
 

 1صفحه 

  ها و مؤسسات:) اصالحات مربوط به شرايط و ضوابط اختصاصي دانشگاهالف
) درج شده است كه داوطلبـان الزم  322تا  298هاي دفترچه راهنما (صفحات ها و مؤسسات آموزش عالي در بخش پيوستشرايط و ضوابط ساير دانشگاه

  را با دقت مطالعه كنند. آناست 
   تهران - و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه فرهنگيان *
 نام در آزمون(مشروط به تداوم اشتغال در آموزش و پرورش).دارا بودن حكم كارگزيني مبني بر استخدام رسمي يا پيماني در زمان ثبت -1

هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نبوده و در صورت نام در آزمون باشد در غير اينصورت مجاز به انتخاب رشتهل از پايان مهلت قانوني ثبت: تاريخ صدور حكم استخدام رسمي و يا پيماني داوطلبان بايد قب1تبصره 
 گردد،مي "لغو"و قبولي، قبولي آنان 	انتخاب
  گزيني رسمي و يا پيماني باشند،  مجاز به انتخاب رشته نمي باشند ودرصورت انتخاب، قبولي آنان لغو خواهدشد. التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي  ونيروهاي قرادادي و.. كه  فاقد حكم كار: معلمان حق2تبصره

ن و رعايت مفاد دستورالعمل اساس شرايط مندرج در فرم موافقت با ادامه تحصيل كاركنا( رسمي يا پيماني) از اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود بر "موافقت با ادامه تحصيل كاركنان"دارا بودن فرم -2
 عه نمايند).معاونت توسعه مديريت وپشتيباني وزارت آموزش و پرورش(داوطلبان بايد براي دريافت اين فرم به ادارات آموزش و پرورش محل خدمت خود مراج 17/06/1394مورخ  11/710شماره  
) و بخشنامه شماره  26/12/1393مورخ  172556/206شوراي عالي اداري كشور( شماره ابالغي 2/12/1393مورخ  171مصوبه  جلسه  13با رعايت بند   "موافقت با  ادامه تحصيل كاركنان": فرم 1تبصره 

باالتر ازمقطع تحصيلي زمان استخدام  سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور مبني بر اينكه كارمند دولت درطول خدمت خود، صرفاً مي توانند ازمزاياي اداري واستخدامي يك مقطع 24/12/1393مورخ  170061
 برخوردار مي شوند. صادر خواهد شد.

ه فرم موافقت با  ادام"نام در آزمون است. لذا درصورتي كه داوطلب بدون داشتن موافقت نامه كتبي(توسط محل خدمت به منزله نداشتن شرايط ثبت   "موافقت با  ادامه تحصيل كاركنان":  عدم ارائه فرم  2تبصره 
 تلقي خواهد شد.  "كان لم يكن") انتخاب رشته نموده  و پذيرفته شود قبولي وي   "تحصيل كاركنان

اشند درصورتي صادر پيماني) داراي مدرك كارشناسي كه متقاضي  تحصيل  در رشته امتحاني آموزش راهنمايي و مشاوره  مي ب - براي فرهنگيان (رسمي    "موافقت با  ادامه تحصيل كاركنان" ":  فرم  3تبصره 
 با ابالغ مشاور در آموزش وپرورش فعاليت داشته اند.   97-98خواهد شد مدرك تحصيلي مقطع كارشناسي راهنمايي و مشاوره  بوده و در سال تحصيلي 

 ط وضوابط مربوط براساس طرح طبقه بندي مشاغل، اعمال مدرك منع قانوني نداشته باشد.  توسط محل خدمت به شرطي امكان پذير خواهد كه بارعايت شراي "موافقت با  ادامه تحصيل كاركنان": صدور فرم  4تبصره 
اداره كل هاي دانشگاه فرهنگيان ودانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي مي باشند كه  : نيروهاي خدماتي و اداري كه داراي حكم كارگزيني رسمي وپيماني  مي باشند به شرطي مجاز به انتخاب كد رشته محل 5تبصره 

ساس طرح طبقه بندي مشاغل، فرم موافقت با ادامه تحصيل را  نيز آموزش وپرورش استان محل خدمت، قبل از شركت در آزمون، با تغيير رشته شغلي از خدماتي ويا اداري  به مشاغل آموزشي موافقت نموده و برا
 تلقي خواهد شد.     "كان لم يكن "ژه فرهنگيان براي اين افراد هاي ويصادر نمايد. درغير اين صورت،ثبت در آزمون و قبولي در كد رشته محل

