آباد غرب
مرکزی، باینگان، نوسودپاوه

مرکزی، ازگله، زمکانثالث باباجانی
مرکزی، کالشیجوانرود
مرکزی، گهوارهداالهو
مرکزی، شاهوروانسر

مرکزی، قلعه شاهینسرپل ذهاب
مرکزی، سومارقصرشیرین
کوزران، ماهیدشتکرمانشاه
مرکزی، گوآورگیالنغرب

گلستان8

گنبد
مرکزی )شهرگنبد(

 داشلی برون)روستاهای حاشیه
رودخانه گرگانرود(

آق قال

 مرکزی)شهرآق قال و روستاهای
 حاشیه رودخانه گرگانرود(
 وشمگیر)شهرانبارالوم و

 روستاهای حاشیه رودخانه
گرگانرود(

ترکمن
مرکزی)شهربندرترکمن(

 سیجوال)روستاهای حاشیه
رودخانه گرگانرود(

گمیشان

 مرکزی)شهر گمیش تپه و
 روستاهای حاشیه رودخانه

گرگانرود(
 گلدشت)روستاهای حاشیه

رودخانه گرگانرود(

لرستان9

مرکزی، زاغه، پاپی، بیرانوندخرم آباد
مرکزی، شاهیوند، ویسیانچگنی
مرکزی، معموالنپلدختر
مرکزی، خاوه، کاکاونددلفان
مرکزی، سیالخوردورود

مرکزی، سوریرومشکان
جابلقازنا

 مرکزی، زز و ماهرو، ذلقی،الیگودرز
بربرود شرقی، بربرود غربی

مرکزیبروجرد

 مرکزی، طرهان، کوهنانی،کوهدشت
درب گنبد

مرکزی، فیروز آبادسلسله

*داوطلبانيکهمحلاقامتآنانمنطقهبنجارازشهرسللتانزابلميباشللددرصورت
درجکدرشللتهمحلهايمخصوصمناطقسلليلزدهاستانسيسللتانوبلوچستانالزم
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اسللتفرم»گواهيتائيدبرايداوطلبانيکهدرزمانوقوعباليايطبيعيآسلليبجاني
ديدهانللد«)مندرجدرانتهايدفترچه(راتکميلوپسازتاييدفرمانداريشهرسللتان
زابلحداکثرتاتاريخ99/7/12ازطريقسيسللتمارسللالدرخواسللتالکترونيکيبه
آدرس:http://darkhast.sanjesh.orgوياباشمارههاينمابر021-88922253،
36270049و36182348باپيششللماره026بهسللازمانسنجشارسالنمايند.
درصورتعدمارسللالفرم،دررشتههايانتخابيازمناطقمخصوصسيلزدهاستان

سيتانوبلوچستانگزينشنخواهندشد.

سهمية مناطق محروم
براسللاسمصوبللهدوازدهمينجلسللهکميتهمطالعهوبرنامهريزيآزمونسراسللري
مورخ1372/1/21،حداقل40درصدازظرفيتکدرشللتهمحلهایناحيهای،قطبی
وکشللوریدورةروزانةدانشگاههاوموسساتآموزشعاليواقعدراستانهايايالم،
بوشللهر،چهارمحالوبختياري،سيستانوبلوچستان،کردسللتان،کرمانشاه،کهگيلويه
وبويراحمد،لرسللتانوهرمزگانبهداوطلبانبوميايناسللتانهااختصاصمیيابد.

بللراياطالعازجدولظرفيتهاياينسللهميهبهجدولرشللتههايتحصيليايندفترچهراهنما
رجوعشود.

براسللاسمصوبهسللال1392مجلسشللوراياسللالمي،مبنيبرپذيللرش30درصد
دانشللجويبوميازمحلاصالحقانونعدالتآموزشي،وزارتبهداشت،درمانوآموزش
پزشللکي،درراسللتايتربيتوتأميننيرويانسللانيبوميموردنيازمناطقمحرومکشور،
مصوبهمربوطرابرايرشللتههايکليهمقاطعگروهعلومپزشکياجرامينمايد.باتوجهبه
اهميتشللرايطوضوابطپذيرشدراينخصوص،داوطلبانضرورتداردبهشللرايطدرج

شدهدرفصلدومايندفترچهراهنماتوجهنمايند.
تغييررشتهوياانتقالپذيرفتهشدگاناينسهميهممنوعميباشد.

براسللاسمصوبهجلسللهسيوسومشورايعاليانقالبفرهنگيمورخ1366/3/14
وبللهمنظللورتأميننيرويمتخصصاسللتانهاي:ايالم،بوشللهر،چهارمحللالوبختياري،
سيسللتانوبلوچستان،کردستان،کرمانشللاه،کهگيلويهوبويراحمد،لرستانوهرمزگان
دررشللتههايموردنيازبرحسللبنظراستانداريهايايناسللتانهاوبهتعداد500نفر
ازداوطلبانبومیاسللتانهایمذکوردردانشللگاههاپذيرشميشللوند.بديهياستکه
پذيرشدراينرشللتههابهصللورتآزادوازبينداوطلبانبومیهريكازاسللتانهای

مذکورانجاممیشللود.
تبصره:تغييررشتهپذيرفتهشدگاناينسهميهممنوعميباشدوانتقالمحلتحصيلمنوطبه

موافقتاستانداريهاودرمحدودهدانشگاههايواقعدرقطبدانشگاهيميباشد.
دورهتحصيليدرکليهرشتههايتحصيليمناطقمحرومهماننددورهروزانهرايگانميباشد.

سهميه داوطلبان شهرستان هاي جنوب استان كرمان )جيرفت، عنبرآباد، كهنوج، رودبار جنوب، 
قلعه گنج و منوجان( و شهرستان بشاگرد در استان هرمزگان

براسللاسمصوبهشللصتمينجلسللهکميتهمطالعهوبرنامهريزيآزمونسراسللريمورخ
1388/2/3وسايرمصوبات،داوطلبانبوميشهرستانهايمذکورکهحداقلدو)2(شهراز
چهار)4(شهر»محلاخذمدركتحصيليسالآخر«،»محلاخذمدركتحصيليسالماقبل
آخر«،»محلاخذمدركتحصيليدوسالماقبلآخر«و»محلتولد«آنهايکيازشهرهاي
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فوقباشند،ميتوانندکدرشتههاياختصاصياينشهرستانهاراازبخشهايمربوطدراين
دفترچهانتخابنمايند.بديهياسللتدرصورتپذيرفتهشللدندراينکدرشتهها،داوطلبان
ميبايستگواهيمربوطهرادرزمانثبتنامبهموسسهقبوليخودارائهنمايند،درغيراينصورت
قبوليآنهالغوميگردد.ضمناًپذيرفتهشدگانمشمولتسهيالتاينسهميهبايدمتعهدشوندکه

بهمدتدوبرابرمدتتحصيلدرمناطقمحروماستانخودخدمتنمايند.
دورهتحصيليدرکليهرشتهمحلهاياينسهميههماننددورهروزانهرايگانميباشد.

سهمية رزمندگان، ايثارگران و خانوادة شهدا 
سهمية25درصدايثارگرانشامل:همسروفرزندانشهدا،آزادگانوهمسروفرزندانآنان،

جانبازان)باجانبازي25درصدبهباال(،همسروفرزندانآنانميباشد.
25درصدازظرفيتهررشتهمحل،مربوطبهاينسهميهاست.

سهمية5درصدايثارگرانشامل:جانبازان)باجانبازيکمتراز25درصد(،همسرانوفرزندان
آنانوهمسروفرزندانرزمندگان)باحداقلششماهحضورداوطلبانهدرجبهه(ميباشد.

ايثارگرانبرايقبوليدرهررشللتهمحل،بايدحداقل70درصدنمرهگزينشآزاددرآن
رشتهمحلراکسبکنند.

سهميةرزمندگانشاملرزمندگان)باحداقلششماهحضورداوطلبانهدرجبهه(ميباشد.
حدنصابنمرهبراياينداوطلبان75درصدنمرهگزينشآزاددررشتهمحلموردنظرميباشد.

سهميةخانوادهشهداشامل:پدر،مادر،خواهروبرادرشهيدميباشد.
محدوديتاستفادهازسهميةرزمندگانوايثارگران

داوطلبانزيرفقطيکبارميتوانندبااسللتفادهازسهميةايثارگراندررشتههايدورةروزانه
ودوباردردورههايديگر)نوبتدوم)شللبانه(،پيامنور،غيرانتفاعي،مجازيغيرانتفاعي،پرديس

خودگردانوشهريهپرداز(پذيرفتهشوند:
شللرايطاستفادهمجددازسللهميهايثارگرانبرايرشتههايتحصيليدانشگاهآزاداسالمي،

همانندضوابطمربوطبهدورههايغيرروزانهميباشد.
داوطلبانباسهميةرزمندگانبسيجی،وزارتجهادکشاورزيوستادکلنيروهايمسلحاز

سال1368بهبعد.
داوطلبانباسهميههايرزمندگانوايثارگرانبنيادشهيدوامورايثارگران)سهميهشاهد(ازسال

1376بهبعد.

تعهدات  پذيرفته شدگان  سهميه هاي  مختلف
 همةپذيرفتهشدگاندررشتههايروزانه)ازهمةمناطق(،بابتتحصيلرايگان،تعهددارند
کهحداکثريكسالپسازفارغالتحصيلي،درهرمنطقهايازکشورکهدولتدرصورتنياز

برايآنهاتعيينميکند،خدمتنمايند.تعهدهايديگرمانعازانجاماينتعهدنميشود.
پذيرفتهشللدگاندورههللايروزانللهکهازسللهميهمناطق2و3)براسللاسضوابطمربوط
بهتقسلليمبنديسللهميهها(پذيرفتهشللدهاند،عالوهبرتعهداتشللرعيواخالقيکهبهعهده
دارنللدبابتتحصيلرايگانوامتيازاتيکهدرپذيرشسللهميهايازآنبرخوردارشللدهاند،
بايدمتعهدشللوندکهپسازگذراندندورهتحصيليدرمقطعرشللتهايکهپذيرفتهشدهاند
)بللرايبللرادرانپسازانجامخدمتوظيفللهعمومي(بهمدتدوبرابرزمللانتحصيلدرهر
يكازنقاطايران)بهتشللخيصسللازمانهايذيربط(،نسبتبهايفايتعهدخوداقدامنمايند.

تعهدهايديگرمانعازانجاماينتعهدنميشللود.
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تبصره1:براساستصميماتمتخذهدرجلسهمورخ1375/9/24کميتهمطالعهوبرنامهريزي
آزمونسراسريدانشگاههاومؤسساتآموزشعالي،پسازاعالمنتايج،هريكازپذيرفتهشدگان
دورهروزانهباسللهميههايثبتناميمناطق2ويا3کهحداقلنمرهسللهميهآزاديامنطقهيك
راداراباشللند،بهميزانطولمدتدورهتحصيلبايدتعهدخدمتبسللپارند.پذيرفتهشللدگان
کدرشتههايخاصهمانندکدرشتههايمخصوصداوطلباناستانياشهرخاص،بورسيههاويا
سهميهمناطقمحروم،تعهداتآنانبراساسقراردادهايمنعقدهبينارگانهايمربوطصورت

ميپذيردومشمولمواردفوقنميباشند.
تبصره2:مدتتعهدبراياستفادهکنندگانازسهميههايمناطق2و3دررشتههايتحصيليدوره

روزانهدرهرصورتکمتراز5سالنخواهدبود.
استفادهکنندگانازسهميهمنطقهيك،خانوادهشهدا،ايثارگرانورزمندگاندررشتههايتحصيلي
دورهروزانه)براساسضوابطمربوطبهتقسيمبنديسهميهها(عالوهبرتعهداتشرعيواخالقيکه
بهعهدهدارندبايدمتعهدشللوندکهپسازگذراندندورهتحصيلدرمقطعرشللتهايکهپذيرفته
شللدهاند)برايبرادرانپسازانجامخدمتوظيفهعمومي(بهمدتيكبرابرمدتزمانتحصيل
خود،تعهدمربوطبهاستفادهازآموزشرايگانرادرمناطقيکهوزارتخانههاوسازمانهايذيربط

تعيينميکنند،خدمتنمايند.
اسللتفادهکنندگانازسهميةمناطق3،2،1،خانوادهشهدا،رزمندگانوايثارگراندررشتههاي
تحصيليدورهروزانه،درصورتيکهظرفيكسللالپسازپاياندورهتحصيل)بدوناحتسللاب
خدمتوظيفهعموميبرايبرادران(ازانجامخدمتبهنحوفوقاسللتنکافنمايند،وزارتذيربط
مجازومختاراسللتکهعالوهبراسللترداددوبرابرهزينهسرانهدانشجودرطولمدتتحصيل،از

تحويلمداركتحصيليتاانجامخدمتيااستردادمبلغتعيينشدهخوددارينمايد.
بورسلليههاينهادهاووزارتخانههاموظفندبرطبققراردادمنعقدشللدهازطرفسازمانياوزارت

متبوععملنمايند.
پذيرفتهشللدگانسهميههاوکدرشتهمحلهايخاص)مانندسهميهمناطقزلزلهزده،رشتههاي
دارايتعهدوزارتبهداشتو...(تابعقوانينومقرراتمربوطبهآنکدرشتهمحلمندرجدراين

دفترچهراهنماميباشند.
پذيرفتهشدگاندانشگاههايوابستهبهوزارتعلوم،تحقيقاتوفناوريووزارتبهداشت،درمان
وآموزشپزشللکيدردورههايغيرروزانه،اعماز:نوبتدوم)شللبانه(،پيامنور،غيرانتفاعي،مجازي

غيرانتفاعي،پرديسخودگردانوشهريهپردازتعهدخدمتندارند.
تذکرمهم:پذيرفتهشللدگانکليهرشللتههايتحصيليذيربطدرکليهسهميههايمختلفبايد
متعهدشوندکهپسازفارغالتحصيلشدندرصورتنيازسازمانهاواداراتدولتيوارگانهاو
نهادهايانقالباسالميوبهتشخيصمراجعذيصالحدرصورتعدمنيازسازمانهاوارگانهاي

مذکور،دربخشخصوصيبهتشخيصومعرفيوزارتکارواموراجتماعيخدمتنمايند.
 گزينش بومي

نحوةتقسيمظرفيترشتههايبوميبهسهميههايمختلف،براساسمحاسباتیانجامميشود
کهاطالعازآنمحاسباتکاربرديدرانتخابرشتهندارد.توضيحاتزيربرايکسانياست

کهعالقهمندهستنددراينبارهبيشتربدانند.
مهمتريننکتةکاربرديگزينشبومی،درانتخابرشته،ايناستکهانتخابرشتههايبومي

احتمالقبوليشمادردانشگاههايبومیراافزايشمیدهد.
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هررشتهمحل)يكرشتهدريكدانشگاه(،ظرفيتيداردکهميانسهميههايمختلفتقسيم
ميشللود.درگزينشبومي،بخشلليازظرفيتهررشللتهمحلمخصوصداوطلبانبومياست.
بنابرايناحتمالقبوليداوطلبانبوميدردانشللگاههاياسللتانبومیيانزديكبهآنبيشتراز

ديگراناسللت.
براياستفادهازمزايايگزينشبومي،الزماستاينمواردرابشناسيد:
-منطقهبومي)استان،ناحيهوقطب(خود)دربندپنجمکارنامه(

-بومیبخشياشهردررشتهمحلهايیکهپذيرشبومیشهریيابخشدارند.
-رشتههايبوميواقعدرمنطقهخود.

-رشتههايپرطرفدار)دراينرشتههامزايایبومیگزينیکمتراست(.

نحوةتقسيمرشتهها)کشوريوبومي(
رشللتههايموجوددردانشگاههابهدودستةکليکشللوريوبوميتقسيمميشوندکهروش

تقسيمظرفيتآنهادربينسهميهها،مختلفاست.
رشللتههايکشوري:رشتههاييهسللتندکهدرکلکشور،فقطدربعضيازدانشگاههاوجود

دارند.مانندرشتههايدکتريپيوستهبيوتکنولوژيياباستانشناسي.
رشتههايبومي:بهجزرشتههايکشوري،رشتههايتحصيليدورههایروزانهبراساسميزان
پراکندگيآنهادرسطحکشور،بهسهنوعرشتههاياستاني،ناحيهايوقطبيتقسيمميشوند.

رشتههاياستاني:رشتههايياستکهدربيشتراستانهايکشوردايراست.)مانندکارداني
حسابداريدورههايروزانه(

رشللتههايناحيهاي:رشتههايياسللتکهدربيشتراستانهادايرنيسللت،وليدرچنداستان
کنارهم)کهيكناحيهراتشکيلميدهند(وجوددارند)مانندرشتههایمعماری،پزشکیوحقوق

دورهروزانه(.
رشتههايقطبي:رشتههايياستکهدربيشترناحيههادايرنيستوليدرچندناحيةکنارهم)که
يكقطبراتشکيلميدهند(وجوددارند)مانندرشتههایمهندسیصنايع،فيزيوتراپیوتاريخ

دورهروزانه(.

 جدول» الف« -نحوة گزينش رشته های تحصيلی دوره های مختلف

نوع گزينشنام دوره

نوع گزینش در رشته هاي روزانه ثابت نیست و در جدول رشته هاي تحصیلي هر روزانه 
یک از گروه هاي آزمایشي، نوع گزینش هر رشته در مقابل آن نوشته شده است.

بومی استانینوبت دوم)شبانه( 

بومی ناحیه ایغیرانتفاعی و پیام نور

مجازي غیرانتفاعي
پردیس خودگردان 

شهریه پرداز
کشوري )بدون بومي گزیني(
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نقشةناحيههاوقطبهايبومي

ناحيه6

ناحيه2
قطب3

ناحيه7

ناحيه3
قطب4

ناحيه4

ناحيه8
قطب2

البرز،تهران،زنجان،سمنان،قزوين،قمومرکزي. )1( ناحيه
آذربايجانشرقي،آذربايجانغربيواردبيل. )2( ناحيه

اصفهان،چهارمحالوبختياريويزد. )3( ناحيه
سيستانوبلوچستانوکرمان. )4( ناحيه

بوشهر،فارس،کهگيلويهوبويراحمدوهرمزگان. )5( ناحيه

کردستان،کرمانشاهوهمدان. )6( ناحيه
ايالم،خوزستانولرستان. )7( ناحيه

خراسانرضوي،خراسانشماليوخراسانجنوبي. )8( ناحيه
گلستان،گيالنومازندران. )9( ناحيه

ناحيه9

قطب1
ناحيه1

قطب5
ناحيه5

بانگاهیبهايننقشهوباتوجهبهمنطقهبومیخود،میتوانيدحدسبزنيداحتمالقبولیشمادر
دانشگاههایچهمناطقیبيشتراست.

تعيين استان بومي داوطلب
مالكتعييناستانبوميسهسالآخرتحصيالتدبيرستانياهنرستاناست.

درصورتيکهسهسالآخرتحصيالتفرددريكاستاننباشديادرخارجازکشورباشد،
استانمحلتولد،استانبومياوخواهدبود.

درصورتيکهمحلتولدوسهسالآخرتحصيالتدرخارجازکشورباشد،استانبومي
فردتهرانخواهدبود.
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درآزمونامسللالدربعضیرشللتهمحلهامانندبعضیرشللتهمحلهایپزشللکیيادانشگاه
فرهنگيانپذيرشبهصورتبومیشهريابخشانجاممیشود.

بوميشهر-داوطلبیبومیيكشهرمحسوبمیشودکهازچهارشهر-محلتولدوسهسال
آخرتحصيلدورهمتوسطه-حداقلدومحلآنهمانشهرموردنظرباشد)براساسمصوبه

جلسهدوازدهمشورايسنجشوپذيرشدانشجومورخ1397/4/17(
بومیبخش-داوطلبیبومیيكبخشمحسوبمیشودکهازچهاربخش-محلتولدوسه
سللالآخرتحصيلدورهمتوسطه-حداقلدومحلآنهمانبخشموردنظرباشد)براساس

مصوبهجلسهدوازدهمشورايسنجشوپذيرشدانشجومورخ1397/4/17(

نحوة تقسيم ظرفيت رشته هاي كشوري
ظرفيتهررشتهمحلازنوعرشتههايکشوري،بعدازکسرسهميهايثارگران)25و5درصد(،
بهنسللبتشرکتکنندگانهريكازسللهميهها)مناطقيك،دو،سهوخانوادةشهدا(،بهکل

شرکتکنندگاندرهرگروهآزمايشي،تقسيمميشود.

نحوة تقسيم ظرفيت رشته هاي بومي 
هرکدرشتهمحلدرآزمونسراسريدارايظرفيتياست.توزيعظرفيتدرآزمونسراسري
متأثرازسهميههاوگزينشبوميميباشد)بهغيرازرشتههاييکهبهصورتخاصازداوطلبان
برخياسللتانهاياشهرستانهاپذيرشمينمايند(.يعنيبرايهرکدرشتهمحلظرفيتيبراي
سهميههايمختلفدرنظرگرفتهميشودوداوطلبانواجدشرايطدرآنپذيرشمیشوند.

ظرفيتهرکدرشتهمحلپسازکسر25درصديو5درصديسهميهايثارگران،باتوجه
بهنوعگزينشرشتهمطابقجدول)»الف«مندرجدرصفحه24(بهصورتذيلدردورههاي

مختلفتوزيعميشود:
دررشتهمحلهاييکهنوعگزينشآنهابومي)قطبي،ناحيهاي،استاني(بوده،حدود20درصد 
ظرفيتبهداوطلبانآزادومابقيآنبهنسللبتتعدادشرکتکنندگانهريكازسهميههاي
مناطقيك،دو،سهوخانوادهشهدادربوممربوطه)قطب،ناحيه،استان(بهتعدادکلشرکت

کنندگانآنبومدرهرگروهآزمايشياختصاصمييابد.
تبصره1:براسللاسمصوباتشللورايعاليانقالبفرهنگيدرهرکدرشللتهمحلمربوطبه
رشللتههايپرمتقاضيدورهروزانهمطابقجدول)»ب«مندرجدرهمينصفحه(40درصداز

ظرفيتباقيماندهپسازکسرسهيمههايايثارگران،بهداوطلبانآزاداختصاصمييابد.
تبصره2:ظرفيتخاليماندهسللهميه25درصدیايثارگران،بهداوطلباندارایسللهميه5
درصدیايثارگران)جانبازانباجانبازیکمتراز25درصدوهمسروفرزندانآنان،همسرو
فرزنللدانرزمندگانباحداقل6ماهحضورداوطلبانهدرجبهه(تعلقمیگيردودرصورتیکه
بازهماينظرفيتخالیبماند،درمابقیآنداوطلبانبصورتآزاد)بدونتوجهبهسللهميهو
بوميگزيني(وتنهابراساسمالكنمرهکلنهاييباالتردرزيرگروهمربوطپذيرشمیشوند.
تبصره3:اگرسهميه5درصدايثارگرانخاليبماند،خاليماندهاينظرفيتبهداوطلبانآزاد

)بدونتوجهبهسهميه(اختصاصمييابد.

جدول»ب«رشتههایپُرمتقاضی

عناوين رشته هاگروه آزمايشی

مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی عمران، مهندسي علوم ریاضی و فنی
معماري و مهندسی صنایع

پزشکي، دندانپزشکي، داروسازي و دامپزشکيعلوم تجربی

حقوق، روانشناسي و حسابداريعلوم انسانی
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آشنايي با زيرگروه، نمره و رتبه ها
زيرگروه:

رشتههايمختلفتحصيليکهدرهرگروهآزمايشيوجوددارد،بهچندمجموعهرشتهکوچكتر
تقسيمميشودکهبهآنهازيرگروهميگوييم.بنابراينهرگروهآزمايشيچندزيرگروهدارد.

زبانهنرانسانيتجربيرياضيگروه.آزمايشي

چهارپنجپنجپنجسهتعداد.زير.گروه.ها

مالكتقسيمرشتههايهرگروهآزمايشي،بهزيرگروهها،اهميت)ضريب(موادامتحانيآزمونبراي
رشتههايهرزيرگروهاست.مثالًدرگروهرياضي،رشتههاييکهدرسرياضيدرآنهااهميتخيلي

زياد،فيزيكاهميتيمتوسطوشيمياهميتکمتريدارد،دريكزيرگروهقرارگرفتهاند.
برايهرزيرگروه،بعدازاينکهنمرههايخامترازشد،براساسضريبدرسهايامتحانيوتاثيرمثبت

سوابقتحصيلي،يكنمرهکّلمحاسبهميشود.ايننمرةکلمبنايرتبهبنديدرزيرگروههاست.
نمرات خام و نمره كل زيرگروه ها: 

نمرهخامدرهردرس:باتوجهبهضوابطآزمونسراسریبرایمحاسبهنمرهخامدرهردرس،
بههرپاسللخصحيح3امتيازتعلقميگيردوبهازايهرپاسخغلطيكامتيازکسرميشود.لذا

نمرهخامدرهردرس)اعمازعموميواختصاصي(بهدرصدازرابطهروبروبهدستميآيد:

براساسمصوبهجلسههجدهمشورايسنجشوپذيرشدانشجومورخ98/4/29درآزمون
سراسريسال1399دومجموعهسؤالبطورجداگانهبهشرحذيلتهيهشدهبود:

-يكمجموعهسؤالبراساسمنابعدروسنظامساليواحديياترميواحدييانظامقديم.
-يكمجموعهسؤالبراساسمنابعدروسنظامجديد)6-3-3(.

داوطلبانمجازبودهاندبدونتوجهبهنظامآموزشلليکهدرآنتحصيلنمودهاندبااعالم
عالقمنديدربند19تقاضانامهثبتنامبهيکيازدومجموعهسوالفوقپاسخدهند.

ضمناًازمباحثمشتركدونظامآموزشيقديموجديد)3-3-6(،سؤاليکسانطرحشدهبود.
مطابقسنواتاخير،ابتدانمراتخام)حقيقي(محاسبهوسپسبرايمحاسبهنمرهکل،درهر

يكازگروههايآزمايشينمراتهردرسبصورتجداگانهترازميشود.
برايداوطلبانگروههايآزمايشلليعلومرياضيوفني)داوطلباننظامآموزشلليغير6-3-3(،
علومتجربي)داوطلباننظامآموزشيغير3-3-6(وعلومانساني)داوطلبانهردونظامآموزشي(
درذيلنمرهخامهريكازدروستخصصي،نمرههمترازي)مالكعمل(نيزدرجشدهاستکه
نمراتهمترازي،مالكعملبرايمحاسبهنمراتکلنهاييهرداوطلبدرهرزيرگروهميباشد.
در3گروهآزمايشلليعلومرياضيوفني،علومتجربيوعلومانسللاني،نمراتخامدروس
تخصصيدونظامآموزشلليابتداباروشهايآماريمطابقبااصولسللنجشواندازهگيري،
همترازميشود)درصورتهمترازشدننمرات،نمراتحاصلازهمترازيدرکارنامهنتايج
علميداوطلبانذيلنمراتخامهردرسدرجشللدهاست(،سپسنمراتحاصلازهمترازي

باهمبرايهردونظامترازميشود.
باتوجهبهتفاوتماهيتدروسامتحاني،نمراتدروسمختلفامتحانيدريكگروهآزمايشي
همانندنيستند.لذانمراتخام)درصورتهمترازشدننمرات،نمراتهمترازي(درهردرستراز
ميشود.برايتعييننمرهتراز،الزماستتمامينمراتخامکليةداوطلباندرهرگروهآزمايشي
وهردرسدردسترسباشد؛بنابراين،يافتننمرهترازدروس)اعمازعموميواختصاصي(توسط
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داوطلبياهيچفردوياموسسللهايبهجزسللازمانسللنجشآموزشکشورکهاطالعاتتمامي
شرکتکنندگانرادراختياردارد،امکانپذيرنيست.

