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 1صفحه 

 «با آزمون»یوه پذيرش ش بخش اول:

 هاي جديد:محلرشته كد الف(
 

 :فني علوم رياضي وگروه 

 دانشگاه شیراز )محل تحصیل مركز آموزش عالي آباده( -استان فارس 

 توضیحات
 جنس پذيرش

ظرفیت پذيرش 

 رشتهعنوان  نیمسال
كدرشته 

 محل
 نحوه پذيرش دوره تحصیلي

 اول دوم زن مرد

 
 با آزمون روزانه 46945 مهندسي مواد و متالورژي 30 - زن مرد

 

 :تجربيعلوم گروه 

 واحد شوشتر -دانشگاه آزاد اسالمي استان خوزستان  -استان خوزستان 

 
 با آزمون آزاد تمام وقت 46943 دكتري عمومي دامپزشكي 20 - زن مرد

 واحد بافت -دانشگاه آزاد اسالمي استان كرمان  -استان كرمان 

 
 با آزمون آزاد تمام وقت 46944 دكتري عمومي دامپزشكي 20 - زن مرد

 

 هااصالح رشته محل (ب 

 دانشگاه رديف
شاخص رشته 

 محل
 ياصالحموارد  رشته دوره

1 
پردیس پزشکی  -علوم پزشکی ایرانشهردانشگاه 

 چابهار
 تغییر کرد نفر مرد( 3نفر زن و  3)نفر 6ظرفیت  پرستاری روزانه 32276

 
 

 هاي غیر دوره فرهنگیانرشته محل -هاي باآزمون  محلاصالح رشته – 1 –ب 

 دانشگاه گروه آزمايشي رديف
 كد

 رشته محل
 موارد اصالحي رشته دوره

تهران و »به « کرج»محل تحصیل از  داخلیمعماری  روزانه 30505 دانشگاه هنر تهران علوم ریاضی و فنی 1
کالس ها تغییر یافت )بعضی از « کرج

ها در تهران و های این رشتهو کارگاه
 (بعضی در کرج برگزار می شود

 روزانه 30506 دانشگاه هنر تهران علوم ریاضی و فنی 2
مهندسی 
 شهرسازی

 روزانه 30507 دانشگاه هنر تهران علوم ریاضی و فنی 3
مهندسی 

 معماری

 فیزیک نوبت دوم 30234 دانشگاه کاشان علوم ریاضی و فنی 4
صرفاً »به  «باآزمون»نحوه پذیرش از 

 تغییر یافت. «براساس سوابق تحصیلی

 نفر 120نفر به  100افزایش ظرفیت: از  مهندسی برق روزانه 30344 دانشگاه تهران علوم ریاضی و فنی 5

 علوم ریاضی و فنی 6
 -امیرکبیردانشگاه صنعتی 

محل تحصیل پردیس 
 بندرعباس

 نفر 55نفر به  30افزایش ظرفیت: از  مهندسی دریا روزانه 31342

 علوم ریاضی و فنی 7
بندر  -دانشگاه هرمزگان 

 عباس
 آمار نوبت دوم 31351

صرفاً »به  «باآزمون»نحوه پذیرش از 
 تغییر یافت. «براساس سوابق تحصیلی
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 2صفحه 