  يند الزامي است. ( رسمي يا پيماني) از اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود كه در ساير دانشگاهها وموسسات آموزش عالي كشور پذيرفته شده و تحصيل مي نما "موافقت با ادامه تحصيل كاركنان"فرماخذ  -3
) فرهنگيان داراي مدرك معادل مي  15/9/1394/دش مورخ 14444/94شوراي عالي انقالب فرهنگي ( شماره ابالغي  26/8/1394مورخ  771و  23/01/1390مورخ  221 مندرج در مصوبات جلسه طبق مفاد -4

 ادامه تحصيل نمايند.  قبولي   توانند درآزمون  مقاطع تحصيلي باالتر شركت نموده و درصورت
  به تحصيل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي دولتي يا غيردولتي. عدم اشتغال -5
و در حكم  يردولتي يا آزاد به صورت معادل يا غير معادل دريافت نمودهفرهنگياني كه به هر نحوي قبالً مدرك كارشناسي ارشد (پيوسته يا ناپيوسته) و باالتر را از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي دولتي و غ -6
 باشند. هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نميارگزيني آنان اعمال شده باشد ، مجاز به انتخاب رشتهك
 مايند. توانند با رعايت سايرضوابط و مقررات تحصيل نسال سابقه خدمت اداري يا آموزشي در وزارت آموزش وپرورش، مي 3درصورت داشتن حداقل  "دانشگاه فرهنگيان"پذيرفته شدگان رشته هاي تحصيلي  -7

 باشد.ي وآموزشي آنان براي ادامه تحصيل، قابل احتساب نمي: طول مدت سنوات تحصيل فارغ التحصيالن دانشگاه فرهنگيان و دانشجويان متعهد خدمت دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي، جزء سابقه خدمت ادار1تبصره
سال سابقه خدمت اداري يا آموزشي در وزارت آموزش وپرورش ندارند مجاز به انتخاب كد رشته محل هاي  3وزش وپرورش كه حداقل :  دانشجويان متعهد خدمت و مستخدمين رسمي و پيماني جديد آم2تبصره

 نمي باشند.  دانشگاه فرهنگيان
  ر خواهد بود.قانون مديريت خدمات كشوري امكان پذي 70و 61، 60ادامه تحصيل فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش با رعايت مفاده ماده  -8

 61توانند ادامه تحصيل دهند و به استناد  تبصره ذيل ماده تبصره : با توجه به قانون مديريت خدمات كشوري و ممنوعيت اعطاي مأموريت آموزشي ، فرهنگيان محترم در خارج از ساعت اداري موظف خود مي
 باشد.ضوابط مربوط ، فقط براي ايثارگران واجد شرايط مقدور ميقانون مديريت خدمات كشور، اعطاي مأموريت آموزشي صرفاً در چارچوب 

 ) واين دفترچه كه داوطلبان ملزم به رعايت آن هستند ، براي فرهنگيان نيز الزامي است.1عالوه بر شرايط و ضوابط اختصاصي ياد شده ، رعايت شرايط عمومي و ساير ضوابط كلي مندرج در دفترچه شماره ( -9
گردد و حسب مورد مكلف به پرداخت نام يا تحصيل، قبولي وي لغو ميرائه اطالعات نادرست ، پذيرفته شود و يا متعاقب آن مشخص شود كه شرايط الزم را نداشته است در هر مرحله از ثبتچنانچه فردي با ا -10

 خسارت هاي ناشي از آن خواهد بود. 
 كند. داوطلب بوده و هيچگونه حقي براي وي ايجاد نميمسوؤليت ناشي از عدم رعايت ضوابط عمومي و اختصاصي  به عهده  -11
هاي اند مجاز به انتخاب رشتهمعادل يا غير معادل دريافت نمودهفرهنگياني كه به هر نحوي قبالً مدرك كارشناسي ارشد و باالتر از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي يا آزاد به صورت  -12

 باشند.نميتحصيلي ويژه فرهنگيان 
) فرهنگيان داراي مدرك معادل ضمن خدمت  سال 15/9/1394/د ش مورخ 14444/94شوراي عالي انقالب فرهنگي(شماره ابالغي  26/8/1394مورخ  771و 23/01/1390مورخ  221طبق مصوبات جلسه -13