نمرهکلآزموندرهرزيرگروه:
نمللرهکلهرداوطلبدرهرزيللرگروه،ميانگينوزنينمراتتللرازدروسعموميودروس
اختصاصيویباتوجهبهضريبهردرسدرآنزيرگروهميباشدکهطبقرابطه1)مندرج
درصفحه29(محاسبهميشود.بايدتوجهشودکهضريبدروستخصصي3برابرميشود.

 نمره كل سابقه تحصيلي:
برايداوطلبانمشللمولاعمالسللوابقتحصيليدارايديپلمنظامآموزشلليجديد6-3-3
نمرهکلسللابقهتحصيليديپلموبرايداوطلبانمشللمولاعمالسوابقتحصيليدارايديپلم
نظامآموزشيساليواحديياترميواحدينمرهکلسابقهتحصيليديپلمونمرهکلسابقه

تحصيليپيشدانشگاهيبهصورتزيرمحاسبهميشود:
الف(نمرهکلسابقهتحصيليديپلمنظامآموزشيجديد3-3-6درهرزيرگروه:

ميانگينوزنينمراتترازهريكازدروسموثرديپلمنظامآموزشللي3-3-6اسللتکه
امتحاناتآنهابهصورتنهايي،سراسريوکشوريبرگزارشدهاستوباتوجهبهضريبهر

درسدرهرزيرگروهطبقرابطه2)مندرجدرصفحه29(محاسبهميشود.
ب(نمرهکلسابقهتحصيليديپلمنظامساليواحديياترميواحديدرهرزيرگروه:

ميانگينوزنينمراتترازهريكازدروسموثرديپلمنظامآموزشلليساليواحديياترمي
واحدياسللتکهامتحاناتآنهابهصورتنهايي،سراسللريوکشوريبرگزارشدهاستوبا
توجهبهضريبهردرسدرهرزيرگروهطبقرابطه2)مندرجدرصفحه29(محاسبهميشود.

ج(نمرهکلسابقهتحصيليپيشدانشگاهيدرهرزيرگروه:
ميانگينوزنينمراتترازهريكازدروسموثرپيشدانشللگاهياستکهامتحاناتآنها
بهصورتنهايي،سراسريوکشوريبرگزارشدهاستوباتوجهبهضريبهردرسدرهر

زيرگروهطبقرابطه3)مندرجدرصفحه29(محاسبهميشود.

ميزان و نحوه تاثير سوابق تحصيلي:
باتوجهبهابالغقانوناصالحقانونسنجشوپذيرشدانشجودردانشگاههاومراکزآموزش
عاليکشللورمصوب1395/2/26مجلسمحترمشللوراياسالميوبراساسمصوباتبيست
ويکمينجلسللهمورخ98/8/1شورايسللنجشوپذيرشدانشجوميزانونحوهتأثيرسوابق

تحصيليدرنمرهکلنهاييداوطلباندرآزمونسراسريسال1399بهصورتزيرميباشد:
1-آندستهازديپلمههايرياضيوفيزيك،علومتجربي،علومانسانيوعلومومعارفاسالمي
کهديپلمخودرادرسال1398وبعدازآندرنظامآموزشيجديد)3-3-6(اخذنمودهاند
وامتحاناتدروسپايهدوازدهمآنهابهصورتنهايي،سراسريوکشوریبرگزارشدهاست،
مشمولاعمالسوابقتحصيليبودهوسوابقتحصيليموجودديپلم)پايهدوازدهم-سالسوم
آموزشمتوسللطهنظامجديد3-3-6(بهميزانحداکثر30درصدبهنسبتسوابقتحصيلي

موجودداوطلبوبهصورتتأثيرمثبتدرنمرهکلنهاييآنانلحاظميشود.
2-آندستهازديپلمههايرياضيفيزيك،علومتجربي،علومانسانيوعلومومعارفاسالمي
کهديپلمخودراازسال1384بهبعددرنظامآموزشيساليواحديياترميواحديدريافت
نمودهاندوامتحاناتيكياچنددرسآنهابهصورتنهايي،سراسريوکشوریبرگزارشده
اسللت،مشمولاعمالسوابقتحصيليبودهوسوابقتحصيليموجودديپلم)پايهيازدهم-سال
سومآموزشمتوسطهنظامقديم(بهميزانحداکثر25درصدبهنسبتسوابقتحصيليموجود

داوطلبوبهصورتتأثيرمثبتدرنمرهکلنهاييآنانلحاظميشود.
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3-داوطلبللاندارايمدركپيشدانشللگاهيرياضيوفيزيك،علومتجربي،علومانسللاني،علومو
معارفاسالميوهنرکهمدركدورهپيشدانشگاهيخودراازسالتحصيلي91-1390بهبعداخذ
کردهاندوامتحاناتيكياچنددرسآنهابهصورتنهايي،سراسريوکشوریبرگزارشدهاست،
مشللمولاعمالسوابقتحصيليبودهوسللوابقتحصيليموجوددورهپيشدانشگاهي)صرفاًنمرات
دروسللیکهبهصورتنهايی،سراسریوکشوریبرگزارشدهاست(بهميزانحداکثر5درصدبه
نسبتسوابقتحصيليموجودداوطلبوبهصورتتأثيرمثبتدرنمرهکلنهاييآنانلحاظميشود.
توجه:برايداوطلبانمشمولسوابقتحصيلينظامساليواحديياترميواحديبندهاي»2و3«،

هردومورداعمالميشود.
نمرهکلنهاييدرهرزيرگروهبرايداوطلباندارايديپلمنظامآموزشي3-3-6:برايداوطلبان
مشمولسوابقتحصيليدارايديپلمنظامآموزشي3-3-6باتوجهبهميزانتأثيرسابقهتحصيلي
ديپلم،نمرهکلحاصلازآزمونوسابقهتحصيليديپلمطبقرابطه4)مندرجدرهمينصفحه(
محاسبهميشود.دراينرابطهXميزانتأثيرسابقهتحصيليديپلماستکهدرجدولشماره1ارائه
شدهاست.نمرهکلنهايياينداوطلبانماکزيمممقدارنمرهکلآزمون)حاصلازرابطه1مندرج
درهمينصفحه(ونمرهکلحاصلازآزمونوسابقهتحصيليديپلم)حاصلازرابطه4مندرجدر
همينصفحه(ميباشد.بهعبارتديگربراياينداوطلباندونمرهدرهرزيرگروهمحاسبهميشود:
1-فقطآزمون،2-آزمونوسوابقتحصيليديپلمنظامآموزشي3-3-6،سپسازبينايندونمره

بيشتريننمرهمحاسبهشدهبعنواننمرهکلنهاييدرهرزيرگروهلحاظميشود.
نمرهکلنهاييدرهرزيرگروهبرايداوطلباننظامآموزشيساليواحديياترميواحدي:

براياينداوطلبانمشمولاعمالسوابقتحصيلينظامآموزشيساليواحديياترميواحدي،
4نمرهمحاسبهميشود،1-نمرهکلآزمون.2-نمرهکلحاصلازآزمونوسوابقتحصيلي
ديپلم)طبقرابطه4مندرجدرهمينصفحهمحاسللبهميشللود(.3-نمرهکلحاصلازآزمون
وسللوابقتحصيليپيشدانشللگاهي)طبقرابطه5مندرجدرهمينصفحهمحاسبهميشود(.
4-نمرهکلحاصلازآزمونوسوابقتحصيليديپلموپيشدانشگاهي)طبقرابطه6مندرج
درهمينصفحهمحاسبهميشود(.سپسازبيناينچهارنمره،بيشتريننمرهبهعنواننمرهکل

نهاييداوطلبدرهرزيرگروهلحاظميشود.
نمرهکلنهاييبرايداوطلبانغيرمشمولسوابقتحصيلي:

برايداوطلبانيکهمشمولاعمالسوابقتحصيلينيستندنمرهکلآزموندرهرزيرگروهبعنوان
نمرهکلنهاييآنزيرگروهلحاظميشود.

---------------------------------------------------------------
مجموع)نمراتترازدروساختصاصيآزمون×ضريبمربوطه(×3+مجموع)نمراتترازدروسعموميآزمون×ضريبمربوطه(

)مجموعضرايبدروساختصاصيآزمون(×3+مجموعضرايبدروسعموميآزمون
نمره كل آزمون

در زيرگروه الف )1

مجموع)نمراتترازدروساختصاصيمؤثرديپلم×ضريبمربوطه(×3+مجموع)نمراتترازدروسعموميمؤثرديپلم×ضريبمربوطه(
)مجموعضرايبدروساختصاصيمؤثرديپلم(×3+مجموعضرايبدروسعموميمؤثرديپلم

 نمره كل سابقه
 تحصيلي ديپلم
در زيرگروه الف

)2

 نمره كل سابقه تحصيلي
 پيش  دانشگاهي
در زيرگروه الف

مجموع)نمراتترازدروساختصاصيمؤثرپيشدانشگاهي×ضريبمربوطه(×3+مجموع)نمراتترازدروسعموميمؤثرپيشدانشگاهي×ضريبمربوطه(
)مجموعضرايبدروساختصاصيمؤثرپيشدانشگاهي(×3+مجموعضرايبدروسعموميمؤثرپيشدانشگاهي

)3

)Y()نمرهکلسابقهتحصيليپيشدانشگاهيدرزيرگروهالف(+X)6()نمرهکلسابقهتحصيليديپلمدرزيرگروهالف
+)1-Y-X()نمرهکلآزموندرزيرگروهالف(  

نمره كل حاصل از آزمون و سوابق تحصيلي 

ديپلم و پيش  دانشگاهي در زيرگروه الف

4()نمرهکلسابقهتحصيليديپلمدرزيرگروهالف(X+)نمرهکلآزموندرزيرگروهالف()X-1(=نمره كل حاصل از آزمون و سابقه تحصيلي ديپلم در زيرگروه الف
5()نمرهکلسابقهتحصيليپيشدانشگاهيدرزيرگروهالف(Y+)نمرهکلآزموندرزيرگروهالف()Y-1(= نمره كل  حاصل ازآزمون وسابقه تحصيلي پيش دانشگاهي درزيرگروه الف

درروابللطفوقمقللدارXميزاندرصدتاثيرسللوابقتحصيليديپلم)طبقجدولشللماره1
براينظامآموزشي3-3-6وطبقجدولشماره2براينظامآموزشيساليواحديياترمي
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واحدي(ومقدارYميزاندرصدتاثيرسوابقتحصيليپيشدانشگاهي)طبقجدولشماره3(
درنمرهکلداوطلباناست.

مللالكگزينشداوطلباندررشللتهمحلهايايندفترچه)باآزمللون(نمرهکلنهاييدرهر
زيرگروهبارعايتشرايطوضوابطآزمونميباشد.

اعمالتاثيرمثبتسوابقتحصيلي،متفاوتازتاثيرقطعيسوابقتحصيلياستوبدانمعناست
کهاگرسوابقتحصيليباعثافزايشنمرهکلآزمونهرزيرگروهشوددرآنزيرگروهاعمال
خواهدشدو اگر باعث كاهش نمره  كل آزمون هر زيرگروه شود )اثر منفي داشته باشد( در آن زيرگروه 
اعمال نمي ش�ود.ونمرهکلآزمونآنزيرگروهبهعنواننمرهکلنهاييزيرگروهفوقدرنظر

گرفتهميشود.

حالت هاي مختلفي ممكن است براي يك داوطلب داراي ديپلم نظام آموزشي 3-3-6 به شرح زير روي دهد:
1-سوابقتحصيليديپلمدرهيچيكاززيرگروههاتأثيرمثبتندارد.

2-سللوابقتحصيليديپلمدريكياچندزيرگروهتأثيرمثبتداردودرسللايرزيرگروههافاقد
تأثيرمثبتاست.

حالت هاي مختلفي ممكن اس�ت براي يك داوطلب داراي ديپلم نظام آموزش�ي سالي واحدي يا 
ترمي واحدي به شرح زير روي دهد:

1-سوابقتحصيليديپلموپيشدانشگاهيدرهيچيكاززيرگروههاتاثيرمثبتنداشتهباشد.
2-سوابقتحصيليديپلمدريكياچندزيرگروهتاثيرمثبتداشتهباشدودرسايرزيرگروهها

فاقدتاثيرمثبتباشد.
3-سوابقتحصيليپيشدانشگاهيدريكياچندزيرگروهتاثيرمثبتداشتهباشدودرساير

زيرگروههافاقدتاثيرمثبتباشد.
4-سوابقتحصيليديپلموپيشدانشگاهيدريكياچندزيرگروهتاثيرمثبتداشتهباشدو

درسايرزيرگروههافاقدتاثيرمثبتباشد.

جدول شماره 1- ميزان درصد تأثير سوابق تحصيلي ديپلم در نمره كل داوطلبان مشمول سوابق 
تحصيلي نظام آموزشي 3-3-6  به تفكيك گروه آزمايشي و نوع ديپلم

گروه آزمايشي

 نوع ديپلم

زبان هاي خارجيه���نرعلوم انسانيعلوم تجربيعلوم رياضي و فني

زيرگروهزيرگروهزيرگروهزيرگروهزيرگروه

1231234512345123451234

30303021/8222/8025/2625/9125/2610/3318/2818/1614/5016/868/4010/719/558/408/9414/3514/3514/3530رياضي فيزيك

24/1724/6025/39303030303010/3318/2818/1614/5016/868/4010/719/558/408/9414/3514/3514/3530 علوم تجربي

11/3810/5511/649/559/3012/2411/5912/2430303030307/207/508/187/207/6614/3514/3514/3530 علوم انساني

11/3810/5511/649/559/3012/2411/5912/2430303030307/207/508/187/207/6614/3514/3514/3530 علوم ومعارف اسالمي

همانگونهکهذکرشللدودرجدولشللماره1مالحظهميشود،ميزانتأثيرنمراتدروسموثر
ديپلمنظامآموزشللي3-3-6باتأثيرمثبتوحداکثر30%اسللت)بطوريکهاگرنوعديپلم
داوطلبباگروهآزمايشلليوييکسانباشد،ميزانتأثيردروسمؤثر30%خواهدبود.امااگر
نوعديپلمداوطلبباگروهآزمايشيويمتفاوتباشديانمراتتمامدروسالزمسوابقتحصيلي
موجودنباشد،ميزانتأثيردروسمؤثرويبراساسدروسمؤثرموجودمحاسبهشدهودررابطه

محاسبهنمرهکلبهجاي30%جايگزينميشود(.
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جدول شماره 2- ميزان درصد تأثير سوابق تحصيلي ديپلم در نمره كل داوطلبان مشمول سوابق 
تحصيلي نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي به تفكيك گروه آزمايشي و نوع ديپلم

گروه آزمايشي

 نوع ديپلم

زبان هاي خارجيه���نرعلوم انسانيعلوم تجربيعلوم رياضي و فني

زيرگروهزيرگروهزيرگروهزيرگروهزيرگروه

1231234512345123451234

25252518/1817/921620/2119/519/6613/0714/0210/6411/3678/937/9577/4511/9611/9611/9625رياضي فيزيك

17/1117/6818/5725252525259/6613/0714/0210/6411/3678/937/9577/4511/9611/9611/9625 علوم تجربي

7/246/717/866/255/195/55/856/7125252525255/54/916/255/55/8511/9611/9611/9625 علوم انساني

7/246/717/866/255/195/55/856/7125252525255/54/916/255/55/8511/9611/9611/9625 علوم ومعارف اسالمي

* توجه: براي داوطلبان مشمولي كه نمرات دروس امتحاني آنها به طور كامل موجود نيست، يا سال اخذ آنها  قبل از سال 1384 مي باشد، ضرايب اين دروس از درصد سوابق تحصيلي كسر خواهد شد.

همانگونهکهذکرشدودرجدولشماره2مالحظهميشود،ميزانتأثيرنمراتدروسديپلم
نظامساليواحديياترميواحديباتأثيرمثبتوحداکثر25%است)بطوريکهاگرنوعديپلم
داوطلبباگروهآزمايشيوييکسانباشد،ميزانتأثيردروسمؤثر25%خواهدبود.امااگرنوع
ديپلمداوطلبباگروهآزمايشيويمتفاوتباشديانمراتتمامدروسموثرسوابقتحصيلي
موجودنباشدياسالاخذآنهاقبلازسال1384باشد،ضرايبايندروسازدرصدسوابقکسر
وميزانتأثيردروسمؤثرويبراسللاسدروسمؤثرموجودمحاسبهشدهودررابطهمحاسبه

نمرهکلبهجاي25%جايگزينميشود(.

جدول ش�ماره 3- ميزان تأثير درصد سوابق تحصيلي پيش دانشگاهي در نمره كل داوطلبان به 
تفكيك گروه آزمايشي و نوع پيش دانشگاهي

گروه آزمايشي

 نوع

 پيش دانشگاهي

 علوم رياضي
زبان هاي خارجيه���نرعلوم انسانيعلوم تجربيو فني

زيرگروهزيرگروهزيرگروهزيرگروهزيرگروه

1231234512345123451234

5553/063/243/934/123/931/763/393/393/23/22/273/22/632/632/633/893/893/893/89 رياضي فيزيك

2/862/862/95555551/132/192/192/192/192/273/22/632/632/633/893/893/893/89 علوم تجربي

1/51/51/881/671/672/141/882/14555552/142/52/52/52/55555 علوم انساني

111/251/111/111/431/251/43555551/431/671/671/671/673/333/333/333/33 علوم ومعارف اسالمي

1/251/251/591/41/41/841/591/841/132/192/192/192/19555553/893/893/893/89 هنر

 توجه: براي داوطلبان مشمولي كه نمرات دروس امتحاني آنها به طور كامل موجود نيست، يا سال اخذ آنها قبل از سال 1391 مي باشد، ضرايب اين دروس از درصد سوابق تحصيلي    
كسر خواهد شد

همانگونهکهذکرشللدودرجدولشللماره3مالحظهميشللود،ميزانتأثيرنمراتدروس
موثللرپيشدانشللگاهيباتأثيللرمثبتوحداکثر5درصداسللت؛بهطوريکهاگررشللته
پيشدانشللگاهيداوطلبباگروهآزمايشلليوييکسللانباشللدونمللراتتمامیدروس
پيشدانشللگاهيازسال1391بهبعداخذشدهباشللد،ميزانتأثيردروسمؤثر5درصد
خواهدبود؛امااگررشللتهپيشدانشللگاهيداوطلبباگروهآزمايشلليويمتفاوتباشديا
نمراتدروسموثرالزمموجودنباشللدياسللالاخذآنهاقبلازسال1391باشدضرايب
ايندروسازدرصدسللوابقتحصيليکسروميزانتأثيردروسمؤثرويبراساسدروس
مؤثرموجودمحاسبهشدهودررابطهمحاسبهنمرهکلبهجاي5درصدجايگزينميشود.

رت���به ها:
رتبهدرسهميهدرهرزيرگروه:نمرهکلنهاييداوطلباندرهرزيرگروهوهرسهميهبهترتيب
نزوليمرتبشللدهورتبهدهيميشللود.داوطلبانچنانچهنمرهکلنهاييبرابرداشتهباشند،
رتبهيکسانيخواهندداشت.تعدادداوطلبانشرکتکنندهباسهميهمشابهداوطلبدرگروه
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آزمايشيمربوطنيزدراينقسمتاعالمميشود.
رتبهکشوريدرهرزيرگروه:نمرهکلنهاييداوطلباندرهرزيرگروهبدوناعمالسهميهبه
ترتيبنزوليمرتبشدهورتبهدهيميشود.داوطلبانبانمرهکلنهاييبرابررتبهيکساني

خواهندداشت.تعدادداوطلبانگروهآزمايشيمربوطنيزدراينقسمتاعالمميشود.
رتبهکلدرسللهميه:ماکزيممنمرهکلنهاييزيرگروههايهرداوطلباستخراجشدهواين
نمرهداوطلباندرهرسهميهبهترتيبنزوليمرتبشدهورتبهدهيميشود.داوطلبانچنانچه
نمرهبرابرداشتهباشندرتبهيکسانيخواهندداشت)اينرتبهفقطجهتاطالعداوطلبدرج
گرديدهاستوبرايانتخابرشتهبايدبهرتبهدرسهميهورتبهکشوري»بدونسهميه«در
هرزيرگروهتوجهشود.داوطلبانبرایمقايسهخودبادوستانوديگرداوطلبانمشابهخود،به

هيچوجهنبايدرتبهکلسهميهرامالكقراردهند(.
آخرينرتبهمجاز:رتبهآخريننفرمجازبهانتخابرشللتهدرسهميهداوطلببرايدورههاي

روزانهونوبتدوم)شبانه(ميباشد.
رتبهکلکشوري:ماکزيممنمرهکلزيرگروههايهرداوطلباستخراجشدهوبدوندرنظر
گرفتنسهميهداوطلبانايننمرهبهترتيبنزوليمرتبشدهورتبهدهيميشود.داوطلبانبا
نمرهبرابررتبهيکسانيخواهندداشت)اينرتبهفقطجهتاطالعداوطلبدرجگرديدهاستو
برايانتخابرشتهبايدبهرتبهدرسهميهورتبهکشوري»بدونسهميه«درهرزيرگروهتوجه
شللود.داوطلبانبرایمقايسهخودبادوسللتانوديگرداوطلبانمشابهخود،بههيچوجهنبايد

رتبهکلکشوريرامالكقراردهند(.
-برايداوطلباندارايسهميهايثارگران،رزمندگانوخانوادهشهداعالوهبررتبهدرسهميههاي

مزبور،رتبهدرمنطقهآنهانيزدرکارنامهدرجميشود.

شيوه  هاي گزينش رشته هاي تحصيلي  مورد پذيرش  در آزمون سراسري
روشهايگزينشدانشجودرکدرشتهمحلهاييکهپذيرشآنهابراساسآزمونسراسري)با

نمراتآزمونواعمالمثبتسوابقتحصيلي(ميباشد:
روشمتمرکز:

روشگزينشمتمرکز،روشللیاسللتکهفقطنمراتآزمونوحسللبضوابطسللوابقتحصيلي
داوطلبانواجدشللرايطمالكومبنایپذيرشقرارمیگيردواسللامیپذيرفتهشللدگاندريك
مرحلللهوبللهطوريکجااعالممیگردد.دراينروشهرداوطلبباتوجهبهشللرايطوی)ازنظر
سهميه،بومو...(وبراساسنمرهکلاکتسابیدرزيرگروهمربوطه،بهاولينکدرشتهانتخابیکه
ازنظرعلمیبرتریدارد)درمقايسهباسايرداوطلبانیکهشرايطمشابهویرادارند(،درصورت
وجودظرفيتمعرفیمیشللود.گزينشاغلبرشللتههایدانشگاههاومؤسساتآموزشعالیبه
روشمتمرکزصورتمیگيرد.بهمنظوراعالماسامیپذيرفتهشدگاننهايیبهاينروش،اقدامات

زيرانجاممیگردد:
بررسیکدرشتههایمتمرکزداوطلبانوذخيرهکردنآنهابههمراهسايراطالعاتآنان.

تعييننقطهيااولويتقبولیهرداوطلبباتوجهبهشرايطووضعيتوی)ازهرلحاظ(ومقايسهای
کهبينهرداوطلبباديگرداوطلبانباوضعيتمشابهویانجاممیگيرد.

اعالماساميپذيرفتهشدگاننهايي.
تبصره: درروشمتمرکز،پذيرشدربعضيازرشتههابهصورتشرايطخاصانجامميشود.

روشمتمرکزباشللرايطخاص:رشللتههايدارايشللرايطخاصرشللتههاييهستندکهدر
پذيرشآنهاشرايطخاصيازقبيلمصاحبه،معاينه،آزمونعملیياعلمیجداگانهو...،اعمال
میشللودواساميپذيرفتهشدگاننهايياينرشتههابااعمالنتايجمراحلفوق،مطابقظرفيت
هرکدرشللتهمشخصميشللود.نتايجپذيرفتهشللدگاناينرشللتههابههمراهسايررشتههاي

متمرکزاعالمميشود.
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شرايط كلي پذيرش دانشجو در دانشگاه ها 
داوطلبانبايدواجدشرايطعمومیواختصاصیمندرجدردفترچهراهنمایشماره1آزمون

سراسریسال1399باشند:
تغييررشتهودانشگاه

تغييررشتهودانشگاهپسازمشغولشدنبهتحصيلودردانشگاهمحلتحصيلطبقآييننامة
آموزشللیمربوطهوموافقتدانشللگاهمبداءومقصدوالبتهبهسختيانجامميشود.بنابراين

توصيهميشوددراينمرحلهدرانتخابرشتهودانشگاهدقتنماييد.
درمواردیانتقالازدورهایبهدورةديگرمانندانتقالازنوبتدوم)شبانه(بهروزانهممنوعاست.

ممنوعيتتحصيلهمزمان
هيچدانشللجوييمجازنيستهمزماندردورشتهويادومحل)مؤسساتدولتيياغيردولتي(
تحصيلنمايدودرصورتتخلف،طبقآييننامهانضباطيدانشجويانباويرفتارخواهدشد.

دانشجوياناستعداددرخشانشاملاينممنوعيتنمیشوند.
داوطلبانمردالزماستبههنگامپذيرشدردانشگاه)قبولقطعيوثبتنام(ازنظرمقرراتوظيفه
عمومیکهدردفترچهراهنمایشماره1آزمونسراسریسال1399درجشده،منعینداشتهباشند.
دانشللجوبايدمقرراتعموميورودبهآموزشعاليومقرراتخاصمحلتحصيلخودرا

رعايتنمايد.
پذيرفتهشدگاننبايدبرايتحصيلازلحاظموازينشرعيومقرراتمنعيداشتهباشند.

دانشگاههاومؤسساتآموزشعالي،ازلحاظتأمينمسکنوخوابگاهوپرداختکمكهزينة
تحصيلي،بهدانشجويانتعهديندارند،البتهدراينخصوصتالشميکنند.

صندوقرفاهدانشجويانوزارتعلوم،تعهديبرايپرداختانواعتسهيالتبهدانشجويانندارد.
تحصيلدرآموزشعاليتماموقتاست.کارمنداندولتتنهاباموافقتنامةرسميوبدونقيد
وشرطمحلاشتغالخودمبنيبرشرکتدرتمامفعاليتهايآموزشيميتوانندتحصيلنمايند.