 دانشگاه گروه آزمايشي رديف
 كد

 رشته محل
 موارد اصالحي رشته دوره

 علوم ریاضی و فنی 8
بندر  -هرمزگان دانشگاه 

 عباس
 نوبت دوم 31352

ریاضیات و 
 کاربردها

صرفاً »به  «باآزمون»نحوه پذیرش از 
 تغییر یافت. «براساس سوابق تحصیلی

 نوبت دوم 35528 دانشگاه بیرجند علوم ریاضی و فنی 9
علم اطالعات و 
 دانش شناسی

صرفاً »به  «باآزمون»نحوه پذیرش از 
 تغییر یافت. «براساس سوابق تحصیلی

 نوبت دوم 33099 دانشگاه مراغه علوم تجربی 10
مهندسی گیاه 

 پزشكی
صرفاً »به  «باآزمون»نحوه پذیرش از 

 تغییر یافت. «براساس سوابق تحصیلی

 نوبت دوم 33204 دانشگاه فردوسی مشهد علوم تجربی 11
علوم و 

مهندسی 
 محیط زیست

صرفاً »به  «باآزمون»نحوه پذیرش از 
 تغییر یافت. «سوابق تحصیلیبراساس 

 نوبت دوم 33206 دانشگاه فردوسی مشهد علوم تجربی 12
مهندسی فضای 

 سبز

صرفاً »به  «باآزمون»نحوه پذیرش از 
 تغییر یافت. «براساس سوابق تحصیلی

دانشگاه علوم پزشكی  علوم تجربی 13
 شیراز

 نفر 54نفر به  27افزایش ظرفیت: از  دندانپزشكی روزانه 32455

دانشگاه علوم پزشكی  علوم تجربی 14
 شیراز

 رشته محل حذف شد دندانپزشكی روزانه 32456

دانشگاه علوم پزشكی  علوم تجربی 15
 شیراز

 نفر 15نفر به  7افزایش ظرفیت: از  دندانپزشكی پردازشهریه 32479

دانشگاه علوم پزشكی  علوم تجربی 16
 شیراز

 شدرشته محل حذف  دندانپزشكی پردازشهریه 32480

)محل دانشگاه خوارزمی علوم تجربی 17
 تحصیل کرج(

 زمین شناسی نوبت دوم 33136
صرفاً »به  «باآزمون»نحوه پذیرش از 

 تغییر یافت. «براساس سوابق تحصیلی

 نوبت دوم 35528 دانشگاه بیرجند علوم تجربی 18
علم اطالعات و 
 دانش شناسی

صرفاً »به  «باآزمون»نحوه پذیرش از 
 تغییر یافت. «تحصیلیبراساس سوابق 

دانشگاه علوم پزشكی  علوم تجربی 19
 شیراز

 نفر 10نفر به  5افزایش ظرفیت: از  دندانپزشكی روزانه 38832

دانشگاه علوم پزشكی  علوم تجربی 20
 شیراز

 رشته محل حذف شد دندانپزشكی روزانه 38833

 علوم انسانی 21
محل  -دانشگاه تهران

 تحصیل پردیس فارابی قم
 روزانه 33926

زبان و ادبیات 
 عربی

 نفر 25نفر به  13افزایش ظرفیت: از 

 علوم انسانی 22
محل  -دانشگاه تهران

 تحصیل پردیس فارابی قم
 نفر 25نفر به  13افزایش ظرفیت: از  فلسفه روزانه 33929

 نوبت دوم 35528 دانشگاه بیرجند علوم انسانی 23
علم اطالعات و 
 دانش شناسی

صرفاً »به  «باآزمون»نحوه پذیرش از 
 تغییر یافت. «براساس سوابق تحصیلی

 علوم انسانی 24
 -موسسه غیرانتفاعی غزالی

 قزوین
 نفر 30نفر به  60کاهش ظرفیت: از  حقوق غیرانتفاعی 38117

 فرش روزانه 34616 دانشگاه هنر تهران هنر 25

تهران و »به « کرج»محل تحصیل از 
کالس ها تغییر یافت )بعضی از « کرج

های این رشته در تهران و و کارگاه
 (بعضی در کرج برگزار می شود
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 3صفحه 

 هاي دوره فرهنگیانرشته محل -هاي باآزمون  محلاصالح رشته – 2–ب 

)دوره فرهنگیان مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان( با های زیرمحلدر رشتهدامنه مناطق اولویت پذیرش  :1– 2–ب 

به « بهار، کنارك، نیكشهر، قصرقند، زرآباداولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای چاه»از « دشتیاری»شهرستان اضافه شدن 

 اصالح شد.« دشتیاری ،بهار، کنارك، نیكشهر، قصرقند، زرآباداولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای چاه»

 فني علوم رياضي وگروه كد رشته محل هاي 

40547 40550 40552 40554 40558 40560 40570 45557 

45559 45561 45563 45576 45577 45582 45590 45592 

45594 45596 45609 45610 45615 45636 45647 
 

 

 تجربيعلوم گروه كد رشته محل هاي 

41271 41272 41275 41283 41284 41289 41292 41294 

41303 41311 41315 46848 46852 45557 45559 45561 

45563 45576 45577 45582 45590 45592 45594 45596 

45609 45610 45615 45624 45636 45647 
  

 

 انسانيعلوم گروه كد رشته محل هاي 

43047 43048 43050 43058 43063 43065 43067 43071 

43074 43079 43084 43085 43093 43097 43102 43104 

43111 43114 43119 43120 43124 43130 43133 43136 

43139 45557 45559 45561 45563 45576 45577 45582 

45590 45592 45594 45596 45609 45610 45615 45619 

45624 45627 45628 45636 45643 45647 45654 45655 

45660 
        

 43956گروه هنر: كد رشته محل هاي 

 44179، 44177، 44176، 44169، 44168، 44167ي: خارج يزبان هاگروه كد رشته محل هاي 

بتا اضتافه شتدن  گلستتان(دوره فرهنگیان مخصوص داوطلبان بومی استان )های زیرمحلرش رشتهیاولویت پذمناطق دامنه : 2– 2–ب 

اولویت پذیرش بتا »به « آق قال، ترکمن، گمیشاناولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای »از  «کردکوی»و  «بندرگز» هایشهرستان

 اصالح شد.« یکردکو، بندرگزآق قال، ترکمن، گمیشان، داوطلبان بومی شهرستانهای 

 46234، 46248، 46233، 46247، 46232، 46246، 40745، 40744، 40750 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني :

 46234، 46248، 46233، 46247، 46280، 46232، 46246، 46269گروه آزمايشي علوم تجربي: 

، 46262، 46269، 43500، 43486، 43495، 43511، 43479، 43504، 43485، 43501، 43478، 43510 گروه آزمايشي علووم انسواني:

46246 ،46232 ،46280 ،46247 ،46233 ،46281 ،46248 ،46234 ،46270 ،46282 

 44234 هاي خارجي:گروه آزمايشي زبان
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 4صفحه 

اولویت پذیرش »از  گلستان(دوره فرهنگیان مخصوص داوطلبان بومی استان های زیر)محلرش رشتهیپذاولویت مناطق دامنه : 3– 2–ب 

آق قال، تترکمن، گمیشتان، اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای »به « گز با داوطلبان بومی شهرستانهای گرگان، کردکوی، بندر

 اصالح شد.« یبندرگز، کردکو

 46245، 46244، 46231، 46230 رياضي و فني :گروه آزمايشي علوم 

 46267، 46245، 46244، 46231، 46230، 46791، 41452 گروه آزمايشي علوم تجربي:

 46279، 46268، 46267، 46245، 46244، 46231، 46230، 43477، 43476 گروه آزمايشي علوم انساني:

شتدن  حتذفبتا  گلستتان(دوره فرهنگیان مخصوص داوطلبان بومی استان )های زیرمحلرش رشتهیاولویت پذمناطق دامنه  :4– 2–ب 

اولویت پذیرش با »به « اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گرگان، کردکوی، بندرگز »از  «کردکوی»و  «بندرگز» هایشهرستان

 اصالح شد.« گرگان داوطلبان بومی شهرستان

 46266، 46243، 46229، 40749، 40743، 40740گروه آزمايشي علوم رياضي و فني : 

 46278، 46266، 46243، 46229، 46940، 41465، 41463، 41462، 41458، 41456، 41451 گروه آزمايشي علوم تجربي:

، 43526، 43524، 43523، 43520، 43518، 43514، 43509، 43503، 43497، 43494، 43484، 43475 گروه آزمايشي علوم انساني:

46229 ،46243 ،46257 ،46261 ،46266 ،46278 

 43988 گروه آزمايشي هنر:

 44238، 44233 هاي خارجي:گروه آزمايشي زبان

 

شیوه پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصیليبخش دوم   

 رشته محل جديد –الف 

صرفاً »به « باآزمون»از  35528، 33136، 33099، 33206، 33204، 31352، 31351، 30234هاي محلنحوه پذيرش رشته يادآوري:

است.رساني شدهاطالع« صرفاً براساس سوابق تحصیلي»محل جديد با شیوه تغییر يافت و در اين بخش به عنوان رشته« براساس سوابق تحصیلي  

 اه مراغهدانشگ -استان آذربايجان شرقي 

 توضیحات
 جنس پذيرش

ظرفیت پذيرش 

 عنوان رشته نیمسال
 كدرشته 

 محل
 گروه تحصیلي دوره تحصیلي

 اول دوم زن مرد

 
 علوم تجربي نوبت دوم 33099 مهندسي گياه پزشكي 5 - زن مرد

 واحد شربیان -دانشگاه پیام نور استان آذربايجان شرقي  -استان آذربايجان شرقي 

 
 علوم رياضي وفني پيام نور 19502 مهندسي كامپيوتر 40 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19503 حقوق 40 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19504 روانشناسي 50 - زن مرد

 واحد گوگان -دانشگاه پیام نور استان آذربايجان شرقي  -استان آذربايجان شرقي 

 
 علوم انساني نورپيام  19505 حسابداري 50 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19506 روانشناسي 50 - زن مرد
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 5صفحه 

 واحد هريس -دانشگاه پیام نور استان آذربايجان شرقي  -استان آذربايجان شرقي 

 توضیحات
 جنس پذيرش

ظرفیت پذيرش 

 عنوان رشته نیمسال
 كدرشته 

 محل
 گروه تحصیلي دوره تحصیلي

 اول دوم زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19600 فقه و مباني حقوق اسالمي 50 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19601 علوم تربيتي 50 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19602 حسابداري 50 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19603 روانشناسي 50 - زن مرد

 تبريز -موسسه غیرانتفاعي سراج  -استان آذربايجان شرقي 

 
 علوم رياضي وفني غير انتفاعي 19585 مهندسي مديريت پروژه 30 - زن مرد

 تبريز -موسسه غیرانتفاعي اسوه معاصر  -استان آذربايجان شرقي 

 
 علوم رياضي وفني غير انتفاعي 19586 مهندسي مديريت پروژه 30 - زن مرد

 سرعینواحد  -دانشگاه پیام نور استان اردبیل  -استان اردبیل 

 
 علوم انساني پيام نور 19507 حقوق 50 - زن مرد

 
 زبان هاي خارجي پيام نور 19508 مترجمي زبان انگليسي 50 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19509 حسابداري 50 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19510 گردشگري 50 - زن مرد

 اردبیل -موسسه غیرانتفاعي سبالن  -استان اردبیل 

 
 علوم رياضي وفني غير انتفاعي 19587 مهندسي مديريت پروژه 30 - زن مرد

 دانشگاه كاشان -استان اصفهان 

 
 علوم رياضي وفني نوبت دوم 30234 فيزيك 15 - زن مرد

 واحد بوئین و میاندشت -دانشگاه پیام نور استان اصفهان  -استان اصفهان 

 
 علوم انساني پيام نور 19511 حقوق 50 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19512 علوم تربيتي 50 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19513 روانشناسي 60 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19514 مديريت بازرگاني 50 - زن مرد

 واحد هرند -دانشگاه پیام نور استان اصفهان  -استان اصفهان 

 
 علوم انساني پيام نور 19515 علوم تربيتي 50 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19516 حسابداري 50 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19517 روانشناسي 50 - زن مرد

 اصفهان -موسسه غیرانتفاعي دانش پژوهان پیشرو  -استان اصفهان 

 
 علوم رياضي وفني غير انتفاعي 19588 مهندسي مديريت پروژه 30 - زن مرد

 دانشگاه خوارزمي )محل تحصیل كرج( -استان البرز 

 
 علوم تجربي نوبت دوم 33136 زمين شناسي 5 - زن مرد

 واحد بدره -دانشگاه پیام نور استان ايالم  -استان ايالم 

 
 علوم انساني پيام نور 19518 حسابداري 50 - زن مرد

 واحد مهران -دانشگاه پیام نور استان ايالم  -استان ايالم 

 
 علوم انساني پيام نور 19519 حسابداري 50 - زن مرد

 واحد بندر ديلم -دانشگاه پیام نور استان بوشهر  -استان بوشهر 

 
 علوم انساني پيام نور 19604 علوم تربيتي 60 - زن مرد

 
 زبان هاي خارجي پيام نور 19605 مترجمي زبان انگليسي 50 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19606 مديريت بازرگاني 50 - زن مرد
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 6صفحه 