نداشتنآگاهيازضوابطومقرراتآموزشي،حقيبرايدانشجوايجادنميکند.
مدتتحصيلدرمقاطعمختلفبرایهمهدورهها)بهجزدورههایدانشگاهپيامنور(يکسان

وطبقجدولزيراست:

دكتري حرفه ايكارشناسي ارشد پيوستهكارشناسيكاردانيمقطع تحصيلي

2457مدت.معمول)سال(
3579/5حداكثر.مجاز)سال(

عالوهبرمقرراتعمومي،هردانشللگاهنيزممکناسللتمقرراتاختصاصيداشتهباشدکه
هنگامورودالزماستازآناطالعداشتهباشيدورعايتکنيد.

براياطالعازوضعيتخوابگاهوامکاناترفاهيهردانشللگاهبهبخشپيوسللتها)مشخصات
وشللرايطدانشللگاهها،ويرايشجديدمورخ99/6/31مندرجدرسللايتاينسازمانبهنشاني:
www.sanjesh.org(وهمچنينسايتهاياينترنتيدانشگاههاومؤسساتآموزشعاليذيربط،
اطالعيههايدانشللگاههاومؤسساتآموزشعاليمندرجدررسللانههايجمعيوسايتوزارت
علوم،تحقيقاتوفناوريبهنشللاني:www.msrt.irمراجعهنمودهوازنحوهارائهاينخدمات
اطالعحاصلنمايند.ضمناًکليهضوابطوشللرايطدانشللگاههاومؤسسللاتآموزشعالیکهدر
بخشپيوسللتهادرجگرديدهونيزتوضيحاتیکهدرمقابلبرخيازکدرشتهمحلهادرستون

توضيحاتدرجشده،توجهداشتهباشيد.

آشنايی با دوره های تحصيلی دانشگاه ها
رشتههایتحصيلیدورهروزانه:

-تحصيلللدررشللتههايتحصيللليدورهروزانهرايگانبللودهودانشللجوياندورهروزانهاز
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تسهيالت،امتيازاتوامکاناتيکهتوسطوزارتينعلومتحقيقاتوفناوريوبهداشتدرمانو
آموزشپزشکيوسايرنهادهابراساسضوابطبهافرادواجدشرايطارائهميشود،برخوردار

خواهندشد.
-منحصراًداوطلبانیکهبراساسکارنامهاوليه،مجازبهانتخابرشتههایدورهروزانهدانشگاهها
ومؤسساتآموزشعالیشدهاند،میتواننداينرشتههاراانتخابکنند.داوطلبانواجدشرايط
ايللنبندمحدوديتیازنظرتعداد)حداکثر150انتخاب(،مقطعودرجاولويتکدرشللتههای

موردعالقهدرفرمانتخابرشتهخود،ندارند.
-قبوليدررشتههايدورهروزانهباعثمحروميتازپذيرشرشتههايايندورهدرسالآينده

خواهدبود.
رشتههايدورهنوبتدوم)شبانه(

دانشگاههاومؤسساتآموزشعاليمجريدورههاينوبتدوم)شبانه(کهدرآزمونسراسري
سللال1399اقدامبهپذيرشدانشجومينمايند،ازارائهخوابگاه،وامتحصيلي،سرويساياب
وذهابوتسهيالترفاهيبهدانشجوياندورهنوبتدوم)شبانه(بطورجلّدمعذورميباشند.
لذابهداوطلبانتوصيهميشودانتخابرشتهخودرابومينمودهورشته/شهرمحلسکونت

خودراانتخابنمايند.
دانشجوياندورهنوبتدوم)شبانه(تابعمقرراتآموزشيدانشجوياندورهروزانهخواهندبود.
مگردرموارديکهدرآييننامهطرحايجاددورهنوبتدوم)شللبانه(مستثنيشدهباشد.ضمنًا

برنامههايآموزشيدورهنوبتدوم)شبانه(عيناًهمانبرنامههايآموزشيدورهروزانهاست.
انتقالدانشجوياندورهنوبتدوم)شبانه(بهدورهروزانهممنوعميباشد.

سللاعاتتشللکيلکالسهايدورهنوبتدوم)شبانه(بانظردانشگاههاومؤسساتآموزش
عاليپذيرندهتعيينواعالمميشود.

تعيينسقفواحدهايدرسيبرايهرنيمسالتحصيليباتوجهبهسايرضوابطومقرراتدر
اختيارشورايآموزشيمؤسسهآموزشعاليذيربطخواهدبود.

ازدانشجوياندورههاي»نوبتدوم)شبانه(«دانشگاههاومؤسساتآموزشعالي،براساس
مقرراتمربوطشهريهاخذميگردد.

براساسمصوباتوزارتعلوم،تحقيقاتوفناوريميزانشهريهدورههاينوبتدوم)شبانه(،
براساسمصوباتهيأتامنايدانشگاههايمربوطتعيينوازپذيرفتهشدگاندريافتخواهد
شد.لذاآندستهازدانشگاههاومؤسساتآموزشعالي،کهدردورههاي»نوبتدوم)شبانه(«
نسبتبهپذيرشدانشجواقداممينمايند،موظفندجداولشهريهمصوبهيأتامنارادرپايگاه

اينترنتيخوددرجوبهاطالعداوطلبانبرسانند.
پذيرفتهشدگانملزمبهرعايتتعهداتماليدرقبالدانشگاهمربوطهخواهندبود.

کارمنداندرصورتنداشللتنمرخصياستحقاقيدرمواردلزومبايدمرخصيبدونحقوق
دريافتنمايند.

شرايطتحصيلدردانشگاهپيامنور
عالوهبرشرايطوضوابطمندرجدرصفحه39دفترچهشمارهيكآزمونسراسری)شرايط

وضوابطدانشگاهپيامنور(شرايطوضوابطزيرنيزبهاطالعداوطلبانذيربطمیرسد.
حداکثللرطولمدتتحصيلمجازدرمقطعکارشناسللیبرایدانشللجويانیکهازمعافيت

تحصيلیاستفادهمیکنند5سالوبرایسايرين10سالخواهدبود.
پذيرشدانشجودرکليهرشتههایتحصيلیبرایمقطعکارشناسیوازميانکليهداوطلبان

)زنومرد(انجامميپذيرد.
حضوردانشللجودرکالسهایدروسنظریدانشگاهپيامنوراختياریبودهوامکاناشتغال

دانشجوهمزمانباتحصيلميسرمیباشد.
نظامارزشيابیوامتحاناتدانشگاهمتمرکزبودهواوراقامتحانی،عمدتاًتوسطدستگاههاي
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قرائتگرنوري،تصحيحوارزشيابيميشود.
ازدانشجويان»دانشگاهپيامنور«،براساسمقرراتمربوطشهريهاخذميگردد.

براساسمصوباتوزارتعلوم،تحقيقاتوفناوريميزانشهريهدانشگاهپيامنور،براساس
مصوباتهيأتامنايدانشللگاهمربوطتعيينوازپذيرفتهشللدگاندريافتخواهدشللد.لذا
داوطلبانبرايکسللباطالعازميزانشهريههايايندانشگاهبهپايگاهاينترنتيدانشگاهپيام

نورمراجعهنمايند.
پذيرفتهشدگانملزمبهرعايتتعهداتماليدرقبالدانشگاهمربوطهخواهندبود.

دراغلبمراکزوواحدهایآموزشيدانشگاهپيامنور،بيشتردروسنظریبهصورتکالس
نيمهحضوریبرایمروردرسورفعاشللکالگروهیوکالسحضوریبرایدروسعملیدر
تعدادیازروزهایمختلفهفتهبرگزارمیشللود.امانظامآموزشیدانشگاهپيامنور»دانشجو
محور«بودهوفراگيریدروسبعضاًبهصورتالکترونيکيورفعاشکالگروهيمیباشد.در
شرايطیکهامکانتشکيلجلسههایرفعاشکالگروهیياکالسهایدرسحضوریوجود
نداشتهباشدوياتعدادپذيرفتهشدگاندريكرشتهتحصيلیبهحدنصابالزمتشکيلکالس
نرسللد،دانشگاهواحدهایدرسیرابهصورتکامالًغيرحضوری)خودخوانوياالکترونيکي(
ارائهمینمايد.همچنيندانشگاهمیتوانددرصورتضرورت،محلتحصيلدانشجويانمربوط
رادريکیازمراکزياواحدهایهمجواريامرکزاسللتانیکهدارایرشللتهتحصيلیموردنظر

باشد،تعييننمايد.
دروسعملیدردانشگاهبهصورتکالسحضوریودرتعدادیازروزهایهفتهبرگزار
میشللودواجرایبرخیازدرسهایعملی)آزمايشگاهی،کارگاهیوساير(درآزمايشگاه
منطقهای،اسللتانیياسايرآزمايشللگاههادرمراکزديگردانشگاهوبنابهتشخيصدانشگاه
صورتخواهدگرفت.اجرایآزمايشللگاهها،کارگاههاوديگردرسهایعملیممکناست
درچندهفتهمتوالیوبهصورتاسللتقراردائمدرمحلتعيينشللدهانجامشللودودانشجو
موظفاسللتدرمحلتشللکيلجلسللاتآزمايشللگاه،کارگاهوآتليهایکهدانشگاهتعيين

مینمايد،حضوريابد.
-آموزشدردانشگاهپيامنورمبتنیبرنظامآموزشازراهدور)نيمهحضوری،الکترونيکیو...(
اسللتودانشللگاهبابهرهگيریازفناوریهایآموزشللیوتجهيزکالسهایدروسنظریبه
DVDتجهيزاتنوينويدئوپروژکتورونمايشللگراسللاليد،پاورپوينتوياسيستمتلويزيونو
توانسللتهاسللتکالسهایآموزشللیخودرادرقالبسللاعاتمحدودترینسبتبهساعات
کالسهایدرسسللنتیسايردانشگاههابرنامهريزیوارائهنمايد.البتهطبقضوابطآموزشی
دانشگاه،حضوردانشللجوياندرکالسهایدرساختياریبودهوفقطشرکتدرکالسهای

عملیالزامیمیباشد.
-باتوجهبهمصوبههشتمينجلسهشورايسنجشوپذيرشدانشجومورخ1395/12/21
گزينشدانشجودرکليهکدرشتهمحلهايدانشگاهپيامنور،بصورت»بوميناحيهاي«صورت
ميپذيرد.لذاداوطلبانبايدباتوجهامکانادامهتحصيلوعالقهمنديخودبهتحصيلدرهر
يكازواحدهاومراکزآموزشلليايندانشگاه،نسللبتبهانتخابرشتهازمراکزياواحدهای
دانشگاهيذيربطاقداموآنهارابهترتيباولويتدرفرمانتخابرشتهاينترنتيدرجنمايند.

-کارمندانمراکزوواحدهایدانشگاهپيامنورباهروضعيتاستخدامی،مجازبهانتخابرشته
ازمرکزياواحدمحلاشتغالخودنمیباشندودرصورتتمايلمیتوانندسايرمراکزوواحدها
راانتخابنمايند.عالوهبرايندرصورتدانشللجوشللدن،تقاضایانتقالويامهمانشدنبه

مرکزياواحدمحلاشتغالآنهاقابلبررسینمیباشد.

رشتههايتحصيليپرديسهايدانشگاهفرهنگيان)مراکزتربيتمعلمسابق(ودانشگاهتربيت
دبيرشهيدرجاييلتهران

وزارتآموزشوپرورشبرايتامينوتربيتبخشيازنيرويانسانيموردنيازآموزشيخود،
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متناسببامبانيوارزشهاياسالميونيازدورههايمختلفتحصيليدرکارشناسیپيوسته
برايدانشللگاهفرهنگيانودانشللگاهتربيتدبيرشهيدرجايی،ازميانداوطلبانواجدشرايط
دانشجوميپذيرد.داوطلباندرصورتاحرازصالحيتهایعموميواختصاصيوسايرشرايط
وضوابطمندرجدربخشپيوستها)مشخصاتوشرايطدانشگاههاباويرايشجديدمندرج
درسايتاينسازمان(ميتوانندپسازانتخابرشتهوموفقيتدرمراحلمزبورودرصورت

قبولي،ادامهتحصيلنمايند.
شيوهپذيرشدانشجودرپرديسهايدانشگاهفرهنگيانودانشگاهتربيتدبيرشهيدرجايي:

1-درپذيرشدانشجودردانشگاهفرهنگيانودانشگاهتربيتدبيرشهيدرجايیبوميپذيري
اعمالميشللود.کدرشتهمحلهايمخصوصداوطلبانبوميهراستاندرجداولمجزاازهم
مشخصشدهاند.گزينشنهاييتوسطسازمانسنجشآموزشکشور،درهريكازکدرشته
محلهاباتوجهبهدامنهپذيرشکهدرستون)پرديس/مخصوصيااولويتپذيرشداوطلبان

بومي/محلخدمت(درجشده،ومطابقضوابطذيلصورتميپذيرد.
2-داوطلبانمتقاضيرشللتههايمللوردنيازآموزشوپرورشدقللتنمايندچنانچهدريك
کدرشتهمحلدانشگاهفرهنگيانودانشگاهتربيتدبيرشهيدرجايیمخصوصداوطلبانبومي
استانيدرجشدهباشد،همهداوطلبانبوميآناستانميتواننددرصورتتمايلبارعايتساير

شرايطوضوابطمربوط،آنراانتخابنمايند.
3-براسللاسمصوبهدوازدهمينونوزدهمينجلسهشورايسنجشوپذيرشدانشجومورخ
1397/4/17و1398/5/5تماملليداوطلبللانبوميهراسللتانمجازبهانتخابکدرشللته
محلهايمربوطبهاسللتانخودميباشللندامادرکدرشتهمحلهاييکهاولويتبرايشهريا
بخشخاصيدرنظرگرفتهشدهاست)اينموضوعدرمقابلکدرشتهمحلنوشتهشدهاست(
ابتداداوطلبانبوميآنشهرهايابخشهاييکهداراياولويتهستند)حداقل2شهر)يابخش(
از4شهر)يابخش(»محلاخذمدركتحصيليسالآخردورهمتوسطه«،»محلاخذمدرك
تحصيليسللالماقبلآخردورهمتوسللطه«،»محلاخذمدركتحصيليدوسللالماقبلآخر
دورهمتوسطه«،»محلتولد«باشهر)يابخش(رشتهتعيينشده،تطابقداشتهباشد(پذيرش
ميشوندودرصورتيکهظرفيتخاليبماند)داوطلبواجدشرايطبوميشهريابخشبراساس
دامنهپذيرشوجودنداشللتهباشد(،ازداوطلبانبوميهماناستانکهکدرشتهمحلمزبوررا
انتخابنمودهاند،پذيرشانجامميشود.شايانذکراستازپذيرفتهشدگانتعهدالزمبراي
خدمتدرشهريابخشمندرجدرمحلخدمتستون»تحصيل/مخصوصداوطلبانبومي/

محلخدمت«اخذخواهدشد.
تذکر1:نيازآموزشللي)محلخدمت(مندرجدرستون)پرديس/مخصوصداوطلبانبومي/
محلخدمت(تحتهرشللرايطيبرايپذيرشاستانيتغييرنمييابد.داوطلبپذيرفتهشده
نهاييمکلفاستبهمدتدوبرابرطولتحصيل،تعهدخدمتمحضريبرايخدمتدرمحل

مذکوربهآموزشوپرورشبسپارد.
تذکر2:تعيينمحلخدمتکدرشتهمحلهاييکهبهصورتاستاني،شهرستانيويادريك
بوم)چندشهر/شهرستان/منطقه(ميباشددراختيارادارهکلآموزشوپرورشاستانمربوط
)استانبوميداوطلب(خواهدبودکهبعدازفراغتازتحصيلبهاستنادماده3قانونمتعهدين
خدمتبهصورتقطعياعالمخواهدشد.عدممراجعهبهمحلخدمتتعيينشده،بهمنزله
اسللتنکافازانجامتعهدتلقيخواهدشللد.تعيينمحلصدورحکمآزمايشلليدربينمناطق

آموزشيتابعهجهتبرقراريحقوقدرطولتحصيل،دراختيارادارهکلاستانميباشد.
4-چنانچهداوطلبمجازبهانتخابکدرشتهمحلهايدانشگاهفرهنگيانودانشگاهتربيت
دبيرشهيدرجايیباشدواقدامبهانتخابکدرشتهمحلهايدانشگاههايمزبوربنمايد،براساس
ضوابطومقرراتازميانواجدينشللرايطدرآزمونبراساساولويتهايانتخابيتاحدوددو
برابرظرفيتپذيرش،برايانجاممصاحبهتخصصيواحرازصالحيتهايعموميوتخصصياز
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سويسازمانسنجشآموزشکشوربهآموزشوپرورشمعرفيخواهندشد.معرفيداوطلب
جهتانجاممصاحبهتخصصيبهمنزلهقبولينهاييدردانشگاههايمزبورتلقينميگردد.

5-کسبحداقلنمرهکلنهايي6500وباالتردرزيرگروهمربوطبرايمجازشدنبهانتخاب
رشتهدرگروهآزمايشيمربوطدرآزمونسراسريضرورياست.

6-داشتنحداکثرسن24تمامدربدوورودبهدانشگاه)1375/7/1بهبعد(.
7-بللاتوجللهبهرايهيللاتعموميديللوانعدالتاداريبللهشللماره1343و1344مورخ
1397/5/30داشللتنحداقلمعدلکل14دردورهمتوسللطهدوم)معدلسهپايهاول،دومو

سوم(برايپذيرشدانشجو،مالكعملخواهدبود.
تبصره:حداقلمعدلکل،تحتهرشرايطیتغييرنخواهدداشت.

8-چنانچللهصالحيتهللايعموميوتخصصيداوطلبمعرفيشللده،بعللدازانجاممصاحبه
تخصصيوبررسلليصالحيتهايعموميموردتأييدآموزشوپرورشقرارگيرد،سللازمان
سللنجشآموزشکشوربراساسضوابطمربوطولحاظنمودناولويتبرمبنايدامنهپذيرش
بومي)بخش/شهرسللتان/استانتوضيحاتکدرشتهمحلمندرجدردفترچهآزمون(وبادر
نظرگرفتننمرهکلنهاييزيرگروهوگروهآزمايشلليمربوطهداوطلبدرمقايسللهباسللاير
داوطلبان،گزينشنهاييراانجامخواهدداد.بنابراينموفقيتدرمصاحبهاختصاصيوبررسي

صالحيتهايعموميبهمنزلهقبوليفردبرايدانشگاههايمزبورتلقينميگردد.
تذکر:کسللبنمرهکلنهاييباالتردرزيرگروهآزمايشيمربوطدرمقايسهباسايرداوطلبان
درکدرشتهانتخابي)طبقضوابطسازمانسنجشآموزشکشور(وبارعايتشرايطوضوابط

آموزشوپرورش،الزامياست.
9-داوطلبانيکهصالحيتهايتخصصيوياعموميآنانموردتأييدآموزشوپرورشقرار
نميگيردازفرايندگزينشنهاييبرايدانشگاهفرهنگيانودانشگاهتربيتدبيرشهيدرجايی

حذفخواهندشد.
نكات مهم:

کدرشللتهمحلهايتحصيليپرديسهايدانشللگاهفرهنگيانمشللمولضوابطرشتههاي
دورهروزانهميباشللدوبديهياستپذيرفتهشدگاننهاييايندانشگاهدرآزمونسراسري

سال1399مجازبهثبتناموشرکتدرآزمونسراسريسال1400نميباشند.
انتقالدانشللجوبهسايردانشگاههاومؤسسللاتآموزشعاليدولتيوغيردولتيوبالعکس

ممنوعميباشد.
ادامللهتحصيلمتعهدينخدمتبهوزارتآموزشوپرورش،بهاسللتنادمفادماده4قانون
متعهدينخدمتوبارعايتسايرضوابطومقرراتمربوطصرفاًدررشتههايموردنيازآموزش
وپرورشدرصورتموافقتباادامهتحصيلوصدورفرممربوطهازسللويادارهکلآموزش
وپللرورشمحلخدمت،امکانپذيرخواهدبود.شللايانذکراسللتجهللتادامهتحصيلدر
رشتههايکارشناسيارشددانشگاهفرهنگيان،داشتنحداقلسهسالسابقهخدمتآموزشي

ويااداريدرآموزشوپرورشالزامياست.
تغييللررشللتهوگرايش،تغييراولويتانتخابي،تغييردورهتحصيلللی،انتقالوجابجاييدربين
دانشگاههاوبالعکسدربدوورودويادرطولتحصيلتحتهيچشرايطیامکانپذيرنخواهدبود.

موسساتآموزشعاليغيردولتي-غيرانتفاعي
نظامدرسيمؤسساتآموزشعاليغيردولتيلغيرانتفاعينظامواحدياستوبراساسنظام
آموزشيوزارتعلوم،تحقيقاتوفنآوريخواهدبودوبهفارغالتحصيالنمدركمربوطبرابر

ضوابطوزارتعلوم،تحقيقاتوفنآورياعطاءخواهدشد.
مؤسسللاتآموزشعاليغيردولتيلغيرانتفاعيتعهدينسللبتبهتأمينمسکن،خوابگاهو

غذايدانشجويانندارند.
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دانشللجويانميتواننللدازوامتحصيليمطابقبللاآييننامهوزارتعلللوم،تحقيقاتو
فنآوريدرصورتتخصيصبودجهبهمؤسسللهازطرفسللازمانبرنامهوبودجهکشور

استفادهنمايند.
براساسمصوباتوزارتعلوم،تحقيقاتوفناوريميزانشهريهدانشگاههاومؤسسات
آمللوزشعاللليغيردولتلليلغيرانتفاعي،براسللاسمصوباتهيأتامنايدانشللگاههاو
مؤسسللاتمربوطتعيينوازپذيرفتهشللدگاندريافتخواهدشد.لذاکليهدانشگاههاو
مؤسساتآموزشعاليغيردولتيلغيرانتفاعيکهدرآزمونسراسرينسبتبهپذيرش
دانشللجواقداممينمايند،موظفندجداولشللهريهمصوبهيأتامنارادرپايگاهاينترنتي

خوددرجنمايند.
پذيرفتهشدگانملزمبهرعايتتعهداتماليدرقبالدانشگاهمربوطهخواهندبود.

دورههايپرديسخودگردان
بهمنظورگسللترشآموزشعاليکشللوروفراهمنمودنشللرايطالزمبرايتحصيلدرداخل
کشوربهجايخارجازکشور،برخيازدانشگاههاومؤسساتآموزشعاليداخلباتوجهبه
ضوابطمربوطمبادرتبهپذيرشدانشجومينمايند.پذيرشدانشجودرايندورههابهروش

متمرکزصورتخواهدگرفت.
ازدانشجوياندورههاي»پرديسخودگردان«دانشگاههاومؤسساتآموزشعالي،براساس

مقرراتمربوطشهريهاخذميگردد.
براساسمصوباتوزارتينعلوم،تحقيقاتوفناوريوبهداشت،درمانوآموزشپزشکي
ميزانشللهريهدورههايپرديسخودگردان،براسللاسمصوباتهيأتامنايدانشللگاههاي
مربوطتعيينوازپذيرفتهشدگاندريافتخواهدشد.لذاآندستهازدانشگاههاومؤسسات
آمللوزشعالي،کهدردورههللاي»پرديسخودگردان«نسللبتبهپذيرشدانشللجواقدام
مينمايند،موظفندجداولشهريهمصوبهيأتامنارادرپايگاهاينترنتيخوددرجوبهاطالع

داوطلبانبرسانند.
پذيرفتهشدگانملزمبهرعايتتعهداتماليدرقبالدانشگاهمربوطهخواهندبود.

پذيرشدانشجودرآزمونسراسريسال1399دررشتههايتحصيليمقاطعکارشناسيو
دکتريپرديسهايخودگرداندانشگاههاومؤسساتآموزشعالي)اعمازتابعهوزارتعلوم

وياوزارتبهداشت(،بصورتمتمرکزوبدونانجاممصاحبهخواهدبود.

دورههايشهريهپرداز
پذيرشدانشللجويشللهريهپردازدردانشگاههاودانشللکدههايعلومپزشکيمشروطبه
پرداختهزينهتحصيلوخدماترفاهيتوسطپذيرفتهشدگانبراساستعرفهتعيينشده
توسطمعاونتآموزشيوزارتبهداشتوتصويبهيأتامنايدانشگاههاودانشکدههايعلوم

پزشکيمربوطهميباشد.
محلتشکيلکالسپذيرفتهشدگانشهريهپردازدراختياردانشگاهميباشد.

نقلوانتقالومهمانيپذيرفتهشدگانشهريهپردازمياندانشگاههاييکهدارايظرفيت
شللهريهپردازميباشد،مشللروطبهموافقتمبدأومقصدوبارعايتسايرضوابطآييننامه

انتقالبالمانعاست.
پذيرشدانشللجودرآزمونسراسريسال1399دررشتههايتحصيليمقاطعکارشناسي
ودکتريشللهريهپردازدانشگاههاومؤسسللاتآموزشعالي)وزارتبهداشت(،بدونانجام

مصاحبهخواهدبود.