 واحد شبانكاره -دانشگاه پیام نور استان بوشهر  -استان بوشهر 

 توضیحات
 جنس پذيرش

ظرفیت پذيرش 

 عنوان رشته نیمسال
 كدرشته 

 محل
 گروه تحصیلي دوره تحصیلي

 اول دوم زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19520 حقوق 50 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19521 حسابداري 50 - زن مرد

 تهران -موسسه غیرانتفاعي معماري و هنر پارس  -استان تهران 

 
 علوم رياضي وفني غير انتفاعي 19589 مهندسي مديريت پروژه 30 - زن مرد

 تهران -موسسه غیرانتفاعي مجازي ايرانیان  -استان تهران 

 
 علوم انساني غيرانتفاعيمجازي  19599 مديريت مالي 40 - زن مرد

 دانشگاه بیرجند -استان خراسان جنوبي 

 
 علوم انساني نوبت دوم 35528 علم اطالعات و دانش شناسي 5 - زن مرد

 واحد بشرويه -دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبي  -استان خراسان جنوبي 

 
 علوم انساني پيام نور 19522 حقوق 50 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19523 علوم تربيتي 50 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19524 روانشناسي 50 - زن مرد

 واحد سرايان -دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبي  -استان خراسان جنوبي 

 
 علوم انساني پيام نور 19525 علوم تربيتي 50 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19526 روانشناسي 50 - زن مرد

 دانشگاه فردوسي مشهد -استان خراسان رضوي 

 
 علوم تجربي نوبت دوم 33204 علوم و مهندسي محيط زيست 4 - 2 2

 
 علوم تجربي نوبت دوم 33206 مهندسي فضاي سبز 5 - زن مرد

 واحد رشتخوار -دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوي  -استان خراسان رضوي 

 
 علوم انساني پيام نور 19527 تربيتيعلوم  50 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19528 مشاوره 50 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19529 روانشناسي 50 - زن مرد

 مشهد -موسسه غیرانتفاعي بینالود  -استان خراسان رضوي 

 
 علوم رياضي وفني غير انتفاعي 19590 مهندسي مديريت پروژه 30 - زن مرد

 مركز آبادان -دانشگاه پیام نور استان خوزستان  -استان خوزستان 

 
 علوم رياضي وفني پيام نور 19530 علوم كامپيوتر 40 - زن مرد

 
 علوم رياضي وفني پيام نور 19532 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد

 
 علوم رياضي وفني پيام نور 19534 مهندسي نفت 60 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19535 ريزي اجتماعي و تعاون برنامه 50 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19536 جامعه شناسي 50 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19537 حقوق 50 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19538 زبان و ادبيات فارسي 50 - زن مرد

 
 انسانيعلوم  پيام نور 19539 علوم تربيتي 60 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19540 علوم سياسي 50 - زن مرد

 
 زبان هاي خارجي پيام نور 19541 زبان و ادبيات انگليسي 50 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19542 حسابداري 50 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19543 روانشناسي 50 - زن مرد

 
 علوم تجربي پيام نور 19544 شيمي كاربردي 40 - زن مرد

 
 علوم تجربي پيام نور 19545 شيمي محض 40 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19546 مديريت بازرگاني 50 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19547 مديريت صنعتي 50 - زن مرد
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 7صفحه 

 تحصیل منطقه آزاد اروند(مركز آبادان )محل  -دانشگاه پیام نور استان خوزستان  -استان خوزستان 

 توضیحات
 جنس پذيرش

ظرفیت پذيرش 

 عنوان رشته نیمسال
 كدرشته 

 محل
 گروه تحصیلي دوره تحصیلي

 اول دوم زن مرد

 
 علوم رياضي وفني پيام نور 19531 مهندسي صنايع 40 - زن مرد

 
 علوم رياضي وفني پيام نور 19533 مهندسي كامپيوتر 40 - زن مرد

 مركز خرمشهر -دانشگاه پیام نور استان خوزستان  -خوزستان استان 

 
 علوم رياضي وفني پيام نور 19548 مهندسي صنايع 40 - زن مرد

 
 علوم رياضي وفني پيام نور 19549 مهندسي كامپيوتر 40 - زن مرد

 
 علوم تجربي پيام نور 19550 زيست شناسي سلولي و مولكولي 40 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19551 تاريخ 50 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19552 حقوق 50 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19553 روزنامه نگاري 50 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19554 زبان و ادبيات عربي 50 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19555 زبان و ادبيات فارسي 50 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19556 علوم تربيتي 50 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19557 فقه و مباني حقوق اسالمي 50 - زن مرد

 
 زبان هاي خارجي پيام نور 19558 زبان و ادبيات انگليسي 50 - زن مرد

 
 زبان هاي خارجي پيام نور 19559 مترجمي زبان انگليسي 50 - زن مرد

 
 علوم تجربي پيام نور 19560 شيمي كاربردي 40 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19561 علوم ورزشي 50 - زن مرد

 واحد هنديجان -دانشگاه پیام نور استان خوزستان  -استان خوزستان 

 
 زبان هاي خارجي پيام نور 19607 زبان و ادبيات انگليسي 50 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19608 روانشناسي 50 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19609 مديريت بازرگاني 50 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19610 مديريت صنعتي 50 - زن مرد