داوطلبان مي توانند براي كسب اطالعات بيشتر به پايگاه هاي اينترنتي دانشگاه هاي مذكور مراجعه 
نمايند.
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فصل دوم: توضيحات و جداول رشته هاي تحصيلي گروه آزمايشي)4( هنر
تذکراتمهم:

پذيرشدانشللجودررشتههايتحصيلي:دانشگاهصداوسلليمايجمهورياسالميايرانو
همچنينرشتههاينقاشي،ارتباطتصويري،آموزشهنر،طراحيپارچه،طراحيصحنه،طراحي
لباس،عکاسي،کاردانيهنرهايتجسمي،کتابتونگارگري،مجسمهسازي)اززيرگروهيك(،
طراحيصنعتي)اززيرگروهدو(،ادبياتنمايشللي،بازيگريونمايشعروسللکي)اززيرگروه
چهار(،آهنگسللازي،نوازندگيموسيقيايرانيونوازندگيموسلليقيجهاني)اززيرگروهپنج(
دانشگاههاومؤسسللاتآموزشعاليدرآزمونسراسريسال1399بهصورتمتمرکزوبا

شرايطخاصصورتميپذيرد.
کليهداوطلبانعالقمندبههريكازرشللتههايتحصيليفوق)بجزرشتههايدانشگاهصدا
وسلليما(کهدرجلسللهآزمون)درروز29مردادماه(شرکتنمودهوعالقمنديخودرادر
تاريخ)99/5/28لغايت99/6/3(ازطريقپايگاهاينترنتيسللازمانسنجشبهاينسازمان
اعالمودرآزمونهايعمليرشتههايمربوطنيزشرکتنمودهوياشرکتمينمايند،ميتوانند
کدرشللتهمحلهايموردعالقهخودرادرهراولويتيکهعالقهداشللتهباشند)ازاولويت1تا
150(درفرمانتخابرشتهاينترنتيدرجنمايند.بديهياستداوطلبانيکهعالقمنديخودرا
بهشللرکتدررشتههايفوقاعالموليدرآزمونهايعمليمربوطهشرکتنکردهاند،مجاز
بهانتخاباينرشللتههانميباشندودرصورتدرجاينکدرشتهمحلها،انتخابآنانحذف

خواهدشد.
جدولزيرگروهها،موادامتحانيوضرايبهريكازدروسدرگروهآزمايشيهنر

ضرايبدروسبهتفکيكزيرگروه
موادامتحاني نامگروه

آزمايشي
کدگروه
زيرگروه5آزمايشي زيرگروه4 زيرگروه3 زيرگروه2 زيرگروه1

3 3 3 3 4 1-دركعموميهنر

هللنر 4

1 1 1 3 1 2-دركعموميرياضيلفيزيك
1 1 2 2 1 3-ترسيمفني
1 2 2 4 4 4-خالقيتتصويريوتجسمي
1 4 1 1 1 5-خالقيتنمايشي
4 1 1 1 1 6-خالقيتموسيقي
1 1 1 1 1 7-خواصمواد

رشته هاي تحصيلي گروه آزمايشي 4 )ه��نر(، زيرگروه، مقطع تحصيلي و نوع گزينش

زيرگروهنام رشتهمقطع تحصيلیترتيب
نوع گزينش
)دوره های 

روزانه(

كد
رديف رشته

77کشوری1آموزشهنرکارشناسي1
64کشوری5آهنگسازيکارشناسي2
30کشوری4ادبياتنمايشيکارشناسي3
1کشوری1ارتباطتصويريکارشناسي4
66کشوری4بازيگريکارشناسي5
3کشوری2باستانشناسيکارشناسي6
4کشوری1تلويزيونوهنرهايديجيتاليکارشناسي7
6کشوری1چاپکارشناسي8
7کشوری4سينماکارشناسي9
8کشوری1صنايعدستيکارشناسي10
62کشوری1طراحيپارچهکارشناسي11
67کشوری1طراحيصحنهکارشناسي12
11کشوری2طراحيصنعتيکارشناسي13
63کشوری1طراحيلباسکارشناسي14
78کشوری1طراحيوچاپپارچهکارشناسي15
75کشوری1طراحيوساختطالوجواهرکارشناسي16
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رشته هاي تحصيلي گروه آزمايشي 4 )ه��نر(، زيرگروه، مقطع تحصيلي و نوع گزينش

زيرگروهنام رشتهمقطع تحصيلیترتيب
نوع گزينش
)دوره های 

روزانه(

كد
رديف رشته

13کشوری1عکاسيکارشناسي17
18کشوری1فرشکارشناسي18
19کشوری4کارگردانيتلويزيونکارشناسي19
20کشوری1کتابتونگارگريکارشناسي20
79کشوری1گرافيكکارشناسي21
22کشوری1مجسمهسازيکارشناسي22
25کشوری3مرمتآثارتاريخيکارشناسي23
73کشوری2مرمتبناهايتاريخيکارشناسي24
27کشوری3موزهکارشناسي25
33کشوری5موسيقينظاميکارشناسي26
29کشوری1نقاشيکارشناسي27
76کشوری1نقاشيايرانيکارشناسي28
68کشوری4نمايشعروسکيکارشناسي29
21کشوری5نوازندگيموسيقيايرانيکارشناسي30
28کشوری5نوازندگيموسيقيجهانيکارشناسي31
31کشوری2هنراسالميکارشناسي32
53کشوری1هنرهايصناعيکارشناسي33
71کشوری4کاردانيانيميشنکارداني34
34کشوری2کاردانيباستانشناسيکارداني35
36کشوری3کاردانيحفاظتومرمتآثارتاريخيکارداني36
69کشوری1کاردانيطراحيپوشاكکارداني37
50کشوری1کاردانيگرافيكکارداني38
70کشوری1کاردانيهنرسفالگريکارداني39

تذکراتمهم:
1-نمرهدرسطراحيرشللتههايارتباطتصويري،نقاشللي،کاردانيهنرهايتجسميوطراحيپارچهوطراحي

لباس،باضريب4محاسبهخواهدشد.
2-درگزينشرشتههايمجسمهسازي،درسپروژهعملي،باضريب4محاسبهخواهدشد.

3-نمرهدرسعمليطراحيبرايرشتهطراحيصنعتي،باضريب4محاسبهخواهدشد.
4-نمرهآزمونعمليرشتهنمايش،باضريب4محاسبهخواهدشد.

5-نمرهآزمونعمليرشللتههاينوازندگيموسلليقيايرانيونوازندگيموسيقيجهاني،باضريب6محاسبه
خواهدشد.

6-نمرهآزمونعمليرشتهکارشناسيآهنگسازي،باضريب4محاسبهخواهدشد.
7-نمرهآزمونعمليرشتهکارشناسيعکاسي،باضريب4محاسبهخواهدشد.

جدولظرفيتپذيرشرشتههايتحصيليگروهآزمايشيهنردردورههايمختلف

دوره
ظرفيترشتههايتحصيلي

باآزمون
4352روزانه

950نوبتدوم)شبانه(
94محروم)زلزلهزدهوسيل(

208دانشگاهفرهنگيان)ويژهداوطلبانآزاد(
420دانشگاههاومؤسساتغيردولتيوغيرانتفاعي

6024جمعکل
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هاي تحصيلي گروه آزمايشي هنررشته
مهم:خيلي  اتتذكر

ايناز نحوه پذيرش دانشجو در ها، دانشگاهنوبت دوم (شبانه) و هاي روزانهداوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته دوره -1
از شرايط و ضوابط اختصاصي و نحوه ارائه خدمات دانشجويي هر دانشگاهو همچنين اين دفترچه راهنما  اولدر فصل ها دوره

ها (مشخصات و شرايط دانشگاهها با ويرايش جديد مندرج در سايت اينپيوستبخش يا مؤسسه آموزش عالي مندرج در 
طلع گردند.مسازمان)

اقدام به پذيرش دانشجو 1399هاي نوبت دوم (شبانه) كه در آزمون سراسري سال ها و مؤسسات آموزش عالي مجري دورهدانشگاه-2
رفاهي به دانشجويان دوره نوبت تسهيالتسرويس اياب و ذهاب و ، وام تحصيلي، از ارائه خوابگاه و يا اسكان دانشجويي، نمايندمي

انتخاب رشته خود را بومي نموده و رشته / شهر محلشود لذا به داوطلبان توصيه مي. باشنددوم (شبانه) بطور جـدّ معذور مي
 .سكونت خود را انتخاب نمايند

كاردانيبازيگري، طراحي پارچه،  ،هنرآموزش  سازي، ادبيات نمايشي، ارتباط تصويري،آهنگهاي توانند نسبت به انتخاب رشتهداوطلباني مي -3
، نقاشي، نقاشي ايراني، نمايش عروسكي،ي، كتابت و نگارگري، مجسمه سازياسطراحي صحنه، طراحي صنعتي، طراحي لباس، عكهنرهاي تجسمي، 

مهر ماهيا در شهريور و  هااين رشته و يا تشريحي اقدام نمايند، كه در آزمون عملي نوازندگي موسيقي ايراني و نوازندگي موسيقي جهاني
شركت نموده و يا شركت نمايند.هاي مندرج درسايت اين سازمان ، براساس اطالعيه 1399

دانشگاه اراك
توضيحات   ظرفيت  جنس پذيرش

پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته
 دوره تحصيلي محل

 اول دوم زن مرد
 روزانه 34501 فرش - 40 زن مرد

دانشگاه اروميه
50 - زن مرد 34502 مرمت بناهاي تاريخي  روزانه
50 - زن مرد 34503 نقاشي  روزانه

تهران -دانشگاه الزهرا (س) (ويژه خواهران) 
25 - زن - 34504 ارتباط تصويري  روزانه

سالمت چشم و دست داوطلب براي تحصيل در اين رشته الزامي 
 است.

- 25 - زن 34505 صنايع دستي  روزانه

12 - زن - 34506 طراحي پارچه  روزانه
27 - زن - 34507 طراحي صنعتي  روزانه
12 - زن - 34508 طراحي لباس  روزانه
16 - زن - 34509 كتابت و نگارگري  روزانه
27 - زن - 34510 نقاشي  روزانه
10 - زن - 34511 ارتباط تصويري  نوبت دوم

سالمت چشم و دست داوطلب براي تحصيل در اين رشته الزامي 
 است.

- 10 - زن 34512 صنايع دستي  نوبت دوم

6 - زن - 34513 طراحي پارچه  نوبت دوم
12 - زن - 34514 طراحي صنعتي  نوبت دوم
6 - زن - 34515 طراحي لباس  نوبت دوم
7 - زن - 34516 كتابت و نگارگري  نوبت دوم
12 - زن - 34517 نقاشي  نوبت دوم

دانشگاه بجنورد
45 - زن مرد 34518 ارتباط تصويري  روزانه

همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
اولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه هاي برتر در هر رشته مي 

باشد 35 - زن مرد 34519 ارتباط تصويري  روزانه
اولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه هاي برتر در هر رشته مي 

باشد 20 - زن مرد 34520 باستان شناسي  روزانه
در هر رشته مي اولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه هاي برتر 

باشد 25 - زن مرد 34521 طراحي صنعتي  روزانه
اولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه هاي برتر در هر رشته مي 

باشد 35 - زن مرد 34522 نقاشي  روزانه

دانشگاه بيرجند
45 - زن مرد 34523 صنايع دستي  روزانه
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قزوين –دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 
توضيحات   ظرفيت  جنس پذيرش

پذيرش نيمسال عنوان رشته كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

 اول دوم زن مرد
30 - زن مرد  روزانه 34524 مرمت بناهاي تاريخي

دانشگاه تهران
12 - زن مرد 34525 ادبيات نمايشي  روزانه
12 - زن مرد 34526 ارتباط تصويري  روزانه
12 - زن مرد 34527 بازيگري  روزانه
12 - زن مرد 34528 طراحي صحنه  روزانه
20 - زن مرد 34529 طراحي صنعتي  روزانه
12 - زن مرد 34530 عكاسي  روزانه
12 - زن مرد 34531 مجسمه سازي  روزانه
12 - زن مرد 34532 نقاشي  روزانه
12 - زن مرد 34533 نمايش عروسكي  روزانه
15 - زن مرد 34534 موسيقي ايرانينوازندگي   روزانه
15 - زن مرد 34535 نوازندگي موسيقي جهاني  روزانه

دانشگاه دامغان
55 - زن مرد 34536 ادبيات نمايشي  روزانه
55 - زن مرد 34537 تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي  روزانه
45 - زن مرد 34538 سينما  روزانه
15 - زن مرد 34539 ادبيات نمايشي  نوبت دوم
15 - زن مرد 34540 تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي  نوبت دوم

دانشگاه زابل
35 - زن مرد 34541 بازيگري  روزانه
40 - زن مرد 34542 باستان شناسي  روزانه
20 - زن مرد 34543 بازيگري  نوبت دوم

دانشگاه زنجان
25 - زن مرد 34544 نقاشي  روزانه

دانشگاه سمنان
20 - زن مرد 34545 ارتباط تصويري  روزانه
35 - زن مرد 34546 صنايع دستي  روزانه
25 - زن مرد 34547 طراحي پارچه  روزانه
20 - زن مرد 34548 طراحي صنعتي  روزانه
25 - زن مرد 34549 عكاسي  روزانه
35 - زن مرد 34550 فرش  روزانه
30 - زن مرد 34551 مرمت بناهاي تاريخي  روزانه
15 - زن مرد 34552 نقاشي  روزانه
10 - زن مرد 34553 ارتباط تصويري  نوبت دوم
10 - زن مرد 34554 صنايع دستي  نوبت دوم
5 - زن مرد 34555 طراحي پارچه  نوبت دوم
10 - زن مرد 34556 طراحي صنعتي  نوبت دوم
15 - زن مرد 34557 عكاسي  نوبت دوم
10 - زن مرد 34558 فرش  نوبت دوم
10 - زن مرد 34559 مرمت بناهاي تاريخي  نوبت دوم
10 - زن مرد 34560 نقاشي  نوبت دوم

زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
25 - زن مرد 34561 صنايع دستي  روزانه
25 - زن مرد 34562 فرش  روزانه
15 15 - 30 34563 مرمت بناهاي تاريخي  روزانه
25 - زن مرد 34564 نقاشي  روزانه
5 - زن مرد 34565 نقاشي  نوبت دوم

تهران -دانشگاه شاهد 
ها (اسامي شرايط در بخش پيوست -پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه 

چند برابر ظرفيت متقاضيان اين رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته 
از طريق درگاه اطالع  استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش

توانند نسبت به داوطلباني مي). ضمناً رساني اين سازمان اعالم خواهد شد
اين طراحي عملي و در آزمون كه اقدام نمايند، هاكد رشته محل اين انتخاب
.نمايندو يا شركت ميشركت نموده  4/7/99در روز جمعه مورخ ها رشته

ردم 60 - زن  34566 ارتباط تصويري  روزانه
60 - زن مرد 34567 كتابت و نگارگري  روزانه

60 - زن مرد 34568 نقاشي  روزانه



 
 

 43  

 

  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                                       هنرگروه آزمايشي 

  فارسان)دانشگاه شهركرد (محل تحصيل دانشكده هنر و علوم انساني 
  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات

پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته
 دوره تحصيلي محل

 اول دوم زن مرد
 روزانه 34569 ارتباط تصويري 25 - زن مرد  

 روزانه 34570 صنايع دستي 25 - زن مرد 
 نوبت دوم 34571 ارتباط تصويري 5 - زن مرد 
دومنوبت  34572 صنايع دستي 5 - زن مرد   

  كرمان –دانشگاه شهيد باهنر 
 روزانه 34573 بازيگري 15 - زن مرد  

 روزانه 34574 فرش 45 - زن مرد 
 روزانه 34575 مرمت بناهاي تاريخي 45 - زن مرد 
 روزانه 34576 نقاشي 30 - زن مرد 
 روزانه 34577 هنر اسالمي 23 - زن مرد 
 نوبت دوم 34578 بازيگري 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 34579 مرمت بناهاي تاريخي 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 34580 نقاشي - 15 زن مرد 
 نوبت دوم 34581 هنر اسالمي 22 - زن مرد 

 اهواز (محل تحصيل واحد شوشتر(دانشكده هنر)) -دانشگاه شهيد چمران 
 روزانه 34582 ارتباط تصويري 45 - زن مرد  

 روزانه 34583 نقاشي 45 - زن مرد 

 دانشگاه شيراز
 روزانه 34584 ارتباط تصويري 20 - زن مرد  

 روزانه 34585 صنايع دستي 20 - زن مرد 
 روزانه 34586 فرش 20 - زن مرد 

 دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران

ها (اسامي شرايط در بخش پيوست -پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه 
اين رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته چند برابر ظرفيت متقاضيان 

استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش از طريق درگاه اطالع 
  .)رساني اين سازمان اعالم خواهد شد

 روزانه 34587 تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي 20 - زن مرد
 روزانه 34588 كارگرداني تلويزيون 55 - - مرد
 روزانه 34589 كارگرداني تلويزيون 5 - زن -
 نوبت دوم 34590 تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي 10 - زن مرد
 نوبت دوم 34591 كارگرداني تلويزيون 10 - زن مرد

 تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
 روزانه 34592 طراحي صنعتي 20 - زن مرد  

 نوبت دوم 34593 طراحي صنعتي 5 - زن مرد 

 كاشان دانشگاه
 روزانه 34594 باستان شناسي 13 - زن مرد  

 روزانه 34595 صنايع دستي 30 - زن مرد 
 روزانه 34596 فرش 30 - زن مرد 
 نوبت دوم 34597 باستان شناسي 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 34598 صنايع دستي 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 34599 فرش 10 - زن مرد 

 سنندج -دانشگاه كردستان 
 روزانه 34600 صنايع دستي 35 - زن مرد  

  گرگان -دانشگاه گلستان 
 روزانه 34601 ارتباط تصويري 25 - زن مرد  

 نوبت دوم 34602 ارتباط تصويري 5 - زن مرد 

  رشت -دانشگاه گيالن 
 روزانه 34603 ارتباط تصويري 35 - زن مرد  

 روزانه 34604 نقاشي 25 - زن مرد 
 روزانه 34605 نوازندگي موسيقي ايراني 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 34606 ارتباط تصويري 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 34607 نقاشي 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 34608 نوازندگي موسيقي ايراني 5 - زن مرد 

  بابلسر -دانشگاه مازندران 
 روزانه 34609 صنايع دستي 20 - زن مرد  

 نوبت دوم 34610 صنايع دستي 15 - زن مرد 
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  اردبيل –دانشگاه محقق اردبيلي 
  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات

پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته
 دوره تحصيلي محل

 اول دوم زن مرد
 روزانه 34611 باستان شناسي 40 - زن مرد  

 روزانه 34612 صنايع دستي 20 - زن مرد 
 روزانه 34613 نقاشي 20 - زن مرد 

  دانشگاه نيشابور
 روزانه 34614 ارتباط تصويري 15 - زن مرد  

 روزانه 34615 عكاسي 10 - زن مرد 
 روزانه 34616 نقاشي 30 - زن مرد 
 نوبت دوم 34617 ارتباط تصويري 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 34618 عكاسي 2 - زن مرد 
 نوبت دوم 34619 نقاشي 5 - زن مرد 

 عباسبندر  -دانشگاه هرمزگان 
 روزانه 34620 صنايع دستي 40 - 20 20  

 دانشگاه هنر
 روزانه 34621 ادبيات نمايشي 20 - 10 10  

 روزانه 34622 ارتباط تصويري 16 - 8 8 
 روزانه 34623 بازيگري 15 - 7 8 
 روزانه 34624 سينما 52 - 26 26 
 روزانه 34625 صنايع دستي 29 - 14 15 
 روزانه 34626 طراحي پارچه 24 - 12 12 
 روزانه 34627 طراحي صحنه 15 - 7 8 
 روزانه 34628 طراحي صنعتي 24 - 12 12 
 روزانه 34629 عكاسي 15 - 7 8 
 روزانه 34630 فرش 26 - 13 13 
 روزانه 34631 مجسمه سازي 25 - 12 13 
 روزانه 34632 نقاشي 28 - 14 14 
 روزانه 34633 نمايش عروسكي 15 - 7 8 

 دانشگاه هنر (محل تحصيل كرج)
 روزانه 34634 نوازندگي موسيقي ايراني 3 - زن مرد مربوط به نوازندگان ساز قانون و قيچك

 روزانه 34635 آهنگسازي 18 - زن مرد  
 روزانه 34636 نوازندگي موسيقي ايراني 4 - زن مرد مربوط به نوازندگان ساز تار

 روزانه 34637 نوازندگي موسيقي ايراني 3 - زن مرد مربوط به نوازندگان ساز سنتور
 روزانه 34638 نوازندگي موسيقي ايراني 4 - زن مرد مربوط به نوازندگان ساز عود و سه تار
 روزانه 34639 نوازندگي موسيقي ايراني 4 - زن مرد مربوط به نوازندگان ساز كمانچه و ني

 روزانه 34640 موسيقي جهانينوازندگي  5 - زن مرد مربوط به نوازندگان پيانو
 روزانه 34641 نوازندگي موسيقي جهاني 5 - زن مرد مربوط به نوازندگان ساز بادي

 روزانه 34642 نوازندگي موسيقي جهاني 4 - زن مرد مربوط به نوازندگان ساز زهي آرشه اي
 روزانه 34643 نوازندگي موسيقي جهاني 3 - زن مرد  مربوط به نوازندگان ساز گيتار

  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
 روزانه 34644 ارتباط تصويري 30 - - مرد  

 روزانه 34645 ارتباط تصويري - 25 زن - 
تحت هر شرايطي مهمان شدن به ساير دانشگاه ها ممنوع 

 است.
 روزانه 34646 طراحي صنعتي 25 - - مرد

تحت هر شرايطي مهمان شدن به ساير دانشگاه ها ممنوع 
 است.

 روزانه 34647 طراحي صنعتي - 25 زن -
 روزانه 34648 فرش - 30 زن - 
 روزانه 34649 مرمت آثار تاريخي - 25 زن - 
 روزانه 34650 نقاشي ايراني - 25 زن - 

 دانشگاه هنر اصفهان
 روزانه 34651 آهنگسازي 16 - زن مرد  

 روزانه 34652 ارتباط تصويري 18 - 9 9 
 روزانه 34653 صنايع دستي 25 - زن مرد 
 روزانه 34654 طراحي صنعتي 45 - 22 23 
 روزانه 34655 عكاسي 14 - 7 7 
 روزانه 34656 فرش 34 - زن مرد 
 روزانه 34657 مرمت آثار تاريخي 25 - 12 13 
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  دانشگاه هنر اصفهانادامه 
  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات

پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته
تحصيلي دوره محل  

 اول دوم زن مرد
 روزانه 34658 مرمت بناهاي تاريخي 25 - 12 13 
 روزانه 34659 موزه 25 - 12 13 
 روزانه 34660 نقاشي 18 - 9 9 
 روزانه 34661 هنر اسالمي 25 - زن مرد 
 نوبت دوم 34662 آهنگسازي 3 - زن مرد 
 نوبت دوم 34663 ارتباط تصويري 3 - زن مرد 
 نوبت دوم 34664 صنايع دستي 3 - زن مرد 
 نوبت دوم 34665 طراحي صنعتي 3 - زن مرد 
 نوبت دوم 34666 عكاسي 3 - زن مرد 
 نوبت دوم 34667 فرش 3 - زن مرد 
 نوبت دوم 34668 مرمت آثار تاريخي 3 - زن مرد 
 نوبت دوم 34669 مرمت بناهاي تاريخي 3 - زن مرد 
 نوبت دوم 34670 موزه 3 - زن مرد 
 نوبت دوم 34671 نقاشي 3 - زن مرد 
 نوبت دوم 34672 هنر اسالمي 3 - زن مرد 

 دانشگاه هنر شيراز
 روزانه 34673 ادبيات نمايشي 20 - زن مرد  

 روزانه 34674 ارتباط تصويري 26 - زن مرد 
 روزانه 34675 باستان شناسي 15 - زن مرد 
 روزانه 34676 فرش 20 - زن مرد 
 روزانه 34677 مرمت بناهاي تاريخي 25 - زن مرد 
 روزانه 34678 موزه 25 - زن مرد 
 روزانه 34679 نقاشي 20 - 10 10 

 دانشگاه يزد
 روزانه 34680 ارتباط تصويري 24 - زن مرد  

 روزانه 34681 نقاشي 24 - زن مرد 

 قم -دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س) (ويژه خواهران) 
 روزانه 34694 طراحي پارچه 25 - زن -  

 نوبت دوم 34695 طراحي پارچه 5 - زن - 

 توحيد -آموزشكده فني و حرفه اي دختران آمل 
 روزانه 34682 گرافيك 20 - زن -  

 روزانه 34683 گرافيك - 20 زن - 
 نوبت دوم 34684 گرافيك 10 - زن - 
 نوبت دوم 34685 گرافيك - 10 زن - 

 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اروميه
 روزانه 34696 طراحي و چاپ پارچه 20 - زن -  

 روزانه 34697 طراحي و چاپ پارچه - 20 زن - 
 نوبت دوم 34698 طراحي و چاپ پارچه 10 - زن - 
 نوبت دوم 34699 طراحي و چاپ پارچه - 10 زن - 

 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بابل
 روزانه 34700 طراحي و چاپ پارچه 20 - زن -  

 روزانه 34701 طراحي و چاپ پارچه - 20 زن - 
 نوبت دوم 34702 طراحي و چاپ پارچه 10 - زن - 
 نوبت دوم 34703 طراحي و چاپ پارچه - 10 زن - 

  انقالب اسالمي -آموزشكده فني و حرفه اي دختران بجنورد 
 روزانه 34704 گرافيك 20 - زن -  

 روزانه 34705 گرافيك - 20 زن - 
 نوبت دوم 34706 گرافيك 10 - زن - 
 نوبت دوم 34707 گرافيك - 10 زن - 

  آموزشكده فني و حرفه اي دختران بندرعباس
 روزانه 34708 طراحي و چاپ پارچه 20 - زن -  

 روزانه 34709 طراحي و چاپ پارچه - 20 زن - 
 نوبت دوم 34710 طراحي و چاپ پارچه 10 - زن - 
 نوبت دوم 34711 طراحي و چاپ پارچه - 10 زن - 
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 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بوشهر

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

 روزانه 34712 طراحي و چاپ پارچه 20 - زن -  
 روزانه 34713 طراحي و چاپ پارچه - 20 زن - 
 نوبت دوم 34714 طراحي و چاپ پارچه 10 - زن - 
 نوبت دوم 34715 طراحي و چاپ پارچه - 10 زن - 

 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بيرجند
 روزانه 34716 طراحي لباس 20 - زن -  

 روزانه 34717 طراحي لباس - 20 زن - 
 نوبت دوم 34718 طراحي لباس 10 - زن - 
 نوبت دوم 34719 طراحي لباس - 10 زن - 

 آموزشكده فني و حرفه اي دختران خرم اباد
 روزانه 34686 طراحي لباس 20 - زن -  

 روزانه 34687 طراحي لباس - 20 زن - 
 نوبت دوم 34688 طراحي لباس 10 - زن - 
 نوبت دوم 34689 طراحي لباس - 10 زن - 

 خوانسارآموزشكده فني و حرفه اي دختران 
 روزانه 34720 گرافيك 20 - زن -  

 روزانه 34721 گرافيك - 20 زن - 
 نوبت دوم 34722 گرافيك 10 - زن - 
 نوبت دوم 34723 گرافيك - 10 زن - 

 آموزشكده فني و حرفه اي دختران رشت
 روزانه 34724 طراحي لباس 20 - زن -  

 روزانه 34725 طراحي لباس - 20 زن - 
 نوبت دوم 34726 طراحي لباس 10 - زن - 
 نوبت دوم 34727 طراحي لباس - 10 زن - 

 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ساري
 روزانه 34728 طراحي لباس 20 - زن -  

 روزانه 34729 طراحي لباس - 20 زن - 
 نوبت دوم 34730 طراحي لباس 10 - زن - 
 نوبت دوم 34731 طراحي لباس - 10 زن - 

 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سبزوار
 روزانه 34732 طراحي لباس 20 - زن -  

 روزانه 34733 طراحي لباس - 20 زن - 
 نوبت دوم 34734 طراحي لباس 10 - زن - 
 نوبت دوم 34735 طراحي لباس - 10 زن - 

 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سنندج
 روزانه 34690 گرافيك 20 - زن -  

 روزانه 34691 گرافيك - 20 زن - 
 نوبت دوم 34692 گرافيك 10 - زن - 
 نوبت دوم 34693 گرافيك - 10 زن - 

 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سيرجان
 روزانه 34736 گرافيك 20 - زن -  

 روزانه 34737 گرافيك - 20 زن - 
 نوبت دوم 34738 گرافيك 10 - زن - 
 نوبت دوم 34739 گرافيك - 10 زن - 

 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شاهرود
 روزانه 34740 طراحي لباس 20 - زن -  

 روزانه 34741 طراحي لباس - 20 زن - 
 نوبت دوم 34742 طراحي لباس 10 - زن - 
 نوبت دوم 34743 طراحي لباس - 10 زن - 
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  آموزشكده فني و حرفه اي دختران شيراز
  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات

پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته
 دوره تحصيلي محل

 اول دوم زن مرد
 روزانه 34744 طراحي لباس 20 - زن -  

 روزانه 34745 طراحي لباس - 20 زن - 
 نوبت دوم 34746 طراحي لباس 10 - زن - 
 نوبت دوم 34747 طراحي لباس - 10 زن - 

 آموزشكده فني و حرفه اي دختران قم
 روزانه 34748 گرافيك 20 - زن -  

 روزانه 34749 گرافيك - 20 زن - 
 نوبت دوم 34750 گرافيك 10 - زن - 
 نوبت دوم 34751 گرافيك - 10 زن - 

  آموزشكده فني و حرفه اي دختران كاشان
 روزانه 34752 طراحي و چاپ پارچه 20 - زن -  

 روزانه 34753 طراحي و چاپ پارچه - 20 زن - 
 نوبت دوم 34754 طراحي و چاپ پارچه 10 - زن - 
 نوبت دوم 34755 طراحي و چاپ پارچه - 10 زن - 

 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرج
 روزانه 34756 طراحي لباس 20 - زن -  

 روزانه 34757 طراحي لباس - 20 زن - 
 نوبت دوم 34758 طراحي لباس 10 - زن - 
 نوبت دوم 34759 طراحي لباس - 10 زن - 

 آموزشكده فني و حرفه اي دختران گرگان
 روزانه 34760 طراحي لباس 20 - زن -  

 روزانه 34761 طراحي لباس - 20 زن - 
 نوبت دوم 34762 طراحي لباس 10 - زن - 
 نوبت دوم 34763  طراحي لباس - 10 زن - 

 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ميبد
 روزانه 34764 گرافيك 20 - زن -  

 روزانه 34765 گرافيك - 20 زن - 
 نوبت دوم 34766 گرافيك 10 - زن - 
 نوبت دوم 34767 گرافيك - 10 زن - 

 آموزشكده فني و حرفه اي دختران نجف آباد
 روزانه 34768 طراحي لباس 20 - زن -  

 روزانه 34769 طراحي لباس - 20 زن - 
 نوبت دوم 34770 طراحي لباس 10 - زن - 
 نوبت دوم 34771 طراحي لباس - 10 زن - 

 انقالب اسالمي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تهران 
 روزانه 34772 گرافيك 20 - - مرد  

 روزانه 34773 گرافيك - 20 - مرد 
 نوبت دوم 34774 گرافيك 10 - - مرد 
 نوبت دوم 34775 گرافيك - 10 - مرد 

 دكتر شريعتي -دختران تهران دانشكده فني و حرفه اي 
 روزانه 34776 طراحي لباس 40 - زن -  

 روزانه 34777 طراحي و چاپ پارچه 20 - زن - 
 روزانه 34778 طراحي و چاپ پارچه - 20 زن - 
 روزانه 34779 گرافيك 20 - زن - 
 روزانه 34780 گرافيك - 20 زن - 
 نوبت دوم 34781 طراحي لباس 20 - زن - 
 نوبت دوم 34782 طراحي و چاپ پارچه 10 - زن - 
 نوبت دوم 34783 طراحي و چاپ پارچه - 10 زن - 
 نوبت دوم 34784 گرافيك 10 - زن - 
 نوبت دوم 34785 گرافيك - 10 زن - 
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 سهميه مناطق محرومهاي تحصيلي رشته
  مهم:خيلي  اتتذكر

  باشد.محروم همانند دوره روزانه رايگان مي هاي تحصيلي سهميه مناطقدوره تحصيلي در كليه رشته -1
هاي محروم از نحوه پذيرش دانشجو در مناطق محروم مندرج در هاي تحصيلي استانداوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته-2

بخش در  ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجوو همچنين شرايط و ضوابط دانشگاه فصل اول همين دفترچه راهنما 21صفحه 
  مطلع گردند. ها (مشخصات و شرايط دانشگاهها با ويرايش جديد مندرج در سايت اين سازمان)پيوست

  

  مخصوص داوطلبان بومي استان محروم ايالم

 توضيحات
جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال  عنوان رشته

كدرشته 
 اول دوم زن مرد محل

 37143 ارتباط تصويري 2 - زن مرد  واحد شوشتر(دانشكده هنر))اهواز (محل تحصيل  -دانشگاه شهيد چمران 
 37144  طراحي صنعتي 2 - زن مرد دانشگاه هنر اصفهان

 مخصوص داوطلبان بومي استان محروم بوشهر
 37145 ارتباط تصويري 3 - 1 2  دانشگاه هنر شيراز

 37146 صنايع دستي 1 - - مرد دانشگاه شيراز

 استان محروم چهارمحال وبختياريمخصوص داوطلبان بومي 
 37147 آهنگسازي 1 - زن مرد  دانشگاه هنر اصفهان

 37148 ارتباط تصويري 2 - زن مرد دانشگاه شهركرد (محل تحصيل دانشكده هنر و علوم انساني فارسان)
 37149 طراحي صنعتي 2 - زن مرد دانشگاه هنر اصفهان
 37150 عكاسي 2 - زن مرد دانشگاه هنر اصفهان
 37151 مرمت آثار تاريخي 1 - زن مرد دانشگاه هنر اصفهان
 37152 مرمت بناهاي تاريخي 1 - زن مرد دانشگاه هنر اصفهان

 مخصوص داوطلبان بومي استان محروم سيستان وبلوچستان
 37153 صنايع دستي 2 - 1 1  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
 37154 مرمت بناهاي تاريخي 2 - 1 1 زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 مخصوص داوطلبان بومي استان محروم كردستان
اولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه هاي برتر در هر رشته  -همدان  -دانشگاه بوعلي سينا 

 37155 باستان شناسي 1 - زن مرد  مي باشد.
 37156 صنايع دستي 1 - زن مرد سنندج -دانشگاه كردستان 

 37157 مرمت آثار تاريخي - 1 زن - دانشگاه هنر اسالمي تبريز
 37158 مرمت بناهاي تاريخي 1 - زن مرد دانشگاه اروميه

اولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه هاي برتر در هر رشته  -همدان  -دانشگاه بوعلي سينا 
 مي باشد.

 37159 نقاشي 1 - زن مرد

 محروم كرمانشاهمخصوص داوطلبان بومي استان 
اولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه هاي برتر در هر رشته  -همدان  -دانشگاه بوعلي سينا 

 37160 طراحي صنعتي 2 - - مرد  مي باشد.

 مخصوص داوطلبان بومي استان محروم كهكيلويه وبويراحمد
 37161 ارتباط تصويري 3 - زن مرد  دانشگاه هنر شيراز

 37162 صنايع دستي 2 - زن مرد دانشگاه شيراز
 37163 فرش 3 - زن مرد دانشگاه هنر شيراز
 37164 نقاشي 2 - زن مرد دانشگاه هنر شيراز

 مخصوص داوطلبان بومي استان محروم لرستان
 37165 ارتباط تصويري 1 - زن مرد  اهواز (محل تحصيل واحد شوشتر(دانشكده هنر)) -دانشگاه شهيد چمران 

 37166 صنايع دستي 2 - زن مرد اصفهاندانشگاه هنر 
 37167 طراحي صنعتي 1 - زن مرد دانشگاه هنر اصفهان
 37168 عكاسي 1 - زن مرد دانشگاه هنر اصفهان
 37169 فرش 2 - زن مرد دانشگاه هنر اصفهان
 37170 مرمت آثار تاريخي 2 - زن مرد دانشگاه هنر اصفهان
 37171 موزه 1 - زن مرد دانشگاه هنر اصفهان

 37172 نقاشي 1 - زن مرد اهواز (محل تحصيل واحد شوشتر(دانشكده هنر)) -دانشگاه شهيد چمران 
 37173 هنر اسالمي 1 - زن مرد دانشگاه هنر اصفهان
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جنوب  بومي زده و داوطلبانسيل  زده،مخصوص داوطلبان مناطق زلزلههاي تحصيلي رشته
(شهرستانهاي جيرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، كهنوج و منوجان) و  استان كرمان

 شهرستان بشاگرد از استان هرمزگانمخصوص داوطلبان بومي همچنين 

  خيلي مهم: اتتذكر
كرمان(شهرستانهاي جيرفت، رودبار هاي تحصيلي سهميه مناطق زلزله زده و سيل زده و داوطلبان بومي جنوب استان دوره تحصيلي در كليه رشته -1

  باشد.جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، كهنوج و منوجان) و همچنين داوطلبان بومي شهرستان بشاگرد از استان هرمزگان همانند دوره روزانه رايگان مي
 هاي فوقسهميهدانشجو در  از نحوه پذيرش مخصوص داوطلبان بومي مناطق فوقهاي تحصيلي داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته-2

ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو و همچنين شرايط و ضوابط دانشگاه همين دفترچه راهنما فصل اول 22تا  19صفحات مندرج در 
   مطلع گردند. ها (مشخصات و شرايط دانشگاهها با ويرايش جديد مندرج در سايت اين سازمان)پيوستبخش در 

  
  داوطلبان بومي مناطق سيل زده استان آذربايجان شرقيمخصوص 

 توضيحات
جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال  عنوان رشته

كدرشته 
 اول دوم زن مرد محل

 37571 ارتباط تصويري - 1 زن -  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
 37572 ارتباط تصويري 1 - - مرد دانشگاه هنر اسالمي تبريز

 37573 صنايع دستي 2 - زن مرد اردبيل -اردبيلي دانشگاه محقق 
 37574 طراحي صنعتي - 1 زن - تحت هر شرايطي مهمان شدن به ساير دانشگاه ها ممنوع است. -دانشگاه هنر اسالمي تبريز 
 37575 صنعتيطراحي  1 - - مرد تحت هر شرايطي مهمان شدن به ساير دانشگاه ها ممنوع است. -دانشگاه هنر اسالمي تبريز 
 37576 فرش - 1 زن - دانشگاه هنر اسالمي تبريز
 37577 مرمت آثار تاريخي - 1 زن - دانشگاه هنر اسالمي تبريز

 37578 مرمت بناهاي تاريخي 2 - زن مرد دانشگاه اروميه
 37579 نقاشي ايراني - 1 زن - دانشگاه هنر اسالمي تبريز

 استان آذربايجان غربيمخصوص داوطلبان بومي مناطق سيل زده 
 37580 نقاشي 1 - زن مرد  دانشگاه اروميه

 مخصوص داوطلبان بومي مناطق سيل زده استان خراسان شمالي
 37581 ارتباط تصويري 3 - زن مرد  دانشگاه بجنورد
 37582 عكاسي 1 - زن مرد دانشگاه نيشابور
 37583 نقاشي 1 - زن مرد دانشگاه نيشابور

 بومي مناطق سيل زده استان خوزستانمخصوص داوطلبان 
 37584 ارتباط تصويري 2 - زن مرد  اهواز (محل تحصيل واحد شوشتر(دانشكده هنر)) -دانشگاه شهيد چمران 

 37585 تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي 2 - زن مرد دانشگاه دامغان
 37586 طراحي لباس 1 - زن - آموزشكده فني و حرفه اي دختران خرم اباد

 37587 نقاشي 2 - زن مرد اهواز (محل تحصيل واحد شوشتر(دانشكده هنر)) -دانشگاه شهيد چمران 
 37588 نقاشي ايراني - 1 زن - دانشگاه هنر اسالمي تبريز

 مخصوص داوطلبان بومي مناطق سيل زده استان سمنان
 37589 ارتباط تصويري 1 - زن مرد  دانشگاه سمنان
 37590 طراحي صنعتي 1 - زن مرد دانشگاه سمنان

 *مخصوص داوطلبان بومي مناطق سيل زده استان سيستان و بلوچستان
 37591 صنايع دستي 1 - زن مرد  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
 37592 مرمت بناهاي تاريخي 1 - زن مرد زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

ستان و  سي ستان  سيل زده ا صوص داوطلبان بومي مناطق  شته هاي مخ ستان زابل) براي انتخاب ر شهر * داوطلبان منطقه بنجار( از توابع 
  اين دفترچه توجه نمايند. 21و 20بلوچستان به توضيحات مندرج در صفحات 

 مخصوص داوطلبان بومي مناطق زلزله زده استان كرمانشاه
 37593 صنايع دستي 1 - زن مرد  سنندج -دانشگاه كردستان 

اولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه هاي برتر در هر رشته  -همدان  -دانشگاه بوعلي سينا 
 37594 طراحي صنعتي 3 - زن مرد مي باشد.

 37595 طراحي لباس 2 - زن - آموزشكده فني و حرفه اي دختران خرم اباد
 37596 گرافيك 1 - زن - سنندجآموزشكده فني و حرفه اي دختران 

 37597 مرمت آثار تاريخي 1 - زن مرد دانشگاه هنر اصفهان
 مخصوص داوطلبان بومي مناطق سيل زده استان گلستان

 37598 ارتباط تصويري 1 - زن مرد  گرگان -دانشگاه گلستان 
 37599 تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي 1 - زن مرد دانشگاه دامغان

 داوطلبان بومي مناطق سيل زده استان لرستانمخصوص 
اولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه هاي برتر در هر رشته  -همدان  -دانشگاه بوعلي سينا 

 37600 ارتباط تصويري 2 - زن مرد  مي باشد.
اولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه هاي برتر در هر رشته  -همدان  -دانشگاه بوعلي سينا 

 37601 طراحي صنعتي 1 - زن مرد باشدمي 

 مخصوص داوطلبان بومي جنوب استان كرمان(شهرستانهاي جيرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، كهنوج و منوجان)
 37725 فرش 1 - زن مرد  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 مخصوص داوطلبان بومي شهرستان بشاگرد
 37740 صنايع دستي 1 - زن مرد  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
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دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و دانشگاه فرهنگيانتحصيلي  هايرشته  
  (ويژه داوطلبان آزاد)

  خيلي مهم: اتتذكر
و آموزش ارتباط تصويري دانشگاههاي تربيت دبير  آموزش هنرهاي تحصيلي پذيرش در رشتهظرفيت  -1

 باشد.شهيد رجايي و دانشگاه فرهنگيان در نيمسال دوم (بمهن ماه) مي
  ضروري است. سراسري آزمون در مربوط آزمايشي گروه در رشته انتخاب به شدن مجاز براي مربوط، زيرگروه در باالتر و  6500 كل نهايي نمره حداقل كسب -2
هاي مربوط به محلتمامي داوطلبان بومي هر استان مجاز به انتخاب كدرشته 17/4/1397س مصوبه دوازدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ بر اسا -3

حل نوشته شده است) م هايي كه اولويت براي شهر يا بخش خاصي در نظر گرفته شده است (اين موضوع در مقابل كدرشتهمحل باشند اما در كدرشتهاستان خود مي
محل اخذ «، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر«شهر (يا بخش)   4شهر (يا بخش) از  2هايي كه داراي اولويت هستند (حداقل ها يا بخشابتدا داوطلبان بومي آن شهر

) رشته تعيين شده، تطابق داشته باشد) پذيرش با شهر (يا بخش» محل تولد«، »محل اخذ مدرك تحصيلي دو سال ماقبل آخر«، »مدرك تحصيلي سال ماقبل آخر
شود. شايان ذكر است از پذيرفته شدگان تعهد الزم براي خدمت در شهر شوند و در صورتي كه ظرفيت خالي بماند، از داوطلبان بومي آن استان نيز پذيرش انجام ميمي

 اخذ خواهد شد.» پذيرش داوطلبان بومي / محل خدمتپرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت « يا بخش مندرج در محل خدمت ستون 
هاي مزبور دانشگاهدر  نحوه پذيرش دانشجوشرايط از دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و دانشگاه فرهنگيان تحصيلي  هايداوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -4

  .مطلع گردندها (مندرج در سايت اين سازمان) بخش پيوستدر مندرج 
 به توجه با بايستميفرهنگيان،  دانشگاه هنرارتباط تصويري دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و آموزش  تحصيلي هايرشته به عالقمند داوطلبان كليه -5

 انتخاب به نسبت، ها (مشخصات و شرايط دانشگاهها با ويرايش جديد مندرج در سايت اين سازمان)پيوستبخش  در مندرج ضوابط و شرايط
 مصاحبه، براي ظرفيت برابر چند اسامي اعالم زمان در. نمايند اقدام رشته انتخاب فرم 150 تا 1 اولويت در آزمايشي گروه به توجه با مربوط هايمحل رشته
ريال ) هزارنود و سه ( 000/93 مبلغ اوالً كه شوندمي مصاحبه به دعوت داوطلباني منحصراً شود،كه بعد از مرحله انتخاب رشته انجام مي گزينش و معاينه
 هايرشته انتخاب به نسبت ثانياً و نموده پرداخترا  هارشته اين به عالقمندي بابت ،شتاب شبكه عضو بانكي هايكارت طريق از و الكترونيكي بصورت

   .نمايند اقدام رشته انتخاب فرم در دانشگاه اين
در روز رشته اين طراحي عملي و و ارتباط تصويري اقدام نمايند، كه عالوه بر موارد فوق در آزمون  هنرهاي آموزش توانند نسبت به انتخاب كد رشته محلداوطلباني مي -6

هاي دانشگاه فرهنگيان ي پرديسآموزش ارتباط تصويري برا ( الزم به توضيح است عنوان رشته.نمايندو يا شركت ميشركت نموده  4/7/99جمعه مورخ 
  درج گرديده است).  1399منسوخ شده و اين رشته با عنوان رشته آموزش هنر در دفترچه راهنماي انتخاب رشته سال 

  مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان شرقي
ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 45276 آموزش هنر 1 مرد  بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت اسكو

اولويت پذيرش با داوطلبان  پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/
 بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت آذرشهر

 45277 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت شبستر

 45278 هنرآموزش  1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستانهاي بستان آباد، تبريز، سراب، هريس/محل خدمت بستان آباد

 45279 آموزش هنر 1 مرد

ان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهر
 بومي شهرستانهاي اهر، هريس، تبريز/محل خدمت خواجه

 45280 آموزش هنر 1 مرد

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت اسكو

 45281 آموزش هنر 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت آذرشهر

 45282 آموزش هنر 1 زن

بومي  پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان
 شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت شبستر

 45283 آموزش هنر 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي بستان آباد، تبريز، سراب، هريس/محل خدمت بستان آباد

 45284 آموزش هنر 1 زن

نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس 
 شهرستانهاي اهر، هريس، تبريز/محل خدمت خواجه

 45285 آموزش هنر 1 زن

تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان شرقي/محل خدمت  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 نظركهريز

 45286 ارتباط تصويري 1 زن

تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان شرقي/محل خدمت عشايري  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 آذربايجان شرقي

 45287 ارتباط تصويري 1 مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان غربي
مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي 

 45288 آموزش هنر 1 مرد  بومي شهرستانهاي شاهين دژ، تكاب/محل خدمت كشاورز

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستانهاي نقده، اشنويه/محل خدمت اشنويه

 45289 هنر آموزش 1 مرد
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  مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان غربي ادامه
ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

داوطلبان پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با 
 بومي شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت چالدران

 45290 آموزش هنر 1 مرد
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

 بومي شهرستانهاي پيرانشهر، سردشت/محل خدمت سردشت
 45291 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستانهاي شاهين دژ، تكاب/محل خدمت شاهين دژ

 45292 آموزش هنر 1 مرد
بومي پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

 شهرستانهاي شاهين دژ، تكاب/محل خدمت كشاورز
 45293 آموزش هنر 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستان بوكان/محل خدمت بوكان

 45294 آموزش هنر 1 زن
عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش 

 شهرستانهاي پيرانشهر، سردشت/محل خدمت پيرانشهر
 45295 آموزش هنر 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي خوي، چايپاره/محل خدمت چايپاره

 45296 آموزش هنر 1 زن
 45297 ارتباط تصويري 1 مرد تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان غربي/محل خدمت چايپاره -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 45298 تصويريارتباط  1 زن تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان غربي/محل خدمت سلماس -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 مخصوص داوطلبان بومي استان اردبيل
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 45299 آموزش هنر 1 زن  1شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/محل خدمت اردبيل ناحيه 

 مخصوص داوطلبان بومي استان اصفهان
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، 

 45300 آموزش هنر 1 مرد  خميني شهر/محل خدمت كوهپايه
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت 

 فوالدشهر
 45301 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، 
 خميني شهر/محل خدمت جي

 45302 آموزش هنر 1 مرد
فريدونشهر، پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، 

 گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت فريدون شهر
 45303 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف آباد/محل خدمت 
 تيران وكرون

 45304 آموزش هنر 1 مرد
داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با 

 خميني شهر/محل خدمت خميني شهر
 45305 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، 
 نطنز/محل خدمت كاشان

 45306 آموزش هنر 1 مرد
شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت پرديس 
 پيربكران

 45307 آموزش هنر 1 مرد
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، 

 نطنز/محل خدمت امامزاده
 45308 آموزش هنر 1 مرد

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، پرديس شهيد هاشمي
 سميرم/محل خدمت مباركه

 45309 آموزش هنر 1 زن
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت پرديس شهيد هاشمي

 فالورجان
 45310 آموزش هنر 1 زن

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف آباد/محل پرديس شهيد هاشمي
 خدمت نجف آباد

 45311 آموزش هنر 1 زن
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، پرديس شهيد هاشمي

 خدمت كاشان نطنز/محل
 45312 آموزش هنر 1 زن

 45313 ارتباط تصويري 1 زن تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان اصفهان/محل خدمت گلپايگان -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 45314 تصويريارتباط  1 مرد تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان اصفهان/محل خدمت شاهين شهر -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 45315 ارتباط تصويري 1 مرد تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان اصفهان/محل خدمت نجف آباد -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

  مخصوص داوطلبان بومي استان البرز
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

 45316 آموزش هنر 1 مرد  2بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/محل خدمت كرج .ناحيه 
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

 3بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/محل خدمت كرج .ناحيه 
 45317 آموزش هنر 1 مرد

تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس شهيد چمران 
 4بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/محل خدمت كرج .ناحيه 

 45318 آموزش هنر 1 مرد
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

 نظرآباد، ساوجبالغ/محل خدمت ساوجبالغ بومي شهرستانهاي
 45319 آموزش هنر 1 مرد

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/محل خدمت ساوجبالغ

 45320 آموزش هنر 2 زن
 45321 ارتباط تصويري 1 زن تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان البرز/محل خدمت نظرآباد -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 45322 ارتباط تصويري 1 مرد تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان البرز/محل خدمت ساوجبالغ -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

  مخصوص داوطلبان بومي استان ايالم
(محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس شهيد چمران تهران 

 45323 آموزش هنر 1 مرد  بومي شهرستان دهلران/محل خدمت دهلران
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  مخصوص داوطلبان بومي استان بوشهر
ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

 45324 ارتباط تصويري 1 مرد  تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان بوشهر/محل خدمت گناوه -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 مخصوص داوطلبان بومي استان تهران

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي 
 45325 آموزش هنر 2 مرد  4تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه شهرستان 

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي 
 9شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 45326 آموزش هنر 1 مرد
مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل 

 10شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 
 45327 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي 
 11طقه شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .من

 45328 آموزش هنر 1 مرد
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي 

 12شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 
 45329 آموزش هنر 4 مرد

تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه 
 15شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 45330 آموزش هنر 3 مرد
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي 

 16شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 
 45331 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي 
 45332 آموزش هنر 1 مرد 17شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي 
 45333 آموزش هنر 2 مرد 18شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي 
 19شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 45334 آموزش هنر 1 مرد
تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان پرديس نسيبه تهران (محل 

 11تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 
 45335 آموزش هنر 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان 
 16.منطقه تهران، شميرانات/محل خدمت تهران 

 45336 آموزش هنر 1 زن
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان 

 17تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 
 45337 آموزش هنر 1 زن

داوطلبان بومي شهرستان پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ مخصوص 
 45338 آموزش هنر 1 زن 19تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان 
 45339 آموزش هنر 1 زن 9تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

(محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان پرديس نسيبه تهران 
 10تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 45340 آموزش هنر 1 زن
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان 

 12تهران .منطقه تهران، شميرانات/محل خدمت 
 45341 آموزش هنر 2 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان 
 15تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 45342 آموزش هنر 2 زن
مخصوص داوطلبان بومي شهرستان پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ 

 45343 آموزش هنر 2 زن 4تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان 

 45344 آموزش هنر 2 زن 18تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 
تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران  -تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه 
 18.منطقه 

 45345 ارتباط تصويري 2 مرد
تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس،  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 اسالمشهر/محل خدمت شهرياررباط كريم، بهارستان، 
 45346 ارتباط تصويري 1 مرد

تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن،  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پيشوا

 45347 تصويريارتباط  1 مرد
تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 18.منطقه 
 45348 ارتباط تصويري 1 زن

تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن،  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 45349 ارتباط تصويري 1 زن پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت رودهن

 مخصوص داوطلبان بومي استان چهارمحال وبختياري
 45350 هنر آموزش 1 مرد  پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، اردل/محل خدمت اردل

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي شهر كرد، سامان، بن/محل خدمت سامان

 45351 آموزش هنر 1 زن

  مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان جنوبي
داوطلبان بومي شهرستان هاي سربيشه، نهبندان /محل خدمت نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با پرديس شهيد هاشمي

 45352 آموزش هنر 1 زن  نهبندان

 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي
 45353 آموزش هنر 1 مرد  پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت خواف

 45354 آموزش هنر 2 مرد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت تبادكانپرديس شهيد بهشتي 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فريمان و بخشهاي احمدآباد و رضويه پرديس شهيد هاشمي

 45355 آموزش هنر 1 زن مشهد/محل خدمت فريمان
 45356 آموزش هنر 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زاوه و مه والت/محل خدمت زاوههاشميپرديس شهيد 

 45357 ارتباط تصويري 1 زن تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي/محل خدمت سبزوار -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 45358 ارتباط تصويري 1 مرد تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي/محل خدمت چناران -رجايي دانشگاه تربيت دبير شهيد 

 45359 ارتباط تصويري 1 مرد تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي/محل خدمت خواف -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 45360 ارتباط تصويري 1 مرد مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي/محل خدمت سبزوارتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
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  مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان شمالي
ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

 45361 ارتباط تصويري 1 زن  تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان شمالي/محل خدمت بجنورد -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، 

 45362 آموزش هنر 1 مرد  خدمت رامهرمزاميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل 
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، 

 مسجدسليمان/محل خدمت هفتگل
 45363 آموزش هنر 1 مرد

كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 2خدمت اهواز.ناحيه 

 45364 آموزش هنر 2 مرد
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت آبادان
 45365 آموزش هنر 2 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 2شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه 

 45366 آموزش هنر 1 زن
داوطلبان بومي  پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با

 شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت ايذه
 45367 آموزش هنر 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت رامهرمزشهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، 