 دانشگاه غیرانتفاعي ايوانكي -استان سمنان 

 
 علوم رياضي وفني غير انتفاعي 19591 مهندسي مديريت پروژه 30 - زن مرد

 واحد قیر و كارزين -دانشگاه پیام نور استان فارس  -استان فارس 

 
 علوم انساني پيام نور 19562 جامعه شناسي 50 - زن مرد

 
 زبان هاي خارجي پيام نور 19563 مترجمي زبان انگليسي 50 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19564 حسابداري 50 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19565 علوم ورزشي 50 - زن مرد

 واحد رابر -دانشگاه پیام نور استان كرمان  -استان كرمان 

 
 علوم انساني پيام نور 19566 علوم تربيتي 50 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19567 حسابداري 50 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19568 روانشناسي 50 - زن مرد

 واحد راين -استان كرمان دانشگاه پیام نور  -استان كرمان 

 
 علوم انساني پيام نور 19582 حقوق 50 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19583 علوم تربيتي 50 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19584 حسابداري 50 - زن مرد

 واحد شهداد -دانشگاه پیام نور استان كرمان  -استان كرمان 

 
 علوم انساني پيام نور 19580 علوم تربيتي 50 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19581 روانشناسي 50 - زن مرد
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 8صفحه 

 كرمان -موسسه غیرانتفاعي بعثت  -استان كرمان 

 توضیحات
 جنس پذيرش

ظرفیت پذيرش 

 عنوان رشته نیمسال
 كدرشته 

 محل
 گروه تحصیلي دوره تحصیلي

 اول دوم زن مرد

 
 علوم رياضي وفني غير انتفاعي 19592 پروژهمهندسي مديريت  30 - زن مرد

 واحد بندر گز -دانشگاه پیام نور استان گلستان  -استان گلستان 

 
 علوم انساني پيام نور 19569 جامعه شناسي 50 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19570 حقوق 50 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19571 حسابداري 50 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19572 مديريت بازرگاني 50 - زن مرد

 واحد اشتیان -دانشگاه پیام نور استان مركزي  -استان مركزي 

 
 علوم انساني پيام نور 19573 حقوق 50 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19574 حسابداري 50 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19575 روانشناسي 50 - زن مرد

 واحد تفرش -دانشگاه پیام نور استان مركزي  -استان مركزي 

 
 علوم انساني پيام نور 19576 حقوق 50 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19577 علوم تربيتي 60 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19578 حسابداري 50 - زن مرد

 بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  -استان هرمزگان 

 
 علوم رياضي وفني نوبت دوم 31351 آمار 5 - زن مرد

 
 علوم رياضي وفني نوبت دوم 31352 رياضيات و كاربردها 5 - زن مرد

 واحد فین -دانشگاه پیام نور استان هرمزگان  -استان هرمزگان 

 
 علوم انساني پيام نور 19579 روانشناسي 50 - زن مرد

 واحد زارچ -دانشگاه پیام نور استان يزد  -استان يزد 

 
 علوم انساني پيام نور 19593 مطالعات خانواده 60 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19594 مشاوره 60 - زن مرد

 
 هنـر پيام نور 19595 مرمت بناهاي تاريخي 60 - زن مرد

 
 هنـر پيام نور 19596 صنايع دستي 60 - زن مرد

 
 زبان هاي خارجي نورپيام  19597 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد

 
 علوم انساني پيام نور 19598 مديريت مالي 60 - زن مرد

 

هامحلاصالح رشته –ب   

 موارد اصالحي رشته دوره رشته محلكد دانشگاه گروه تحصیلي رديف

 انسانیعلوم  1
 -سسه غيرانتفاعی مجازي ايرانيانمو

 تهران
12444 

مجازي 

 غيرانتفاعی
 شدرشته محل حذف  مديريت بيمه

 و فنی رياضیعلوم  2
 -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 

 مركز اروند
 رشته محل حذف شد علوم كامپيوتر پيام نور 13680

 و فنی رياضیعلوم  3
 -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 

 مركز اروند
 رشته محل حذف شد مهندسی صنايع پيام نور 13681
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 9صفحه 

 موارد اصالحي رشته دوره رشته محلكد دانشگاه گروه تحصیلي رديف

 و فنی رياضیعلوم  4
 -استان خوزستان دانشگاه پيام نور 

 مركز اروند
 رشته محل حذف شد مهندسی نفت پيام نور 13683

 تجربیعلوم  5
 -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 

 مركز اروند
 پيام نور 13684

زيست شناسی 

 سلولی و مولكولی
 رشته محل حذف شد

 تجربیعلوم  6
 -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 

 مركز اروند
 رشته محل حذف شد شيمی كاربردي پيام نور 13685

 تجربیعلوم  7
 -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 

 مركز اروند
 رشته محل حذف شد شيمی محض پيام نور 13686

 انسانیعلوم  8
 -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 

 مركز اروند
 پيام نور 13687

برنامه ريزي 

 اجتماعی و تعاون
 رشته محل حذف شد

 انسانیعلوم  9
 -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 

 مركز اروند
 رشته محل حذف شد تاريخ پيام نور 13688

 انسانیعلوم  10
 -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 

 مركز اروند
 رشته محل حذف شد جامعه شناسی پيام نور 13689

 انسانیعلوم  11
 -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 

 مركز اروند
 رشته محل حذف شد حسابداري پيام نور 13690

 انسانیعلوم  12
 -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 

 مركز اروند
 رشته محل حذف شد حقوق پيام نور 13691

 انسانیعلوم  13
 -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 

 مركز اروند
 رشته محل حذف شد روانشناسی پيام نور 13692

 انسانیعلوم  14
 -خوزستان دانشگاه پيام نور استان 

 مركز اروند
 رشته محل حذف شد روزنامه نگاري پيام نور 13693

 انسانیعلوم  15
 -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 

 مركز اروند
 رشته محل حذف شد زبان و ادبيات عربی پيام نور 13694

 انسانیعلوم  16
 -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 

 مركز اروند
 رشته محل حذف شد ادبيات فارسیزبان و  پيام نور 13695

 انسانیعلوم  17
 -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 

 مركز اروند
 رشته محل حذف شد علوم تربيتی پيام نور 13696

 انسانیعلوم  18
 -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 

 مركز اروند
 رشته محل حذف شد علوم سياسی پيام نور 13697

 انسانیعلوم  19
 -نور استان خوزستان  دانشگاه پيام

 مركز اروند
 رشته محل حذف شد علوم ورزشی پيام نور 13698

 انسانیعلوم  20
 -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 

 مركز اروند
 پيام نور 13699

فقه و مبانی حقوق 

 اسالمی
 رشته محل حذف شد
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 10صفحه 

 موارد اصالحي رشته دوره رشته محلكد دانشگاه گروه تحصیلي رديف

 انسانیعلوم  21
 -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 

 مركز اروند
 رشته محل حذف شد مديريت بازرگانی نورپيام  13700

 انسانیعلوم  22
 -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 

 مركز اروند
 رشته محل حذف شد مديريت صنعتی پيام نور 13702

 زبان هاي خارجی 23
 -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 

 مركز اروند
 رشته محل حذف شد زبان و ادبيات انگليسی پيام نور 13703

 زبان هاي خارجی 24
 -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 

 مركز اروند
 مترجمی زبان انگليسی پيام نور 13704

 رشته محل حذف شد

 

 

 اصالحات مربوط به ضوابط سهمیه ايثارگران مندرج در دفترچه راهنما:
 

 

رساني به ايثارگران مصووب جلسوه موور  ( قانون جامع خدمات 70نكته بسیار مهم: توضیحات درخصوص آيین نامه اجرايي ماده )

 هیئت محترم وزيران: 12/5/1401

  هیئتت  12/5/1401( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب جلسه مورخ 70آیین نامه اجرایی ماده ) 3براساس ماده

تواننتد در دوره مشمولین استفاده از سهمیه صرفاً یكبار در هر مقطع آزمون سراسری و تحصیالت تكمیلی می»محترم وزیران: 

اده نمایند. چنانچه پس از قبولی و ثبت نام در رشته محل متذکور از ادامته تحصتیل روزانه دانشگاههای دولتی از سهمیه استف

 «انصراف دهند و یا ثبت نام ننمایند، مجدداً حق استفاده از سهمیه در آن مقطع تحصیلی را ندارند.

  هیئتت  12/5/1401رخ ( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصتوب جلسته متو70آیین نامه اجرایی ماده ) 4براساس ماده

استفاده مجدد مشمولین پذیرفته شده در هر مقطع در آزمون های سراسری و تحصیالت تكمیلتی در دوره هتای »محترم وزیران: 

شبانه )نوبت دوم( پیام نور، غیر انتفاعی، پردیس بین الملل، خودگردان، دانشگاه آزاد اسالمی و سایر دوره هتای شتهریه پترداز از 

 «( این آیین نامه حداکثر تا یكبار دیگر بالمانع است.3ن این آیین نامه در صورت انصراف از تحصیل عالوه بر ماده )سهمیه مشمولی

  و یتا قبتل از آن در  1400که دارای قبولی در آزمونهای سال  1401با توجه به موارد فوق داوطلبان آزمون سراسری سال

های غیرروزانه پذیرفته ی باشد، یا حداقل دو بار در دورهناطق محروم نیز مدوره روزانه که شامل رشته های فرهنگیان و م

 .دران را ندارنتاز سهمیه ایثارگ امكان استفاده مجدد وزانه فارغ التحصیل شده اند،و یا در رشته قبولی دوره غیرر اندشده

که دارای یكبار قبولی با استفاده از سهمیه ایثارگران در آزمونهای  1401فقط داوطلبان آزمون سراسری سال گر بعبارت دی

ل، ، پیتام نتور، غیتر انتفتاعی، پتردیس بتین الملت«نوبت دوم»)شبانه  و یا قبل از آن در دوره های غیر روزانه 1400سال 

 4مشمول ماده و از رشته قبولی انصراف داده اند،خودگردان، دانشگاه آزاد اسالمی و سایر دوره های شهریه پرداز( هستند 

 باشند. آیین نامه مذکور می

  بایست گواهی عدم ثبت نام و یا انصراف آیین نامه اجرایی فوق هستند می 4الزم به توضیح است داوطلبانی که مشمول ماده

 به دانشگاه یا موسسه آموزش عالی مربوط ارائه نمایند. 1401سال  خود را در زمان ثبت نام در رشته قبولی
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هابخش سوم : بخش پیوست  

 هاشرايط و مشخصات دانشگاه -الف 
 استان خراسان جنوبی * دانشگاه صنعتی بیرجند:

مراجعه  https://birjandut.ac.ir  ، برای اطالع از شرایط عمومی دانشگاه به نشانی «نشانی شرایط عمومی»با توجه به تغییر 

 فرمایید.