 45368 آموزش هنر 1 زن
 45369 ارتباط تصويري 1 زن تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان/محل خدمت خرمشهر -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 45370 ارتباط تصويري 1 مرد هويزهتهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان/محل خدمت  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 45371 ارتباط تصويري 1 مرد تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان/محل خدمت شادگان -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 مخصوص داوطلبان بومي استان زنجان
پذيرش با داوطلبان پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت 

 45372 آموزش هنر 1 مرد  بومي شهرستان طارم/محل خدمت طارم
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستانهاي ماهنشان و ايجرود /محل خدمت انگوران
 45373 آموزش هنر 1 زن

 استان سمنانمخصوص داوطلبان بومي 
 45374 ارتباط تصويري 1 مرد  تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان سمنان/محل خدمت سمنان -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان وبلوچستان
سرباز، فنوج و پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، 

 45375 آموزش هنر 1 مرد  بخشهاي الشار و آهوران نيك شهر/محل خدمت ايرانشهر
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و 

 بخشهاي الشار و آهوران نيك شهر/محل خدمت بزمان
 45376 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل 
 خدمت بم پشت

 45377 آموزش هنر 1 مرد
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، 

 هيرمند/محل خدمت بنجار
 45378 هنرآموزش  1 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل 
 خدمت مهرستان

 45379 آموزش هنر 2 مرد
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و 

 و آهوران نيك شهر/محل خدمت سرباز بخشهاي الشار
 45380 آموزش هنر 2 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل 
 خدمت جالق

 45381 آموزش هنر 1 مرد
 45382 آموزش هنر 1 مرد ميرجاوه/محل خدمت خاشپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، 

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل 
 خدمت دشتياري

 45383 آموزش هنر 1 مرد
 45384 آموزش هنر 1 مرد 2زاهدان .ناحيه پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت 

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل 
 خدمت سيب وسوران

 45385 آموزش هنر 1 مرد
نيمروز، پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، 

 هيرمند/محل خدمت نيمروز
 45386 آموزش هنر 1 مرد

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

 45387 آموزش هنر 1 مرد
 45388 آموزش هنر 1 مرد پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت نصرت آبادپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت 

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل 
 خدمت چابهار

 45389 آموزش هنر 1 مرد
داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با 

 خدمت نيكشهر
 45390 آموزش هنر 1 مرد

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، پرديس شهيد هاشمي
 هيرمند/محل خدمت زهك

 45391 آموزش هنر 2 زن
مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج نژاد پرديس شهيد هاشمي

 و بخشهاي الشار و آهوران نيك شهر/محل خدمت ايرانشهر
 45392 آموزش هنر 1 زن

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، پرديس شهيد هاشمي
 خدمت جالقمهرستان/محل 

 45393 آموزش هنر 1 زن
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  مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان وبلوچستانادامه 
ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

چابهار، كنارك، نيكشهر، نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس شهيد هاشمي
 قصرقند/محل خدمت چابهار

 45394 آموزش هنر 1 زن
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت خاشپرديس شهيد هاشمي  45395 آموزش هنر 1 زن
سراوان، سيب سوران، نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس شهيد هاشمي

 مهرستان/محل خدمت سيب وسوران
 45396 آموزش هنر 1 زن

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، پرديس شهيد هاشمي
 قصرقند/محل خدمت كنارك

 45397 آموزش هنر 1 زن
 45398 آموزش هنر 1 زن داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت نصرت آبادنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با پرديس شهيد هاشمي
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، پرديس شهيد هاشمي

 قصرقند/محل خدمت نيكشهر
 45399 آموزش هنر 1 زن

داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با پرديس شهيد هاشمي
 هيرمند/محل خدمت نيمروز

 45400 آموزش هنر 1 زن
 45401 ارتباط تصويري 1 مرد تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/محل خدمت سراوان -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/محل خدمت  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 ايرانشهر

 45402 ارتباط تصويري 1 زن
تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/محل خدمت  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 سراوان
 45403 ارتباط تصويري 1 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان فارس
شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان  پرديس

 45404 آموزش هنر 1 مرد  محل خدمت اوز/
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم 

 بيد/محل خدمت خرم بيد
 45405 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز/محل خدمت 
 ششده وقره بالغ

 45406 آموزش هنر 1 مرد
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل خدمت 

 دارگله 
 45407 آموزش هنر 1 مرد

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز/محل خدمت آباده طشك

 45408 آموزش هنر 1 زن
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ 

 شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل خدمت اشكنان
 45409 آموزش هنر 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت جويم

 45410 آموزش هنر 1 زن
 45411 ارتباط تصويري 1 زن تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان فارس/محل خدمت گراش -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 45412 ارتباط تصويري 1 مرد 4تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان فارس/محل خدمت شيراز.ناحيه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 داوطلبان بومي استان قممخصوص 
 45413 آموزش هنر 1 مرد  پرديس شهيد باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت قم .كهك (نوفل لوشاتو)

 45414 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت جعفرآباد
 45415 آموزش هنر 1 مرد داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت خلجستان پرديس شهيد باهنر اصفهان/ مخصوص

 45416 ارتباط تصويري 1 مرد 3تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت قم .ناحيه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

  مخصوص داوطلبان بومي استان كردستان
آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز 

 45417 آموزش هنر 1 مرد  2بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/محل خدمت سنندج ناحيه 
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 1خدمت سنندج ناحيه شهرستانهاي سنندج، كامياران/محل 
 45418 آموزش هنر 1 زن

 45419 ارتباط تصويري 1 مرد تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان كردستان/محل خدمت مريوان -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 مخصوص داوطلبان بومي استان كرمان
 45420 آموزش هنر 1 مرد  نرماشير، فهرج، ريگان/محل خدمت بم پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم،

 45421 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جيرفت، عنبرآباد/محل خدمت جيرفت
 45422 آموزش هنر 1 مرد خدمت رفسنجان پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، 
 منوجان/محل خدمت رودبار

 45423 آموزش هنر 1 مرد
بردسير/محل خدمت سيرجانپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان،   45424 آموزش هنر 1 مرد

 45425 آموزش هنر 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، رابر/محل خدمت بافتپرديس شهيد هاشمي
 45426 آموزش هنر 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمان/محل خدمت راينپرديس شهيد هاشمي
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل خدمت پرديس شهيد هاشمي

 رفسنجان
 45427 آموزش هنر 1 زن

 45428 آموزش هنر 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان شهربابك/محل خدمت شهربابكپرديس شهيد هاشمي
تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج،  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 ريگان/محل خدمت بم
 45429 ارتباط تصويري 1 مرد
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  مخصوص داوطلبان بومي استان كرمانشاه
ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 45430 آموزش هنر 1 مرد  1بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه 

مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي 
 2بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه 

 45431 آموزش هنر 1 مرد
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

 3بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه 
 45432 آموزش هنر 1 مرد

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستان سرپل ذهاب/محل خدمت سرپل ذهاب

 45433 آموزش هنر 1 زن
كرمانشاه .ناحيه تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان كرمانشاه/محل خدمت  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

1 
 45434 ارتباط تصويري 1 مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان كهگيلويه وبويراحمد
 45435 آموزش هنر 1 مرد  پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/محل خدمت ياسوج

 مخصوص داوطلبان بومي استان گلستان
بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، پرديس شهيد 

 45436 آموزش هنر 1 مرد  مينودشت/محل خدمت علي آباد
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، 

 مينودشت/محل خدمت مينودشت
 45437 هنر آموزش 1 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرگان، كردكوي، بندر گز/محل خدمت 
 گرگان

 45438 آموزش هنر 1 مرد
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، تركمن، گميشان/محل خدمت 

 آق قال
 45439 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، تركمن، گميشان/محل خدمت 
 گميشان

 45440 آموزش هنر 1 مرد
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه 

 تپه/محل خدمت گنبدكاووس
 45441 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه 
 تپه/محل خدمت كالله

 45442 آموزش هنر 1 مرد
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرگان، كردكوي، بندر گز/محل پرديس شهيد هاشمي

 خدمت كردكوي
 45443 آموزش هنر 1 زن

 45444 ارتباط تصويري 1 مرد تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان گلستان/محل خدمت گميشان -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 مخصوص داوطلبان بومي استان گيالن
پذيرش با داوطلبان پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت 

 45445 آموزش هنر 1 مرد  بومي شهرستان آستارا، بخش حويق شهرستان طوالش/محل خدمت تالش
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

 بومي شهرستان رودبار/محل خدمت عمارلو
 45446 آموزش هنر 1 مرد

نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  پرديس
 شهرستان رودبار/محل خدمت رودبار

 45447 آموزش هنر 1 زن
 45448 ارتباط تصويري 1 مرد تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان گيالن/محل خدمت بندرانزلي -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

  مخصوص داوطلبان بومي استان لرستان
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت خرم 

 45449 آموزش هنر 1 مرد  1آباد.ناحيه 
بومي پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

 شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت بروجرد
 45450 آموزش هنر 1 زن

 45451 ارتباط تصويري 1 مرد 1تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان لرستان/محل خدمت خرم آباد.ناحيه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 مخصوص داوطلبان بومي استان مازندران
 45452 ارتباط تصويري 1 مرد  تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان مازندران/محل خدمت قائم شهر -دبير شهيد رجايي  دانشگاه تربيت

 مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالت/محل 

 45453 هنر آموزش 1 مرد  خدمت محالت
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالت/محل 

 خدمت خمين
 45454 آموزش هنر 1 مرد

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 دليجان، محالت/محل خدمت دليجان شهرستانهاي اراك، خمين،

 45455 آموزش هنر 1 زن
 45456 ارتباط تصويري 1 مرد تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/محل خدمت ساوه -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگان
 45457 ارتباط تصويري 1 مرد  بومي استان هرمزگان/محل خدمت رودانتهران/ مخصوص داوطلبان  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
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  مخصوص داوطلبان بومي استان همدان
ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي 
 45458 آموزش هنر 1 مرد  بومي شهرستانهاي رزن، درگزين/محل خدمت سردرود

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستان فامنين/محل خدمت فامنين

 45459 آموزش هنر 1 زن

نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس 
 شهرستان مالير/محل خدمت سامن

 45460 آموزش هنر 1 زن

 45461 ارتباط تصويري 1 مرد 1تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان همدان/محل خدمت همدان .ناحيه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 مخصوص داوطلبان بومي استان يزد
 45462 آموزش هنر 1 مرد  پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مهريز، خاتم/محل خدمت مهريز

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ميبد، اردكان، صدوق( اشكذر)/محل 
 ميبدخدمت 

 45463 آموزش هنر 1 مرد

 45464 ارتباط تصويري 1 مرد 2تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

  غيرانتفاعيآموزش عالي هاي تحصيلي مؤسسات رشته
    تذكر خيلي مهم:

مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي از نحوه پذيرش دانشجو  هاي تحصيليداوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -1
از شرايط و ضوابط اختصاصي و نحوه ارائه خدمات دانشجويي و همچنين اين دفترچه راهنما  اولسسات در فصل ؤدر اينگونه م
  . مطلع گردند ت اين سازمان)ها (مشخصات و شرايط دانشگاهها با ويرايش جديد مندرج در سايپيوستبخش مندرج در ، هر مؤسسه

  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  -استان تهران 

 ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 اول دوم زن مرد  محل
 38151 ارتباط تصويري 60 - زن مرد  
 38152 سينما 60 - زن مرد 
 38153 نقاشي 60 - زن مرد 

 تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  -استان تهران 
 38154 ارتباط تصويري 60 - زن مرد  
 38155 طراحي پارچه 60 - زن مرد 
 38156 طراحي لباس 60 - زن - 
 38157 نقاشي 60 - زن مرد 
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فصل سوم: توضيحات و جداول رش�ته هاي تحصيلي گروه آزمايشي)5( 
زبانهاي خارجي

تذکراتمهم:
نمرهکلمالكگزينشبرايرشللتهزبانانگليسلليوگرايشهايآن،ازنمرهکلآزمون
عموملليواختصاصلليباضرايبدروسعموملليواختصاصيمندرجدرزيرگللروهاينگروه

آزمايشي)جدولذيل(محاسبهميشود.
نمرهکلمالكگزينشبرايرشتهزبانآلمانيوگرايشهايآن،ازنمرهکلآزمونعمومي
واختصاصلليباضرايبدروسعموميواختصاصيمندرجدرزيرگروهاينگروهآزمايشللي

)جدولذيل(محاسبهميشود.
نمرهکلمالكگزينشبرايرشتهزبانفرانسهوگرايشهايآن،ازنمرهکلآزمونعمومي
واختصاصلليباضرايللبدروسعموميواختصاصيمندرجدرزيرگروهاينگروهآزمايشللي

)جدولذيل(محاسبهميشود.
نمرهکلآزمونبرايداوطلبانشللرکتکنندهدرگروهآزمايشلليزبانهايخارجيکه
زبانخارجيآنانايتالياييوياروسلليبودهوهمچنينسللايرداوطلبانشللرکتکنندهدر
اينگروهآزمايشلليبرايانتخابرشللتههايزبانهايخارجيغيرانگليسي،غيرفرانسهو
يللاغيرآلمانيو...براسللاسنمرهکلآزمونعموميبللاضرايبدروسعموميمندرجدر

جدولذيلاينگروهآزمايشيمحاسبهومالكگزينشقرارميگيرد.
دروسعموملليآزمللونگروهآزمايشلليزبانهايخارجيشللامل:زبانوادبياتفارسللي،

زبانعربي،فرهنگومعارفاسالميوزبانخارجيبودهاست.
دروساختصاصيآزمونگروهآزمايشيزبانهايخارجيبرايداوطلبانيکهزبانخارجي
امتحانيآنانانگليسي،فرانسهوياآلمانيبودهاست،آزمونتخصصيزبانمربوطبودهاست.
دررشتههايتحصيليزبانهايخارجيايتالياييوروسي،نمرهدرسزبانخارجيمتناسببارشته
انتخابي)درصورتداشتنحداقلنمرهالزمدرسزبانمذکور(درعدد1/1ضربخواهدشد.

جدولزيرگروهها،موادامتحانيوضرايبهريكازدروسدرگروهآزمايشيزبانهايخارجي


ضرايبدروسبهتفکيكزيرگروه
موادامتحاني نامگروه

آزمايشي
کد
زيرگروه4گروه

****
زيرگروه3

***
زيرگروه2

**
زيرگروه1

*
4 4 4 4 1-زبانوادبياتفارسي

دروس
عمومي

زبانهاي
خارجي 5

2 2 2 2 2-زبانعربي
3 3 3 3 3-فرهنگومعارفاسالمي
4 2 2 2 4-زبانخارجي
0 0 0 4 زبانتخصصيانگليسي

درس
0تخصصي 0 4 0 زبانتخصصيآلماني

0 4 0 0 زبانتخصصيفرانسه

*زيرگروه1گروهآزمايشلليزبانهايخارجيمربوطبهرشتههايزبانوادبياتانگليسيل
مترجميزبانانگليسيوآموزشزبانانگليسيميباشد.

**زيرگروه2گروهآزمايشلليزبانهايخارجيمربوطبهرشتههايزبانآلمانيلمترجمي
زبانآلمانيميباشد.

***زيرگروه3گروهآزمايشلليزبانهايخارجيمربوطبهرشتههايزبانفرانسهگرايش
ادبيلزبانفرانسهگرايشمترجميميباشد.

****زيرگروه4گروهآزمايشلليزبانهايخارجيمربوطبهرشللتههايزبانهايخارجي
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ايتاليايي،روسللي،ژاپني،اسللپانيايي،چينيوزبانوادبياتاردو،زبانوادبياتترکياستانبوليميباشدو
درسزبانتخصصيندارد.


رشتههايتحصيليگروهآزمايشيزبانهايخارجي،زيرگروه،مقطعتحصيليونوعگزينش

زيرگروهنامرشتهمقطعتحصيلیترتيب
نوعگزينش

)دورههایروزانه(
کد

رديفرشته

27کشوری1آموزشزبانانگليسيکارشناسي1
5کشوری4زبانايتالياييکارشناسي2
7کشوری4زبانچينيکارشناسي3
23کشوری4زبانروسيکارشناسي4
24کشوری2زبانوادبياتآلمانيکارشناسي5
11کشوری4زبانوادبياتاردوکارشناسي6
12کشوری4زبانوادبياتارمنيکارشناسي7
2کشوری4زبانوادبياتاسپانياييکارشناسي8
25ناحيهای1زبانوادبياتانگليسيکارشناسي9
6کشوری4زبانوادبياتترکياستانبوليکارشناسي10
9کشوری4زبانوادبياتژاپنيکارشناسي11
10کشوری3زبانوادبياتفرانسهکارشناسي12
20کشوری2مترجميزبانآلمانيکارشناسي13
21قطبی1مترجميزبانانگليسيکارشناسي14
35کشوری3مترجميزبانفرانسهکارشناسي15
17کشوری1کاردانيآموزشزبانانگليسيکارداني16
19کشوری1کاردانيمترجميزبانانگليسيکارداني17

جدولظرفيتپذيرشرشتههايتحصيليگروهآزمايشيزبانهایخارجیدردورههايمختلف

دوره
ظرفيترشتههايتحصيلي

باآزمون
2701روزانه

473نوبتدوم)شبانه(
52محروم)زلزلهزده،سيلزدهوسايرمصوبات(

653دانشگاهفرهنگيان)ويژهداوطلبانآزاد(
105دانشگاههاومؤسساتغيردولتيوغيرانتفاعي

200دانشگاهپيامنور
4184جمعکل
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هاي خارجيهاي تحصيلي گروه آزمايشي زبانرشته
خيلي مهم: اتتذكر

درها اين دورهدر از نحوه پذيرش دانشجو ها، ، نوبت دوم (شبانه) دانشگاههاي روزانهداوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته دوره-1
از شرايط و ضوابط اختصاصي و نحوه ارائه خدمات دانشجويي هر دانشگاه يا مؤسسهو همچنين اين دفترچه راهنما  اولفصل 

 مطلع گردند. ها (مشخصات و شرايط دانشگاهها با ويرايش جديد مندرج در سايت اين سازمان)پيوستبخش آموزش عالي مندرج در 
اقدام به پذيرش دانشجو 1399هاي نوبت دوم (شبانه) كه در آزمون سراسري سال سسات آموزش عالي مجري دورهها و مؤدانشگاه-2

رفاهي به دانشجويان دوره نوبت تسهيالتسرويس اياب و ذهاب و ، وام تحصيلي، از ارائه خوابگاه و يا اسكان دانشجويي، نمايندمي
شود انتخاب رشته خود را بومي نموده و رشته / شهر محلبه داوطلبان توصيه مي لذا. باشنددوم (شبانه) بطور جـدّ معذور مي

 .سكونت خود را انتخاب نمايند

دانشگاه اراك
توضيحات   ظرفيت  جنس پذيرش

پذيرش نيمسال عنوان رشته كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

 اول دوم زن مرد
35001 زبان و ادبيات انگليسي - 35 زن مرد  روزانه
35002 مترجمي زبان انگليسي - 40 زن مرد  روزانه

دانشگاه اروميه
35003 آموزش زبان انگليسي - 45 زن مرد  روزانه
45 - زن مرد 35004 زبان و ادبيات انگليسي  روزانه

دانشگاه اصفهان
25 - زن مرد 35005 زبان روسي  روزانه
20 - زن مرد 35006 زبان و ادبيات انگليسي  روزانه
20 - زن مرد 35007 زبان و ادبيات فرانسه  روزانه
20 - زن مرد 35008 مترجمي زبان انگليسي  روزانه
10 - زن مرد 35009 زبان روسي  نوبت دوم
10 - زن مرد 35010 زبان و ادبيات انگليسي  نوبت دوم
10 - زن مرد 35011 زبان و ادبيات فرانسه  نوبت دوم
10 - زن مرد 35012 زبان انگليسي مترجمي  نوبت دوم

تهران -دانشگاه الزهرا (س) (ويژه خواهران) 
18 - زن - 35013 زبان روسي  روزانه
18 - زن - 35014 زبان و ادبيات انگليسي  روزانه
35015 زبان و ادبيات فرانسه - 25 زن -  روزانه
9 - زن - 35016 زبان روسي  نوبت دوم
9 - زن - 35017 يات انگليسيزبان و ادب  نوبت دوم

دانشگاه ايالم
35 - زن مرد 35018 زبان و ادبيات انگليسي  روزانه

همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
اولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه هاي برتر هر رشته مي

باشد 40 - زن مرد 35019 زبان و ادبيات فرانسه  روزانه

تبه هاي برتر هر رشته مياولويت واگذاري خوابگاه براساس ر
باشد 40 - زن مرد 35020 مترجمي زبان انگليسي  روزانه

دانشگاه بيرجند
35 - زن مرد 35021 مترجمي زبان انگليسي  روزانه

قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 
30 - زن مرد 35022 آموزش زبان انگليسي  روزانه
30 - زن مرد 35023 يسيمترجمي زبان انگل  روزانه

دانشگاه تبريز
24 - زن مرد 35024 زبان و ادبيات انگليسي  روزانه
24 - زن مرد 35025 زبان و ادبيات فرانسه  روزانه
16 - زن مرد 35026 زبان و ادبيات انگليسي  نوبت دوم
16 - زن مرد 35027 زبان و ادبيات فرانسه  نوبت دوم
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  دانشگاه تهران

پذيرشجنس   توضيحات   ظرفيت  
پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

 روزانه 35028 زبان ايتاليايي 25 - زن مرد  
 روزانه 35029 زبان چيني 25 - زن مرد 
 روزانه 35030 زبان روسي 25 - زن مرد 
 روزانه 35031 زبان و ادبيات انگليسي 25 - زن مرد 
 روزانه 35032 زبان و ادبيات ژاپني 25 - زن مرد 

براي تحصيل  -شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها 
 در اين رشته آشنايي با زبان آلماني ضروري است.

 روزانه 35033 مترجمي زبان آلماني 25 - زن مرد

 دانشگاه جهرم
 روزانه 35034 مترجمي زبان انگليسي 40 - زن مرد  

 سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري
 روزانه 35035 زبان و ادبيات انگليسي 45 - زن مرد  

 نوبت دوم 35036 زبان و ادبيات انگليسي 15 - زن مرد 

 بوشهر -دانشگاه خليج فارس 
 روزانه 35037 زبان و ادبيات انگليسي 40 - زن مرد  

 دانشگاه خوارزمي (محل تحصيل كرج)
 روزانه 35038 زبان و ادبيات انگليسي 30 - زن مرد  

 دانشگاه دامغان
 روزانه 35039 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن مرد  

 نوبت دوم 35040 مترجمي زبان انگليسي 10 - زن مرد 

 كرمانشاه -دانشگاه رازي 
 روزانه 35041 آموزش زبان انگليسي 30 - زن مرد  

 روزانه 35042 زبان و ادبيات انگليسي 30 - زن مرد 

 دانشگاه زنجان
ردم    روزانه 35043 زبان و ادبيات انگليسي 35 - زن 

 روزانه 35044 مترجمي زبان انگليسي - 35 زن مرد 
 نوبت دوم 35045 زبان و ادبيات انگليسي 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 35046 مترجمي زبان انگليسي - 5 زن مرد 

 كازرون -دانشگاه سلمان فارسي 
 روزانه 35047 آموزش زبان انگليسي 30 - زن مرد  

 نوبت دوم 35048 آموزش زبان انگليسي 10 - زن مرد 

 دانشگاه سمنان
 روزانه 35049 زبان و ادبيات انگليسي 25 - زن مرد  

 نوبت دوم 35050 زبان و ادبيات انگليسي 15 - زن مرد 

 دانشگاه شهركرد
 روزانه 35051 آموزش زبان انگليسي 35 - 30 5  

 روزانه 35052 انگليسي مترجمي زبان 35 - زن مرد 
 نوبت دوم 35053 آموزش زبان انگليسي 5 - 2 3 
 نوبت دوم 35054 مترجمي زبان انگليسي 5 - زن مرد 

 كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
 روزانه 35055 زبان و ادبيات انگليسي 25 - زن مرد  

 روزانه 35056 مترجمي زبان انگليسي 25 - زن مرد 
 نوبت دوم 35057 و ادبيات انگليسيزبان  10 - زن مرد 
 نوبت دوم 35058 مترجمي زبان انگليسي 15 - زن مرد 
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  تهران –دانشگاه شهيد بهشتي 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

 روزانه 35059 زبان چيني 30 - زن مرد  
 روزانه 35060 روسي زبان 25 - زن مرد 
 روزانه 35061 زبان و ادبيات آلماني 30 - زن مرد 
 روزانه 35062 زبان و ادبيات انگليسي 22 - زن مرد 
 روزانه 35063 زبان و ادبيات فرانسه 30 - زن مرد 

 اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
 روزانه 35064 زبان و ادبيات انگليسي - 40 زن مرد  

 روزانه 35065 رجمي زبان انگليسيمت 45 - زن مرد 

 تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
 روزانه 35066 آموزش زبان انگليسي 45 - زن مرد  

 روزانه 35067 زبان و ادبيات انگليسي 45 - زن مرد 

 دانشگاه شيراز
 روزانه 35068 آموزش زبان انگليسي 20 - زن مرد  

 روزانه 35069 يزبان و ادبيات انگليس 20 - زن مرد 
 روزانه 35070 زبان و ادبيات فرانسه 20 - زن مرد 

 تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 
 روزانه 35071 زبان چيني 15 - زن مرد  

 روزانه 35072 زبان روسي 24 - زن مرد 
 روزانه 35073 زبان و ادبيات آلماني 18 - زن مرد 
 روزانه 35074 زبان و ادبيات اسپانيايي 18 - زن مرد 
 روزانه 35075 زبان و ادبيات انگليسي 30 - زن مرد 
 روزانه 35076 زبان و ادبيات تركي استانبولي 18 - زن مرد 
 روزانه 35077 زبان و ادبيات فرانسه 28 - زن مرد 
 روزانه 35078 مترجمي زبان انگليسي 18 - زن مرد 
 نوبت دوم 35079 زبان چيني 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 35080 زبان روسي 16 - زن مرد 
 نوبت دوم 35081 زبان و ادبيات آلماني 12 - زن مرد 
 نوبت دوم 35082 زبان و ادبيات اسپانيايي 12 - زن مرد 
 نوبت دوم 35083 زبان و ادبيات انگليسي 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 35084 زبان و ادبيات تركي استانبولي 12 - زن مرد 
 نوبت دوم 35085 زبان و ادبيات فرانسه 18 - زن مرد 
 نوبت دوم 35086 مترجمي زبان انگليسي 12 - زن مرد 

 دانشگاه فردوسي مشهد
 روزانه 35087 زبان روسي 30 - زن مرد  

 روزانه 35088 زبان و ادبيات انگليسي 30 - زن مرد 
 روزانه 35089 زبان و ادبيات فرانسه 25 - زن مرد 
 نوبت دوم 35090 زبان روسي 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 35091 زبان و ادبيات انگليسي 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 35092 زبان و ادبيات فرانسه 10 - زن مرد 