 دانشگاه فردوسی مشهد *استان خراسان رضوی 

بین دانشگاه فردوسی مشهد و « مشترک»رشته کارشناسی حسابداری)دوره  35982توضیحات تکمیلی در خصوص رشته محل  شرایط خاص:

 ها به شرح زیر است:دفترچه بخش پیوست 18عالوه بر مشخصات مندرج در صفحه کالج گریفیث کشور ایرلند( 

 :مزایای دوره

توانند در دوره کارشناسی ارشد کالج گریفیث دانش آموختگان موفق این دوره، در صورت برخورداری از شرایط عمومی قانونی، می. 1

د که سه نفر از بهترین دانش آموختگان این دوره را در مقطع دارکالج گریفیث این آمادگی را ادامه تحصیل دهند. به طور خاص، 

مصاحبه دوره دکتری  . دانشگاه فردوسی مشهد، برای دانش آموختگان مزبور، امتیاز معینی برای نمرهکندکارشناسی ارشد پذیرش 

 . خواهد بودل حسابداری، قائ

در  ثیفیکالج گر طیرا تحت شرا یمال تیریو مد یرشد حسابدارا یکارشناس دورهتوانند  یمدانش آموختگان موفق این دوره، . 2

دانش کار  یزایو در اخذ دانش آموختگاناز  تیحما یاقدامات الزم را برا یثفی، کالج گرنیبرسانند. عالوه بر ا انیبه پا "لكسای"

 انجام خواهد داد. آموختگی )ویزای دو ساله(

 نیا انی(، دانشجو6.5 لتسیزبان مناسب حداقل معادل آ ییو توانا 20از  17بخش )کسب معدل حداقل  تیدر صورت عملكرد رضا. 3

 یث خواهند بود. فیاز کالج گر فیو تخف دانشگاه فردوسی مشهداز اختصاصی  دریافت تسهیالت مالیبه محق  دوره

اخذ  یبرا ازی( مورد ندرس 13)از  درس 9از  این دوره انی، دانشجوانجمن حسابداران خبره انگلستان و یثفیطبق توافق کالج گر. 4

 شوند. یمعاف م (ACCAی حسابدار خبره )الملل نیو ب یحرفه امدرك 

دفتر مشاغل کالج  تیمورد حما ی،شغل یفرصتها جهت دسترسی به، دورهپس از اتمام  انی، دانشجوثیفیطبق توافق با کالج گر. 5

 قرار خواهند گرفت. یثفیگر

زبان  یها تیشوند تا قابل یم یمعرف دانشگاه فردوسی مشهددر  یسیزبان انگل کالجبه جویان این دوره، صورت لزوم، دانشدر . 6

 خواهد بود. گانیزبان را تیتقو یدهند. شرکت در کالس ها شیخود را افزا یسیانگل

 های دوره: هزینه

در دانشگاه فردوسی مشهد رایگان است. همچنین، کل شهریه هزینه های تحصیل برای دانشجویان در طول تحصیل )شش ترم( . 1

 شود.یورو برآورد می 10،000یورو می باشد. هزینه های زندگی در کشور ایرلند در حدود  6،452ساالنه کالج گریفیث در حدود 

در طول تحصیل در  دانشجویان در طول تحصیل در دانشگاه فردوسی مشهد، مشمول مقررات آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد و. 2

 کالج گریفیث، مشمول مقررات آن کالج خواهند بود. 

دانشجویانی که به هر دلیلی از ادامه تحصیل در کالج گریفیث خودداری کنند یا توانایی/شرایط الزم برای ادامه تحصیل در کالج . 3

الملل شمول شهریه تحصیل دانشجویان بینرا نداشته باشند، به عنوان دانشجویان نوبت دوم محسوب می شوند و نیز م ثگریفی

 دانشگاه فردوسی مشهد خواهند شد.

 استان یزد * دانشگاه اردکان:
 دانشگاه اردکان دارای خوابگاه استیجاری است.

https://birjandut.ac.ir/
https://birjandut.ac.ir/
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 :                 دانشگاه یزد *استان یزد 

   https://yazd.ac.ir/applyinfoنشانی شرایط عمومی: 

 .رعایت پوشش اسالمی توسط تمام خواهران و برادران در دانشگاه یزد و پردیس مهریز الزامی است : شرایط خاص

طرح بورسیه شغلی در »های محلرشتهصرفاً مربوط به « هابخش پیوست» دفترچه  35این دانشگاه مندرج در صفحه شرایط و ضوابط 

، 31433، 31431« باآزمون»های محلو رشته 19099، 19093« فاً براساس سوابق تحصیلیصر»های محلدانشگاه است) رشتهن ای« صنایع

31437 ،31439 ،31442 ،31444 ،31447 ،31450 ،35961 ،35965 ،35970 ،35972)  

 سوابق براساس صرفاً»با نحوه پذيرش  بهداشت وزارت« كارداني»مقطع  هايشرايط كامل پذيرش رشته –ب 

 «مصاحبه»و داراي « تحصیلي
 بود نخواهد مجاز اند،شده پذیرفته خدمت تعهد دارای هایمحل رشته در که قبل سنوات شدگانپذیرفته مجدد شرکت. 

 باشدمی آنها خدمتی تعهد دوره اتمام به مشروط ها،رشته این آموختگان دانش تحصیل ادامه. 

  سال تمام سن برای داوطلبان  27و با احتساب گذراندن دوره خدمت وظیفه عمومی حداکثر  سال تمام سن 25دارا بودن حداکثر

 .نامذکور در هنگام ثبت

 انجام مصاحبه. 

  هابخش پیوست»دفترچه  1دارا بودن حداقل کارایی اعضاء بدن مطابق شرایط مندرج در صفحه شماره». 