 دانشگاه قم
 روزانه 35093 زبان و ادبيات انگليسي 60 - 30 30  

 دانشگاه كاشان
 روزانه 35094 زبان و ادبيات انگليسي 22 - زن مرد  

 روزانه 35095 مترجمي زبان انگليسي 22 - زن مرد 
 روزانه 35098 آموزش زبان انگليسي 22 - زن - محل تحصيل پرديس خواهران
 نوبت دوم 35096 زبان و ادبيات انگليسي 8 - زن مرد 
 نوبت دوم 35097 مترجمي زبان انگليسي 8 - زن مرد 
 نوبت دوم 35099 آموزش زبان انگليسي 8 - زن - محل تحصيل پرديس خواهران
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  سنندج –دانشگاه كردستان 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

 روزانه 35100 آموزش زبان انگليسي 40 - زن مرد  
 روزانه 35101 زبان و ادبيات انگليسي 40 - زن مرد 

 گرگان -دانشگاه گلستان 
 روزانه 35102 آموزش زبان انگليسي 35 - زن مرد  

 روزانه 35103 زبان و ادبيات انگليسي 35 - زن مرد 
 نوبت دوم 35104 آموزش زبان انگليسي 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 35105 زبان و ادبيات انگليسي 10 - زن مرد 

 دانشگاه گنبد
 روزانه 35106 آموزش زبان انگليسي 40 - زن مرد  

 رشت -گيالن  دانشگاه
 روزانه 35107 زبان و ادبيات انگليسي 35 - زن مرد  

 نوبت دوم 35108 زبان و ادبيات انگليسي 10 - زن مرد 

 خرم آباد -دانشگاه لرستان 
 روزانه 35109 زبان و ادبيات انگليسي 35 - زن مرد  

 بابلسر -دانشگاه مازندران 
نهروزا 35110 آموزش زبان انگليسي 20 - زن مرد    

 روزانه 35111 زبان و ادبيات انگليسي 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 35112 آموزش زبان انگليسي 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 35113 زبان و ادبيات انگليسي 20 - زن مرد 

 بابلسر (محل تحصيل دانشكده ميراث فرهنگي وصنايع دستي وگردشگري نوشهر) -دانشگاه مازندران 
 روزانه 35114 ي زبان انگليسيمترجم 25 - زن مرد  

 نوبت دوم 35115 مترجمي زبان انگليسي 20 - زن مرد 

 اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
 روزانه 35116 آموزش زبان انگليسي 40 - زن مرد  

 نوبت دوم 35117 آموزش زبان انگليسي 10 - زن مرد 

 دانشگاه مراغه
زانهرو 35118 آموزش زبان انگليسي 40 - زن مرد    

 نوبت دوم 35119 آموزش زبان انگليسي 5 - زن مرد 

 دانشگاه مالير
 روزانه 35120 زبان و ادبيات انگليسي 60 - زن مرد  

 دانشگاه نيشابور
 روزانه 35121 آموزش زبان انگليسي 30 - زن مرد  

 روزانه 35122 زبان و ادبيات انگليسي 30 - زن مرد 

 رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 
 روزانه 35123 زبان و ادبيات انگليسي 35 - زن مرد  

 روزانه 35124 مترجمي زبان انگليسي 35 - زن مرد 

 بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
 روزانه 35125 آموزش زبان انگليسي 25 - زن مرد  

 نوبت دوم 35126 آموزش زبان انگليسي 7 - زن مرد 

 دانشگاه ياسوج
 روزانه 35127 انگليسيآموزش زبان  40 - زن مرد  

 نوبت دوم 35128 آموزش زبان انگليسي 5 - زن مرد 

 دانشگاه يزد
 روزانه 35129 زبان و ادبيات انگليسي 35 - زن مرد  

 قم -دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س) (ويژه خواهران) 
 روزانه 35130 مترجمي زبان انگليسي 30 - زن -  

 نوبت دوم 35131 ن انگليسيمترجمي زبا 5 - زن - 
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 سهميه مناطق محرومهاي تحصيلي رشته
  خيلي مهم: اتتذكر

 باشد.مي همانند دوره روزانه رايگانهاي تحصيلي سهميه مناطق محروم دوره تحصيلي در كليه رشته -1
اطق محروم مندرج در هاي محروم از نحوه پذيرش دانشجو در منهاي تحصيلي استانداوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -2

ها (مشخصات پيوستبخش ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در و همچنين شرايط و ضوابط دانشگاهفصل اول  21صفحه 
 مطلع گردند. و شرايط دانشگاهها با ويرايش جديد مندرج در سايت اين سازمان)

  مخصوص داوطلبان بومي استان محروم ايالم

 توضيحات
جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
يرش نيمسالپذ  عنوان رشته

كدرشته 
 اول دوم زن مرد محل

 37174 زبان و ادبيات انگليسي 2 - زن مرد  دانشگاه ايالم

 مخصوص داوطلبان بومي استان محروم چهارمحال وبختياري
 37175 مترجمي زبان انگليسي 3 - زن مرد  دانشگاه شهركرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان محروم كردستان
 37176 آموزش زبان انگليسي 3 - زن مرد  سنندج -ه كردستان دانشگا

 مخصوص داوطلبان بومي استان محروم كرمانشاه
اولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه هاي برتر هر رشته مي  -همدان  -دانشگاه بوعلي سينا 

 37177 مترجمي زبان انگليسي 3 - 1 2  باشد.

 يلويه وبويراحمدمخصوص داوطلبان بومي استان محروم كهك
 37178 زبان و ادبيات انگليسي 2 - زن مرد  دانشگاه شيراز
 37179 مترجمي زبان انگليسي 3 - زن مرد دانشگاه جهرم

جنوب  بومي زده و داوطلبانسيل  زده،مخصوص داوطلبان مناطق زلزلههاي تحصيلي رشته
ه گنچ، كهنوج و منوجان) و (شهرستانهاي جيرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلع استان كرمان

 شهرستان بشاگرد از استان هرمزگانمخصوص داوطلبان بومي همچنين 

  خيلي مهم: اتتذكر
هاي تحصيلي سهميه مناطق زلزله زده و سيل زده و داوطلبان بومي جنوب استان كرمان(شهرستانهاي جيرفت، رودبار دوره تحصيلي در كليه رشته -1

  باشد.كهنوج و منوجان) و همچنين داوطلبان بومي شهرستان بشاگرد از استان هرمزگان همانند دوره روزانه رايگان ميجنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، 
 هاي فوقسهميهاز نحوه پذيرش دانشجو در  مخصوص داوطلبان بومي مناطق فوقهاي تحصيلي داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته-2

ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو و همچنين شرايط و ضوابط دانشگاه همين دفترچه راهنما فصل اول 22تا  19صفحات مندرج در 
   مطلع گردند. ها (مشخصات و شرايط دانشگاهها با ويرايش جديد مندرج در سايت اين سازمان)پيوستبخش در 

 مخصوص داوطلبان بومي مناطق سيل زده استان آذربايجان شرقي
 37602 آموزش زبان انگليسي 1 - زن مرد  تبريز -ي آذربايجان دانشگاه شهيد مدن

 37603 آموزش زبان انگليسي 1 - زن مرد دانشگاه مراغه
 37604 زبان و ادبيات انگليسي 1 - زن مرد دانشگاه تبريز

 37605 زبان و ادبيات انگليسي 1 - زن مرد تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
 37606 زبان و ادبيات تركي استانبولي 1 - زن مرد  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 37607 زبان و ادبيات فرانسه 1 - زن مرد دانشگاه تبريز
 37608 مترجمي زبان انگليسي - 2 زن مرد دانشگاه زنجان

 مخصوص داوطلبان بومي مناطق سيل زده استان آذربايجان غربي
 37609 آموزش زبان انگليسي - 1 زن مرد  دانشگاه اروميه

 مخصوص داوطلبان بومي مناطق سيل زده استان خراسان شمالي
 37610 زبان و ادبيات انگليسي 2 - زن مرد  دانشگاه فردوسي مشهد

 مخصوص داوطلبان بومي مناطق سيل زده استان خوزستان
 37611 آموزش زبان انگليسي 2 - زن مرد  دانشگاه شهركرد

 37612 زبان و ادبيات انگليسي - 2 زن مرد اهواز -هيد چمران دانشگاه ش
 37613 مترجمي زبان انگليسي 2 - زن مرد اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 مخصوص داوطلبان بومي مناطق سيل زده استان سمنان
 37614 زبان و ادبيات انگليسي 1 - زن مرد  دانشگاه سمنان
 37615 زبان انگليسيمترجمي  1 - زن مرد دانشگاه دامغان
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  مخصوص داوطلبان بومي مناطق زلزله زده استان كرمانشاه

 توضيحات
جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال  عنوان رشته

كدرشته 
 اول دوم زن مرد محل

 37616 آموزش زبان انگليسي 2 - زن مرد  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
 37617 مترجمي زبان انگليسي 4 - زن مرد اولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه هاي برتر در هر رشته مي باشد. -همدان  -دانشگاه بوعلي سينا 

 مخصوص داوطلبان بومي مناطق سيل زده استان گلستان
 37618 آموزش زبان انگليسي 2 - زن مرد  گرگان –دانشگاه گلستان 

 37619 آموزش زبان انگليسي 2 - زن مرد دانشگاه گنبد
 37620 زبان و ادبيات انگليسي 2 - زن مرد گرگان -دانشگاه گلستان 

  زده استان لرستان مخصوص داوطلبان بومي مناطق سيل
 37621 زبان و ادبيات انگليسي 2 - زن مرد  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 ج و منوجان)مخصوص داوطلبان بومي جنوب استان كرمان(شهرستانهاي جيرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، كهنو
 37726 زبان و ادبيات انگليسي 1 - زن مرد  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
 37727 مترجمي زبان انگليسي 1 - زن مرد كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 مخصوص داوطلبان بومي شهرستان بشاگرد
 37741 آموزش زبان انگليسي 1 - زن مرد  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

  

هاي تربيت دبير دانشگاهدر آموزش زبان انگليسي ي تحصيل رشته
 (ويژه داوطلبان آزاد) شهيد رجايي و فرهنگيان

 

  .خيلي مهم: اتتذكر
 تهران و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجاييدر تحصيلي آموزش زبان انگليسي  ظرفيت پذيرش در رشته -1 

 باشد.ماه) مي بهمن(دوم دانشگاه فرهنگيان در نيمسال 
  ضروري است. سراسري آزمون در مربوط آزمايشي گروه در رشته انتخاب به شدن مجاز براي مربوط، زيرگروه در باالتر و  6500 كل نهايي نمره حداقل سبك -2
هاي مربوط به محلهتمامي داوطلبان بومي هر استان مجاز به انتخاب كدرشت 17/4/1397بر اساس مصوبه دوازدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ  -3

محل نوشته شده است)  هايي كه اولويت براي شهر يا بخش خاصي در نظر گرفته شده است (اين موضوع در مقابل كدرشتهمحل باشند اما در كدرشتهاستان خود مي
محل اخذ «، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر«(يا بخش)  شهر  4شهر (يا بخش) از  2هايي كه داراي اولويت هستند (حداقل ها يا بخشابتدا داوطلبان بومي آن شهر

با شهر (يا بخش) رشته تعيين شده، تطابق داشته باشد) پذيرش » محل تولد«، »محل اخذ مدرك تحصيلي دو سال ماقبل آخر«، »مدرك تحصيلي سال ماقبل آخر
شود. شايان ذكر است از پذيرفته شدگان تعهد الزم براي خدمت در شهر ذيرش انجام ميشوند و در صورتي كه ظرفيت خالي بماند، از داوطلبان بومي آن استان نيز پمي

 اخذ خواهد شد.» پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / محل خدمت« يا بخش مندرج در محل خدمت ستون 

هاي مزبور دانشگاهدر  نحوه پذيرش دانشجوشرايط از ير شهيد رجايي و دانشگاه فرهنگيان دانشگاه تربيت دبتحصيلي  هايداوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -4
  .مطلع گردند ها (مشخصات و شرايط دانشگاهها با ويرايش جديد مندرج در سايت اين سازمان)پيوستبخش در مندرج 

ها پيوستبخش  در مندرج ضوابط و شرايط به توجه با بايستميفرهنگيان،  دانشگاهو دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  تحصيلي هايرشته به عالقمند داوطلبان كليه -5
 در آزمايشي گروه به توجه با مربوط هايمحل رشته انتخاب به نسبت ،(مشخصات و شرايط دانشگاهها با ويرايش جديد مندرج در سايت اين سازمان)

كه بعد از مرحله انتخاب رشته انجام  گزينش و معاينه مصاحبه، براي ظرفيت برابر چند اسامي اعالم زمان در. نمايند اقدام رشته انتخاب فرم 150 تا 1 اولويت
 شبكه عضو بانكي هايكارت طريق از و الكترونيكي بصورت ريال) هزار سهو  نود( 000/93 مبلغ اوالً كه شوندمي مصاحبه به دعوت داوطلباني منحصراً  شود،مي

  .نمايند اقدام رشته انتخاب فرم در دانشگاه اين هايرشته انتخاب به نسبت ثانياً  و نموده پرداخترا  هارشته اين به عالقمندي بابت ،شتاب

 مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان شرقي
 45465 آموزش زبان انگليسي 1 مرد  پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق/محل خدمت نظركهريز

پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان آباد، تبريز، سراب، 
 هريس/محل خدمت بستان آباد

 45466 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

هر، كليبر، خداآفرين/محل خدمت پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ا
 عشايري آذربايجان شرقي

 45467 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

 45468 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي وزرقان، اهر، جلفا، مرند/محل خدمت خاروانا
 45469 آموزش زبان انگليسي 2 مرد ولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق/محل خدمت چاراويماقپرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ ا

 45470 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/محل خدمت كندوان
 45471 آموزش زبان انگليسي 2 مرد ل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، هريس، تبريز/محل خدمت خواجهپرديس عالمه طباطبايي اردبي

 45472 آموزش زبان انگليسي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق/محل خدمت چاراويماق
 45473 آموزش زبان انگليسي 2 زن مة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق/محل خدمت نظركهريزپرديس فاط

پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان آباد، تبريز، سراب، 
 هريس/محل خدمت بستان آباد

 45474 موزش زبان انگليسيآ 2 زن
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  مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان غربي
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

ت/محل خدمت پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پيرانشهر، سردش
 45475 آموزش زبان انگليسي 1 مرد  پيرانشهر

 45476 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت سيلوانا
 45477 آموزش زبان انگليسي 1 مرد ت صوماي برادوستپرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدم

 45478 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت نازلو
ل خدمت پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهين دژ، تكاب/مح

 كشاورز
 45479 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

 45480 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، چايپاره/محل خدمت خوي
 45481 آموزش زبان انگليسي 2 مرد انزل پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت

 مخصوص داوطلبان بومي استان اردبيل
پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پارس آباد، اصالندوز/محل خدمت 

 45482 آموزش زبان انگليسي 2 مرد  اصالن دوز
 45483 آموزش زبان انگليسي 2 مرد داوطلبان بومي شهرستان مشگين شهر/محل خدمت ارشق پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با

پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/محل 
 خدمت نمين

 45484 آموزش زبان انگليسي 2 زن
پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خلخال، كوثر/محل خدمت  پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت

 شاهرود
 45485 آموزش زبان انگليسي 2 زن

 45486 آموزش زبان انگليسي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان گرمي/محل خدمت مغان (گرمي )

 مخصوص داوطلبان بومي استان اصفهان
الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، يس بنت پرد

 45487 آموزش زبان انگليسي 2 زن  خميني شهر/محل خدمت شاهين شهر
وار، الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخپرديس بنت 

 خميني شهر/محل خدمت جي
 45488 آموزش زبان انگليسي 2 زن

الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، پرديس بنت 
 فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت فريدون شهر

 45489 آموزش زبان انگليسي 2 زن
صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف آباد/محل الهدي پرديس بنت 

 خدمت نجف آباد
 45490 آموزش زبان انگليسي 2 زن

الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، پرديس بنت 
 نطنز/محل خدمت آران وبيدگل

 45491 وزش زبان انگليسيآم 2 زن
الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، پرديس بنت 

 نطنز/محل خدمت كاشان
 45492 آموزش زبان انگليسي 2 زن

رو ميمه، برخوار، پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شه
 خميني شهر/محل خدمت برخوار

 45493 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، 

 نطنز/محل خدمت كاشان
 45494 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

ذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پ
 نطنز/محل خدمت آران وبيدگل

 45495 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، 

 5ا ت 1خميني شهر/محل خدمت اصفهان .ناحيه 
 45496 آموزش زبان انگليسي 6 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف آباد/محل خدمت 
 نجف آباد

 45497 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
جف آباد/محل خدمت پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، ن

 تيران وكرون
 45498 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، 
 خميني شهر/محل خدمت خميني شهر

 45499 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
رش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذي
 خميني شهر/محل خدمت شاهين شهر

 45500 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، 

 خميني شهر/محل خدمت جي
 45501 ش زبان انگليسيآموز 2 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/محل 
 خدمت مباركه

 45502 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
يرم/محل پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سم

 خدمت دهاقان (سميرم سفلي )
 45503 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/محل 
 خدمت شهرضا(قمشه )

 45504 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با 

 گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت فريدن
 45505 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت 
 فالورجان

 45506 يسيآموزش زبان انگل 2 مرد
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، 

 گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت گلپايگان
 45507 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

يين، خور و بيابانك/محل خدمت نائينپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نا  45508 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                    هاي خارجيزبانگروه آزمايشي 

  مخصوص داوطلبان بومي استان البرز
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

 45509 آموزش زبان انگليسي 2 مرد 2شهرستانهاي كرج، فرديس/محل خدمت كرج .ناحيه  پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي
3پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/محل خدمت كرج .ناحيه   45510 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

4مي شهرستانهاي كرج، فرديس/محل خدمت كرج .ناحيه پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بو  45511 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/محل خدمت ساوجبالغ  45512 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي 
 2شهرستانهاي كرج، فرديس/محل خدمت كرج .ناحيه 

 45513 آموزش زبان انگليسي 2 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان ايالم
 45514 ش زبان انگليسيآموز 2 مرد  پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سيروان/محل خدمت شيروان

 45515 آموزش زبان انگليسي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ايوان/محل خدمت ايوان

 مخصوص داوطلبان بومي استان بوشهر
، جم، دير/محل الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگانپرديس بنت 

 45516 آموزش زبان انگليسي 2 زن  خدمت بردخون
الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل پرديس بنت 
 خدمت جم

 45517 آموزش زبان انگليسي 2 زن
نهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستاپرديس بنت 
 خدمت كنگان

 45518 آموزش زبان انگليسي 2 زن
الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي دشتي، تنگستان /محل خدمت پرديس بنت 

 كاكي
 45519 آموزش زبان انگليسي 2 زن

بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت دشتستان  الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبانپرديس بنت 
 (برازجان )

 45520 آموزش زبان انگليسي 2 زن
 45521 آموزش زبان انگليسي 2 زن الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت آبپخشپرديس بنت 
مي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بوپرديس بنت 

 خدمت عسلويه
 45522 آموزش زبان انگليسي 2 زن

پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي دشتي، تنگستان /محل خدمت 
 تنگستان (اهرم )

 45523 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
لويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ او

 خدمت عسلويه
 45524 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان تهران
تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 45525 وزش زبان انگليسيآم 1 زن  4.منطقه 
تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 9.منطقه 
 45526 آموزش زبان انگليسي 1 زن

ران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت ته -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 10.منطقه 

 45527 آموزش زبان انگليسي 1 زن
تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 11.منطقه 
 45528 آموزش زبان انگليسي 1 زن

، شميرانات/محل خدمت تهران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 12.منطقه 

 45529 آموزش زبان انگليسي 1 زن
تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 15.منطقه 
 45530 آموزش زبان انگليسي 1 زن

بان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران تهران/ مخصوص داوطل -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 16.منطقه 

 45531 آموزش زبان انگليسي 1 زن
تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 17.منطقه 
 45532 آموزش زبان انگليسي 1 زن

تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران  -ي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجاي
 18.منطقه 

 45533 آموزش زبان انگليسي 1 زن
تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 19.منطقه 
 45534 آموزش زبان انگليسي 1 زن

تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران  -ه تربيت دبير شهيد رجايي دانشگا
 4.منطقه 

 45535 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 9.منطقه 
 45536 انگليسي آموزش زبان 2 مرد

تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 10.منطقه 

 45537 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 11نطقه .م
 45538 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 12.منطقه 

 45539 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                    هاي خارجيزبانگروه آزمايشي 

  مخصوص داوطلبان بومي استان تهرانادامه 
ظرفيت جنس  ولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمتدانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا ا  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 15.منطقه 

 45540 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
طلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران تهران/ مخصوص داو -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 16.منطقه 
 45541 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 17.منطقه 

 45542 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران  -رجايي دانشگاه تربيت دبير شهيد 

 18.منطقه 
 45543 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 19.منطقه 

 45544 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، 
 كهريزك/محل خدمت جوادآباد

 45545 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

يس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرد
 بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت چهاردانگه

 45546 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان  پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي

بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، 
 كهريزك/محل خدمت دماوند

 45547 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

ي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهدا
بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، 

 كهريزك/محل خدمت رودهن
 45548 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه 
بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، 

 كهريزك/محل خدمت كهريزك
 45549 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران
 بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت مالرد

 45550 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

وه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، بومي شهرستانهاي فيروزك
 1كهريزك/محل خدمت شهرري .ناحيه 

 45551 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
وزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، بومي شهرستانهاي فير

 2كهريزك/محل خدمت شهرري .ناحيه 
 45552 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، بومي شهرستانهاي 

 كهريزك/محل خدمت فشافويه
 45553 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
زكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، بومي شهرستانهاي فيرو

 كهريزك/محل خدمت فيروزكوه
 45554 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
ه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، بومي شهرستانهاي فيروزكو

 كهريزك/محل خدمت ورامين
 45555 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
اوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دم
 كهريزك/محل خدمت قرچك

 45556 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهرقدس بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس،

 45557 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

د، شهرري، فشاپويه، بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبا
 كهريزك/محل خدمت شهريار

 45558 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت رباط كريم

 45559 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

 بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت اسالم شهر
 45560 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

هران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس شهيد چمران ت
 1بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان 

 45561 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
ان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهر

 2بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان 
 45562 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه،  بومي شهرستانهاي

 كهريزك/محل خدمت پاكدشت
 45563 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                    هاي خارجيزبانگروه آزمايشي 

  مخصوص داوطلبان بومي استان تهرانادامه 
ظرفيت سجن  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، 

 كهريزك/محل خدمت پيشوا
 45564 موزش زبان انگليسيآ 2 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي 
 9شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 45565 آموزش زبان انگليسي 1 مرد
ان)/ مخصوص داوطلبان بومي پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهر

 10شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 
 45566 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي 
 11شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 45567 بان انگليسيآموزش ز 1 مرد
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي 

 18شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 
 45568 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

مخصوص داوطلبان بومي پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ 
 19شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 45569 آموزش زبان انگليسي 1 مرد
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، 

 9شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 
 45570 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، 
 19شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 45571 آموزش زبان انگليسي 1 زن
ن تهران، پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستا

 11شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 
 45572 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، 
 18شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 45573 آموزش زبان انگليسي 1 زن
حل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، پرديس نسيبه تهران (م

 10شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 
 45574 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
ماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، شهرستانهاي فيروزكوه، د

 كهريزك/محل خدمت پيشوا
 45575 آموزش زبان انگليسي 2 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه،  شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن،

 كهريزك/محل خدمت رودهن
 45576 آموزش زبان انگليسي 2 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
ن، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامي

 كهريزك/محل خدمت شهريار
 45577 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
دشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاك

 كهريزك/محل خدمت قرچك
 45578 آموزش زبان انگليسي 2 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
ادآباد، شهرري، فشاپويه، شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جو

 كهريزك/محل خدمت كهريزك
 45579 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت مالرد

 45580 زبان انگليسي آموزش 2 زن
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، 
 كهريزك/محل خدمت ورامين

 45581 يآموزش زبان انگليس 2 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهرقدس

 45582 آموزش زبان انگليسي 2 زن
يدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شه

 شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت اسالم شهر
 45583 آموزش زبان انگليسي 2 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 1اي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان شهرستانه

 45584 آموزش زبان انگليسي 2 زن
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 2محل خدمت بهارستان /شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر
 45585 آموزش زبان انگليسي 2 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، 

 ت پاكدشتكهريزك/محل خدم
 45586 آموزش زبان انگليسي 2 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت رباط كريم

 45587 آموزش زبان انگليسي 2 زن

 ن بومي استان چهارمحال وبختياريمخصوص داوطلبا
الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهر كرد، سامان، بن/محل خدمت پرديس بنت 

 45588 آموزش زبان انگليسي 2 زن  بن
 45589 آموزش زبان انگليسي 2 مرد انپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان و خانميرزا/محل خدمت لردگ

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/محل خدمت فارسان  45590 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
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  مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان جنوبي
ظرفيت جنس  طلبان بومي/محل خدمتدانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داو  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

 45591 آموزش زبان انگليسي 2 مرد  پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، قاينات/محل خدمت قائنات
 45592 آموزش زبان انگليسي 2 مرد ات/محل خدمت زيركوهپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، قاين

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي سربيشه، نهبندان /محل خدمت پرديس شهيد هاشمي
 نهبندان

 45593 آموزش زبان انگليسي 2 زن
سربيشه، نهبندان /محل خدمت نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي پرديس شهيد هاشمي

 سربيشه
 45594 آموزش زبان انگليسي 1 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي
 45595 آموزش زبان انگليسي 2 مرد  پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان چناران/محل خدمت گلبهار

 45596 آموزش زبان انگليسي 9 مرد داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت تبادكان پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با
 45597 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، جوين/محل خدمت جوين

ان بومي شهرستان فيروزه و بخش سرواليت نيشابور/محل پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلب
 خدمت فيروزه

 45598 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
 45599 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زاوه و مه والت/محل خدمت مه والت

با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت جام و صالح آباد/محل خدمت  پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش
 صالح آباد

 45600 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
 45601 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زاوه و مه والت/محل خدمت زاوه

 45602 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت خوافپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت 
 45603 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي درگز و كالت/محل خدمت درگز

اوطلبان بومي شهرستانهاي خوشاب، داورزن، بخش ششتمد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با د
 شهرستان سبزوار/محل خدمت ششتمد

 45604 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فريمان و بخشهاي احمدآباد و رضويه 

 مشهد/محل خدمت احمدآباد
 45605 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فريمان و بخشهاي احمدآباد و رضويه 
 مشهد/محل خدمت فريمان

 45606 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
 45607 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سرخس/محل خدمت سرخس

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت جام و صالح آباد/محل پرديس شهيد هاشمي
 خدمت صالح آباد

 45608 آموزش زبان انگليسي 1 زن
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت پرديس شهيد هاشمي