 د.شدگان از مزایای آموزش رایگان برخوردار هستنپذیرفته 

 باشندشدگان موظف به گذراندن طرح الیحه نیروی انسانی موضوع قانون پزشكان و پیراپزشكان میپذیرفته. 

 ها است.ها مشروط به اتمام دوره تعهد خدمتی آنآموختگان این رشتهادامه تحصیل دانش 

-تربیت دبیر شهید رجائيهاي تحصیلي دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه صالح شرايط و ضوابط اختصاصي رشتها –پ 

 («بخش پیو ست ها»دفترچه 3تهران) صفحه 
  8/3/1368خدمت به وزارت آموزش وپرورش  مصوب  نیقانون متعهد 6ماده  لیبه موجب تبصره ذ بخش تذکرات: 1تكمیل بند 

 کسرخواهدشد. یخوابگاه ازوجوه پرداخت نهیو هز یشبانه روز یها نهیهز یاسالم یمجلس شورا

  یفوق برنامه)مهارت و یفرهنگ یها تیمصوب ،شرکت درفعال یدرس یعالوه برگذراندن واحدها بخش تذکرات: 4تكمیل بند 

 باشد. یم یضوابط ومقررات مربوط الزام تیبارعا زین لیمحل تحص سی(دانشگاه وپردیتیوترب

  به منزله (1401)حداکثر تا پانزدهم مهر ماه سال  قبولی تحت هر شرایطیمحل نام در عدم ثبت بخش تذکرات: 3اصالح بند ،

 .تلقی خواهد شد« لغو»انصراف و استنكاف از تحصیل تلقی شده و قبولی فرد 

هاي علوم ها در دانشگاهكه محل تحصیل آن« فرهنگیان»دوره « بهداشت مدارس»شرايط پذيرش در رشته  – ت

 پزشكي است به شرح زير است:
  های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی اختصاصی پذیرش همانند سایر رشتهشرایط و ضوابط

( که الزم است پس از مطالعه و اطمینان از احراز شرایط فوق« پ»و بعالوه بند  «هابخش پیوست»دفترچه  1صفحه شماره است)

م(، نداشتن شرایط الزم محرز شود مرحله)تحصیل، تعهد و استخدا رشته اقدام کنند. بدیهی است چنانچه در هرنسبت به انتخاب

 .شده مطابق مقررات مربوط ملزم به پرداخت خسارت خواهد بودمن جلوگیری از ادامه تحصیل و... ، پذیرفتهض

 دانشجویان مكلفند بخشی از کارورزی و کارآموزی خود را در مدارس و مراکز درمانی آموزش و پرورش انجام دهند. 

 را در دانشگاه فرهنگیان شدگان متعهد خدمت به آموزش و پرورش بوده و مكلفند قبل از فراغت از تحصیل دروس تربیتی پذیرفته

 بگذرانند.

هاي علوم پزشكي ها و دانشكدهتوسط هیئت امناي دانشگاه« پردازشهريه»هاي دوره محلمیزان شهريه رشته – ث

 .شودرساني ميشگاه و دانشكده اطالعمربوط تعیین و از طريق تارنماي دان

https://yazd.ac.ir/applyinfo
https://yazd.ac.ir/applyinfo
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 جدول مناطق مشمول سهمیه درگیر بالياي طبیعي)زلزله، سیل، ...( – ج
 بخش شهرستان استان ردیف

 آذربایجان شرقی 1
 مرکزی، مهربان سراب
 کندوان، ترکمانچای میانه

 مرکزی، نظرکهریزی هشترود
 (آن روستاهای تمامی و قطور شهر) قطور خوی آذربایجان غربی 2

 خوزستان 3

 مرکزی آبادان
 مرکزی اهواز

 مرکزی خرمشهر

 مرکزی )کوت عبداهلل( کارون
مسجد 
 سلیمان

 مرکزی، گلگیر

 کالپوش میامی سمنان 4

5 
 و سیستان

 بلوچستان
  

 مرکزی، پیرسهراب )روستای پیرسهراب(، پالن)روستای پالن( بهاره چا

 مرکزی، کهیر کنارک

 زرآباد، کاروان زرآباد
 مرکزی )روستاهای نگور، سندمیرثوبان(، باهوکالت دشتیاری

 مرکزی، جلگه چاه هاشم دلگان

 مرکزی، ساربوک، تلنگ قصرقند

 بزمان ایرانشهر

 نیکشهر
سفیدکوه مرکزی) روستاهای چاهان، مخت، هیچان و مهبان(، بنت )روستاهای بنت، دستگرد، مهمدان، زردآری، 

 وحیدربند(
 مرکزی، الدیز، ریگ ملک میرجاوه

 مرکزی ) فقط منطقه بنجار( زابل

 مرکزی، ایرندگان، پشتکوه خاش
 تیجمرکزی، گ فنوج

 مرکزی، قرقری هیرمند
 مرکزی، صابری نیمروز
 ، خومکمرکزی، جزینک زهک

6 
کهكیلویه و بویر 

 احمد 
 مرکزی، پاتاوه دنا 

 لرستان 7

 مرکزی، زاغه، پاپی خرم آباد

 چگنی، شاهیوند، ویسیان چگنی

 مرکزی، معموالن پلدختر

 مرکزی، خاوه، کاکاوند دلفان
 مرکزی، سیالخور دورود

 مرکزی، سوری رومشکان
 جاپلق ازنا

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

 مرکزی، طرهان، کوهنانی، درب گنبد کوهدشت

 مرکزی، فیروز آباد سلسله

 