 رشتخوار
 45609 ش زبان انگليسيآموز 1 زن

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت پرديس شهيد هاشمي
 خواف

 45610 آموزش زبان انگليسي 1 زن
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، جوين/محل خدمت جغتايپرديس شهيد هاشمي  45611 زبان انگليسي آموزش 1 زن
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوشاب، داورزن، بخش ششتمد پرديس شهيد هاشمي

 شهرستان سبزوار/محل خدمت داورزن
 45612 آموزش زبان انگليسي 1 زن

اباد/محل خدمت گنابادنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجستان، گنپرديس شهيد هاشمي  45613 آموزش زبان انگليسي 1 زن
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فريمان و بخشهاي احمدآباد و رضويه پرديس شهيد هاشمي

 مشهد/محل خدمت فريمان
 45614 آموزش زبان انگليسي 2 زن

 45615 آموزش زبان انگليسي 2 زن بومي شهرستانهاي درگز و كالت/محل خدمت كالتنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس شهيد هاشمي
 45616 آموزش زبان انگليسي 2 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد/محل خدمت تايبادپرديس شهيد هاشمي
 45617 آموزش زبان انگليسي 2 زن بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد/محل خدمت باخرزنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس شهيد هاشمي
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، خليل آباد و بخش پرديس شهيد هاشمي

 كوهسرخ كاشمر/محل خدمت كوهسرخ
 45618 آموزش زبان انگليسي 2 زن

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجستان، گناباد/محل خدمت  نژاد مشهد/پرديس شهيد هاشمي
 45619 آموزش زبان انگليسي 2 زن  بجستان

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت تبادكانپرديس شهيد هاشمي  45620 آموزش زبان انگليسي 9 زن

 ستان خراسان شماليمخصوص داوطلبان بومي ا
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، 

 45621 آموزش زبان انگليسي 2 مرد  رازوجرگالن/محل خدمت مانه وسملقان

 مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان
ان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلب

 45622 آموزش زبان انگليسي 2 مرد  2حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه 
پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، 

 اللي، مسجدسليمان/محل خدمت ايذه
 45623 يآموزش زبان انگليس 2 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، 
 بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت بندرامام خميني

 45624 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
ومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان ب

 حميديه/محل خدمت حميديه
 45625 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
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  مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستانادامه 
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، پرديس حضرت رسول اكرم
 شوشتر، گتوند/محل خدمت دزفول

 45626 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، 

 دشت آزادگان هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت
 45627 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، 
 بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت زيدون

 45628 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان،  پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/

 هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت شادگان
 45629 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، 
 شوشتر، گتوند/محل خدمت شاوور

دمر  45630 آموزش زبان انگليسي 2 
پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، 

 شوشتر، گتوند/محل خدمت شوش
 45631 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

ول، شوش، انديمشك، پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزف
 شوشتر، گتوند/محل خدمت شوشتر

 45632 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، 

 اللي، مسجدسليمان/محل خدمت صيدون
 45633 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

 45634 آموزش زبان انگليسي 2 مرد ول اكرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان/محل خدمت عشايري خوزستانپرديس حضرت رس
پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، 

 حميديه/محل خدمت كارون
 45635 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

ديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، پر
 شوشتر، گتوند/محل خدمت گتوند

 45636 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، 

 اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت ماهشهر بهبهان،
 45637 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، 
 اللي، مسجدسليمان/محل خدمت مسجدسليمان

 45638 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
ت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، پرديس حضر

 هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت هويزه
 45639 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، 
 لي، مسجدسليمان/محل خدمت الليال

 45640 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، 

 4حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه 
 45641 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

رش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذي
 هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت آبادان

 45642 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، 

 حل خدمت اميديهاميديه، هنديجان، بندرماهشهر/م
 45643 آموزش زبان انگليسي 2 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، 
 گتوند/محل خدمت انديمشك

 45644 آموزش زبان انگليسي 2 زن
مي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بو

 2خدمت اهواز.ناحيه 
 45645 آموزش زبان انگليسي 2 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، 
 اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت رامهرمز

 45646 زبان انگليسيآموزش  2 زن
پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، 

 گتوند/محل خدمت شاوور
 45647 آموزش زبان انگليسي 2 زن

ديمشك، شوشتر، پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، ان
 گتوند/محل خدمت شوشتر

 45648 آموزش زبان انگليسي 2 زن
پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، 

 اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت هنديجان
 45649 آموزش زبان انگليسي 2 زن

 45650 آموزش زبان انگليسي 2 زن مة الزهراء(س) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان/محل خدمت عشايري خوزستانپرديس فاط
پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، 

 خرمشهر، شادگان/محل خدمت آبادان
 45651 انگليسيآموزش زبان  1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، 
 اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت آغاجاري

 45652 آموزش زبان انگليسي 1 زن
شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 مسجدسليمان/محل خدمت انديكا
 45653 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، 
 مسجدسليمان/محل خدمت باغملك جانكي

 45654 ان انگليسيآموزش زب 1 زن
پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، 

 خرمشهر، شادگان/محل خدمت بستان
 45655 آموزش زبان انگليسي 1 زن

اهواز، باوي، حميديه/محل پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، 
 خدمت حميديه

 45656 آموزش زبان انگليسي 1 زن
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                    هاي خارجيزبانگروه آزمايشي 

  مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستانادامه 
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش 
 اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت رامشير

 45657 آموزش زبان انگليسي 1 زن
پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، 

 دمت شادگانخرمشهر، شادگان/محل خ
 45658 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، 
 گتوند/محل خدمت گتوند

 45659 آموزش زبان انگليسي 1 زن
ستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر

 مسجدسليمان/محل خدمت اللي
 45660 آموزش زبان انگليسي 1 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان زنجان
پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماهنشان و ايجرود /محل خدمت 

 45661 ليسيآموزش زبان انگ 2 مرد  انگوران
پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخشهاي افشار و بزينه رود شهرستان 

 خدابنده/محل خدمت بزينه رود
 45662 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخشهاي افشار و بزينه رود شهرستان 
 خدابنده/محل خدمت افشار

 45663 آموزش زبان انگليسي 2 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان سمنان
 45664 آموزش زبان انگليسي 2 زن  نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دامغان/محل خدمت دامغانپرديس شهيد هاشمي
ان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/محل خدمت بسطامنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبپرديس شهيد هاشمي  45665 آموزش زبان انگليسي 1 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان وبلوچستان
پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و 

 45666 آموزش زبان انگليسي 2 زن  دمت فنوجبخشهاي الشار و آهوران نيك شهر/محل خ
پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و 

 بخشهاي الشار و آهوران نيك شهر/محل خدمت ايرانشهر
 45667 آموزش زبان انگليسي 2 زن

وطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با دا
 جالق

 45668 آموزش زبان انگليسي 2 زن
پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت 

 سراوان
 45669 آموزش زبان انگليسي 2 زن

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و  پرديس رسالت زاهدان/ اولويت
 بخشهاي الشار و آهوران نيك شهر/محل خدمت سرباز

 45670 آموزش زبان انگليسي 2 زن
پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل 

 خدمت قصرقند
 45671 آموزش زبان انگليسي 2 زن

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل 
 خدمت كنارك

 45672 آموزش زبان انگليسي 2 زن
محل خدمت پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/

 مهرستان
 45673 آموزش زبان انگليسي 2 زن

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل 
 خدمت نيكشهر

 45674 آموزش زبان انگليسي 2 زن
يب سوران، مهرستان/محل خدمت پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، س

 بم پشت
 45675 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل 
 خدمت بنت

 45676 آموزش زبان انگليسي 1 زن
 45677 آموزش زبان انگليسي 1 زن نهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت خاشپرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستا

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل 
 خدمت دشتياري

 45678 آموزش زبان انگليسي 1 زن
انهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرست

 بخشهاي الشار و آهوران نيك شهر/محل خدمت بمپور
 45679 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و 
 ت دلگانبخشهاي الشار و آهوران نيك شهر/محل خدم

 45680 آموزش زبان انگليسي 1 زن
پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل 

 خدمت زهك
 45681 آموزش زبان انگليسي 1 زن

مهرستان/محل خدمت  پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران،
 سيب وسوران

 45682 آموزش زبان انگليسي 1 زن
پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و 

 بخشهاي الشار و آهوران نيك شهر/محل خدمت الشار
 45683 آموزش زبان انگليسي 1 زن

ولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل پرديس رسالت زاهدان/ ا
 خدمت هيرمند

 45684 آموزش زبان انگليسي 1 زن
پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و 

 ل خدمت راسكبخشهاي الشار و آهوران نيك شهر/مح
 45685 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                    هاي خارجيزبانگروه آزمايشي 

  مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان وبلوچستانادامه 
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

رستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شه
 بخشهاي الشار و آهوران نيك شهر/محل خدمت فنوج

 45686 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت نوك 

 آباد
 45687 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

س شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل پردي
 خدمت سراوان

 45688 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل 

 خدمت سيب وسوران
 45689 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، 
 هيرمند/محل خدمت هيرمند

 45690 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
 45691 آموزش زبان انگليسي 2 مرد 1دان .ناحيه پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت زاه

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و 
 بخشهاي الشار و آهوران نيك شهر/محل خدمت ايرانشهر

 45692 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
لويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و پرديس شهيد مطهري زاهدان/ او

 بخشهاي الشار و آهوران نيك شهر/محل خدمت بمپور
 45693 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، 
 مت چابهارقصرقند/محل خد

 45694 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
 45695 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت خاش

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، 
 صرقند/محل خدمت دشتياريق
 45696 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

 45697 آموزش زبان انگليسي 1 مرد 2پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت زاهدان .ناحيه 
خدمت عشايري سيستان و پرديس شهيد مطهري زاهدان/ مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/محل 

 بلوچستان
 45698 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، 
 قصرقند/محل خدمت قصرقند

 45699 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان فارس
ر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، الهدي صدپرديس بنت 

 45700 آموزش زبان انگليسي 2 زن  شيراز، كوار، مرودشت/محل خدمت ارسنجان
الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم پرديس بنت 

 بيد/محل خدمت پاسارگاد
 45701 آموزش زبان انگليسي 2 زن

الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان پرديس بنت 
 محل خدمت جويم/

 45702 آموزش زبان انگليسي 2 زن
شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان  الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بوميپرديس بنت 

 محل خدمت جهرم/
 45703 آموزش زبان انگليسي 2 زن

الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، پرديس بنت 
 شيراز، كوار، مرودشت/محل خدمت درودزن

 45704 آموزش زبان انگليسي 2 زن
الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، پرديس بنت 

 شيراز، كوار، مرودشت/محل خدمت زرقان
 45705 آموزش زبان انگليسي 2 زن

خرامه، سروستان، الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، پرديس بنت 
 شيراز، كوار، مرودشت/محل خدمت سروستان

 45706 آموزش زبان انگليسي 2 زن
الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز/محل خدمت پرديس بنت 

 شيب كوه
 45707 آموزش زبان انگليسي 2 زن

 45708 آموزش زبان انگليسي 2 زن داوطلبان بومي استان فارس/محل خدمت عشايري فارسالهدي صدر بوشهر/ مخصوص پرديس بنت 
الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فراشبند، فيروزآباد، قير و پرديس بنت 

 كارزين/محل خدمت فيروزآباد
 45709 آموزش زبان انگليسي 2 زن

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/محل  الهدي صدر بوشهر/پرديس بنت 
 خدمت كهمره

 45710 آموزش زبان انگليسي 2 زن
الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان پرديس بنت 

 محل خدمت الرستان/
 45711 آموزش زبان انگليسي 2 زن

پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز/محل خدمت 
 ششده وقره بالغ

 45712 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل خدمت 

 المرد
 45713 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز/محل خدمت ني 
 ريز

 45714 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
، پاسارگاد، خرم پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات

 بيد/محل خدمت پاسارگاد
 45715 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، 
 شيراز، كوار، مرودشت/محل خدمت ارژن (كوهمره سرخي )

 45716 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                    هاي خارجيزبانگروه آزمايشي 

  مخصوص داوطلبان بومي استان فارسمه ادا
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/محل خدمت 
 رستم

 45717 بان انگليسيآموزش ز 2 مرد

پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان 
 محل خدمت خفر/

 45718 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

 45719 زبان انگليسي آموزش 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ مخصوص داوطلبان بومي استان فارس/محل خدمت عشايري فارس
پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان 

 محل خدمت الرستان/
 45720 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

ن دشت، الرستان پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زري
 محل خدمت اوز/

 45721 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/محل خدمت 
 باالده

 45722 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شيراز، كوار، مرودشت/محل خدمت خرامه

 45723 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم 
 بيد/محل خدمت خرم بيد

 45724 گليسيآموزش زبان ان 1 مرد

پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم 
 بيد/محل خدمت سده

 45725 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

قير و پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فراشبند، فيروزآباد، 
 كارزين/محل خدمت قيروكارزين

 45726 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، 
 شيراز، كوار، مرودشت/محل خدمت كامفيروز

 45727 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

ي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل خدمت پرديس عالمه طباطباي
 مهر

 45728 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان قزوين
 45729 ان انگليسيآموزش زب 1 مرد  پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت ضياءآباد
 45730 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت اسفرورين
 45731 يسيآموزش زبان انگل 2 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بويين زهرا /محل خدمت شال

 45732 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آوج /محل خدمت آوج
 45733 آموزش زبان انگليسي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت تاكستان

س فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بويين زهرا /محل خدمت بوئين زهراپردي  45734 آموزش زبان انگليسي 2 زن
پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/محل خدمت رودبارشهرستان  45735 آموزش زبان انگليسي 2 زن

 45736 آموزش زبان انگليسي 2 زن رديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آبيك/محل خدمت آبيكپ

 مخصوص داوطلبان بومي استان قم
 45737 آموزش زبان انگليسي 2 مرد  پرديس شهيد باهنر اراك/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت خلجستان

 45738 آموزش زبان انگليسي 2 مرد د باهنر اراك/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت جعفرآبادپرديس شهي
 45739 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اراك/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت قم .كهك (نوفل لوشاتو)

دباهنرتهران)/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهي
 خدمت خلجستان

 45740 آموزش زبان انگليسي 2 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل 
 خدمت قم .كهك (نوفل لوشاتو)

 45741 آموزش زبان انگليسي 2 زن

تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل پرديس نسيبه 
 خدمت جعفرآباد

 45742 آموزش زبان انگليسي 2 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان كردستان
 پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيجار، ديواندره/محل خدمت

 45743 آموزش زبان انگليسي 2 مرد  ديواندره

پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/محل خدمت 
 1سنندج ناحيه 

 45744 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

ه، دهگالن/محل خدمت سريش پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي قرو
 آباد

 45745 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

 45746 آموزش زبان انگليسي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/محل خدمت سقز
بيجار، ديواندره/محل خدمت  پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي

 بيجار
 45747 آموزش زبان انگليسي 2 زن

 45748 آموزش زبان انگليسي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي قروه، دهگالن/محل خدمت قروه
تانهاي مريوان، سروآباد/محل خدمت پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرس

 مريوان
 45749 آموزش زبان انگليسي 2 زن



 
 

 74  

 

  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                    هاي خارجيزبانگروه آزمايشي 

  مخصوص داوطلبان بومي استان كرمان
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

ي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بوم
 45750 آموزش زبان انگليسي 2 زن  منوجان/محل خدمت رودبار

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل خدمت 
 ريگان

 45751 آموزش زبان انگليسي 2 زن
 45752 آموزش زبان انگليسي 2 زن اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير/محل خدمت سيرجانپرديس رسالت زاهدان/ 

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل خدمت 
 فهرج

 45753 آموزش زبان انگليسي 1 زن
لويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، پرديس رسالت زاهدان/ او

 منوجان/محل خدمت كهنوج
 45754 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل خدمت 
 نرماشير

 45755 آموزش زبان انگليسي 1 زن
پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، رابر/محل خدمت 

 ارزوئيه
 45756 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل 
 خدمت بم

 45757 زبان انگليسي آموزش 2 مرد
پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير/محل خدمت 

 سيرجان
 45758 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

 45759 نگليسيآموزش زبان ا 2 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان شهربابك/محل خدمت شهربابك
پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبنان، راور/محل خدمت 

 كوهبنان
 45760 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جيرفت، عنبرآباد/محل خدمت 
 عنبرآباد

 45761 موزش زبان انگليسيآ 1 مرد
پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل 

 خدمت نرماشير
 45762 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير/محل خدمت 
 ردسيرب
 45763 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل خدمت رفسنجان  45764 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان كرمانشاه
 45765 آموزش زبان انگليسي 2 مرد  هرستان سرپل ذهاب/محل خدمت سرپل ذهابپرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي ش

 45766 آموزش زبان انگليسي 2 مرد 3پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه 
 45767 آموزش زبان انگليسي 1 مرد 1ن كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستا

 45768 آموزش زبان انگليسي 1 مرد 2پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه 
مي شهرستان اسالم آباد غرب/محل خدمت اسالم پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بو

 آباد
 45769 آموزش زبان انگليسي 2 زن

 45770 آموزش زبان انگليسي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كنگاور/محل خدمت كنگاور
مي شهرستان ثالث باباجاني/محل خدمت ثالث پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بو

 باباجاني
 45771 آموزش زبان انگليسي 2 زن

 45772 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان صحنه/محل خدمت صحنه
 45773 آموزش زبان انگليسي 1 زن شهرستان پاوه/محل خدمت پاوه (اورامانات ) پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي

 مخصوص داوطلبان بومي استان كهگيلويه وبويراحمد
الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گچساران، باشت/محل خدمت پرديس بنت 

 45774 آموزش زبان انگليسي 2 زن  گچساران
 45775 آموزش زبان انگليسي 2 مرد مه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/محل خدمت ياسوجپرديس عال

پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/محل خدمت 
 دهدشت (كهكيلويه )

 45776 انگليسيآموزش زبان  2 مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان گلستان
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، 

 45777 آموزش زبان انگليسي 2 مرد  مينودشت/محل خدمت مينودشت
هاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان

 تپه/محل خدمت گاليكش
 45778 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه 
 تپه/محل خدمت كالله

 45779 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
هد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، پرديس شهيد بهشتي مش

 مينودشت/محل خدمت علي آباد
 45780 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرگان، كردكوي، بندر گز/محل خدمت 
 گرگان

 45781 آموزش زبان انگليسي 1 مرد
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، تركمن، گميشان/محل خدمت 

 بندرتركمن
 45782 آموزش زبان انگليسي 1 مرد
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                    هاي خارجيزبانگروه آزمايشي 

  مخصوص داوطلبان بومي استان گلستانادامه 
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، تركمن، گميشان/محل خدمت 
 گميشان

 45783 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

ه، مراوه پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالل
 تپه/محل خدمت گنبدكاووس

 45784 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه 
 تپه/محل خدمت مراوه تپه

 45785 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان گيالن
 45786 آموزش زبان انگليسي 1 مرد  مه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود، املش/محل خدمت لنگرودپرديس عال

 45787 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت كوچصفهان
طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماسال، صومعه سرا/محل خدمت پرديس عالمه 

 صومعه سرا
 45788 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آستارا، بخش حويق شهرستان 
 طوالش/محل خدمت تالش

 45789 نگليسيآموزش زبان ا 2 مرد

پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودبار/محل خدمت رحمت 
 آبادبلوكات

 45790 آموزش زبان انگليسي 2 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آستارا، بخش حويق شهرستان 
 اراطوالش/محل خدمت آست

 45791 آموزش زبان انگليسي 2 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آستارا، بخش حويق شهرستان 
 طوالش/محل خدمت تالش

 45792 آموزش زبان انگليسي 2 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان لرستان
بان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطل

 45793 آموزش زبان انگليسي 2 مرد  بروجرد

پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت 
 دورود

 45794 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

اك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پلدختر، كوهدشت، رومشگان/محل پرديس شهيد باهنر ار
 خدمت پلدختر(مالوي )

 45795 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت خرم 
 1آباد.ناحيه 

 45796 آموزش زبان انگليسي 3 مرد

پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت خرم 
 2آباد.ناحيه 

 45797 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

 45798 ان انگليسيآموزش زب 1 مرد پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سلسله، دلفان/محل خدمت نورآباد(دلفان )
پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پلدختر، كوهدشت، رومشگان/محل 

 خدمت كوهدشت
 45799 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت خرم 
 1د.ناحيه آبا

 45800 آموزش زبان انگليسي 2 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل 
 خدمت اليگودرز

 45801 آموزش زبان انگليسي 2 زن

نهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت خرم پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستا
 2آباد.ناحيه 

 45802 آموزش زبان انگليسي 1 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان مازندران
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

 45803 آموزش زبان انگليسي 1 مرد  ل خدمت محمود آبادبومي شهرستانهاي آمل، محمودآباد، فريدون كنار، نور/مح

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستانهاي بابل، قايم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بابلسر/محل خدمت جويبار

 45804 گليسيآموزش زبان ان 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستانهاي بابل، قايم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بابلسر/محل خدمت سيمرغ

 45805 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

حل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس شهيد چمران تهران (م
 بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت نكاء

 45806 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

ن پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبا
 بومي شهرستانهاي چالوس، كجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت نوشهر

 45807 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 نور/محل خدمت نور بومي شهرستانهاي آمل، محمودآباد، فريدون كنار،

 45808 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                    هاي خارجيزبانگروه آزمايشي 

  مخصوص داوطلبان بومي استان مازندرانادامه 
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان  پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه
 بومي شهرستانهاي بابل، قايم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بابلسر/محل خدمت سوادكوه

 45809 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 ستانهاي آمل، محمودآباد، فريدون كنار، نور/محل خدمت فريدون كنارشهر

 45810 آموزش زبان انگليسي 2 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي آمل، محمودآباد، فريدون كنار، نور/محل خدمت محمود آباد

 45811 وزش زبان انگليسيآم 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت چهاردانگه

 45812 آموزش زبان انگليسي 2 زن

  مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي
اهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، پرديس شهيد ب

 45813 آموزش زبان انگليسي 2 مرد  كميجان/محل خدمت تفرش
پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، ساوه، زرنديه، نوبران/محل خدمت 

 زرنديه
 45814 انگليسي آموزش زبان 2 مرد

پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، ساوه، زرنديه، نوبران/محل خدمت 
 نوبران

 45815 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
 45816 يآموزش زبان انگليس 1 مرد 2پرديس شهيد باهنر اراك/ مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/محل خدمت اراك .ناحيه 

پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/محل خدمت 
 خنداب

 45817 آموزش زبان انگليسي 1 مرد
پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، 

 تيانكميجان/محل خدمت آش
 45818 آموزش زبان انگليسي 2 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، 
 كميجان/محل خدمت فراهان

 45819 آموزش زبان انگليسي 2 زن
هاي اراك، ساوه، زرنديه، نوبران/محل پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان

 خدمت ساوه
 45820 آموزش زبان انگليسي 2 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/محل 
 خدمت شازند(سربند)

 45821 آموزش زبان انگليسي 2 زن
پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت 

 كميجان/محل خدمت كميجان
 45822 آموزش زبان انگليسي 2 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگان
 45823 آموزش زبان انگليسي 1 زن  پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/محل خدمت شهاب
 45824 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بستك/محل خدمت جناح

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، 
 ميناب/محل خدمت بشاگرد

 45825 آموزش زبان انگليسي 2 زن
رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان،  پرديس

 ميناب/محل خدمت سيريك
 45826 آموزش زبان انگليسي 2 زن

پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، 
 ميناب/محل خدمت ميناب

دمر  45827 آموزش زبان انگليسي 2 
 45828 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/محل خدمت قشم

 45829 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بستك/محل خدمت جناح
پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، 

 ميناب/محل خدمت رودان
 45830 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان همدان
 45831 آموزش زبان انگليسي 2 مرد  الير/محل خدمت ماليرپرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان م

 45832 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نهاوند/محل خدمت نهاوند
محل خدمت قروه پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رزن، درگزين/

 درجزين
 45833 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

 45834 آموزش زبان انگليسي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان همدان/محل خدمت قهاوند شرا

 مخصوص داوطلبان بومي استان يزد
بومي شهرستانهاي ميبد، اردكان، صدوق( اشكذر)/محل پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

 45835 آموزش زبان انگليسي 2 مرد  خدمت اردكان
 45836 آموزش زبان انگليسي 2 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مهريز، خاتم/محل خدمت خاتمپرديس شهيد هاشمي
 45837 آموزش زبان انگليسي 2 زن ش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مهريز، خاتم/محل خدمت مهريزنژاد مشهد/ اولويت پذيرپرديس شهيد هاشمي
 45838 آموزش زبان انگليسي 2 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تفت، ابركوه/محل خدمت نيرپرديس شهيد هاشمي
داوطلبان بومي شهرستانهاي ميبد، اردكان، صدوق(  نژاد مشهد/ اولويت پذيرش باپرديس شهيد هاشمي

 اشكذر)/محل خدمت صدوق
 45839 آموزش زبان انگليسي 1 زن

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مهريز، خاتم/محل خدمت مروستپرديس شهيد هاشمي  45840 آموزش زبان انگليسي 1 زن
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                    هاي خارجيزبانگروه آزمايشي 

  غيرانتفاعيلي آموزش عاهاي تحصيلي مؤسسات رشته
    تذكر خيلي مهم:

هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي از نحوه پذيرش دانشجو در داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته
از شرايط و ضوابط اختصاصي و نحوه ارائه خدمات دانشجويي هر و همچنين اين دفترچه راهنما  اولسسات در فصل ؤاينگونه م
  . مطلع گردند ها (مشخصات و شرايط دانشگاهها با ويرايش جديد مندرج در سايت اين سازمان)پيوستبخش مندرج در ، مؤسسه

  موسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد تهران) -استان تهران 

  توضيحات
 جنس پذيرش   ظرفيت 

پذيرش نيمسال كدرشته  عنوان رشته
 اول دوم زن مرد محل

 38201 ترجمي زبان انگليسيم 60 - زن -  

  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  -استان قم 
 38202 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن مرد  

   

  هاي تحصيلي دانشگاه پيام نورشتهر
  خيلي مهم: اتتذكر

دانشگاه پيام نور هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور از شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -1
 اين دفترچه راهنما مطلع گردند.فصل اول  بخش دوم ازمندرج در

 صورت خواهد گرفت.» نيمسال اول«و براي » زن و مرد«هاي دانشگاه پيام نور از ميان داوطلبان محل پذيرش در كليه كدرشته -2

  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 
 كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 38551 مترجمي زبان انگليسي 50

 تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 38552 زبان و ادبيات انگليسي 50
 38553 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 38554 مترجمي زبان انگليسي 50
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  سنجش آموزش كشورپايگاه اينترنتي سازمان 
www.sanjesh.org  

 

  