مورخ  845رعايت آيين نامه شركت دارندگان مدرك معادل و غيررسمي در آزمون ها ي مقاطع باالتر مصوبه جلسه  وقبل از آن مي توانند درآزمون  مقاطع تحصيلي باالتر شركت نموده و درصورت قبولي با 1391
 ) ادامه تحصيل نمايند. 28/5/1392مورخ  77633/2شوراي گسترش آموزش عالي، ( شماره ابالغي15/4/1392
 باشد .مي 31/6/1398سال تمام تا تاريخ  27پيماني)   –حداكثر سابقه خدمتي جهت ادامه تحصيل فرهنگيان (رسمي  -14

مجلس شوراي اسالمي سپرده اند، چنانچه درزمان شروع به تحصيل ، تعهد اوليه آنان(موضوع سند  8/3/1369: افرادي كه قبالً به آموزش وپرورش تعهد خدمت به استناد قانون متعهدين خدمت مصوب 1تبصره 
قانون مزبور) براي ادامه تحصيل در دوره هاي روزانه، شبانه ونيمه حضوري ومجازي مي باشند . ليكن ساير  4مام نرسيده باشد ملزم به سپردن تعهد مجدد( طبق ماده قانون متعهدين خدمت) به ات 3تعهد ماده 

 تلقي خواهدشد.  "كان لم يكن "تعهدات مي بايد قبل ازشروع به تحصيل، تعيين تكليف شوند. درغير اين صورت قبولي فرد
و سند تعهد ماموريت تحصيلي) باقي مانده باشد، ادامه تحصيل اين افراد برابر  : فرهنگياني كه تعهد استخدامي (اوليه) نداشته و يا تعهد مذكور را به اتمام رسانده اند، حتي اگر ساير تعهدات(موضوع سند تعهدريزنمره2بصره ت

قانون متعهدين خدمت (به استثناي تعهد موضوع آموزش رايگان كه متولي آن دانشگاه محل تحصيل است)، موضوعيت ندارد.  4و  3اخذ سند تعهد موضوع ماده  مقررات آموزشي وزارت علوم (آموزش رايگان) خواهد بود و
 اد تعهد ريزنمره و ماموريت تحصيلي با پرداخت خسارت)، اقدام نمايند.نسبت به تعيين تكليف تعهدات ثانويه قبلي (موضوع اسن الزم به ذكر است اينگونه افراد، بايد با مراجعه به مراجع آموزش وپرورش،

پيماني مي باشند ؛  ليكن افراداي كه به هردليل تا مهلت  -شوند ، مجاز به انتخاب رشته ها ي تحصيلي ويژه فرهنگيان رسمي التحصيل ميفارغ31/6/1398دانشجويان سال آخر مقطع كارشناسي كه تا تاريخ  -15
 تلقي خواهد شد. "كان لم يكن"رغ التحصيل نشده باشند، قبولي آنان مقرر، فا

باشد، لذا ساير داوطلبان اعم از قراردادي، قرارداد تطبيقي نهضت سواد آموزي، شركتي، هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان ، مخصوص شاغالن رسمي و يا پيماني واجد شرايط آموزش و پرورش ميكليه رشته -16
  نبوده و در صورت انتخاب و قبول شدن، قبولي آنان لغو خواهد شد. 	هاو ...، مجاز به انتخاب اين رشته داوطلبان آزادهاي مدارس غيرانتفاعي، التدريسيآموزشياران نهضت سوادآموزي، حقالتدريس، معلمان حق

  .(درصورت وجود خوابگاه) با رعايت ضوابط و مقررات مربوط، خوابگاه فراهم خواهد شد باشد لكن در حد امكانات موجودامكان استفاده از خوابگاه براي دانشجويان دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت شهيدرجايي ميسور نمي
 :تهران –تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه شرايط تكميلي 

پيماني وزارت آموزش و پرورش براي  دانشگاه فرهنگيان  و  - ان ورود به دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي،عالو بررعايت شراي طوضوابط عمومي آزمون رعايت شرايط و ضوابط اختصاصي فرهنگيان رسمي داوطلب
 :نين موارد ذيل نيز ضروري مي باشدهمچ

/و) انتقال، مهماني و تغيير رشته در مقطع كارشناسي ارشد ممنوع 162902به شماره  10/08/1394ارشد ناپيوسته  وزارت علوم تحقيقات، فناوري (مصوب  آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي 20بر اساس ماده  -1
 است و اين دانشگاه هيچگونه درخواستي در اين موارد را بررسي نمي كند.

/و) درصورتي كه دانشجوي دوره روزانه در مدت سنوات مجاز (يعني 162902به شماره  10/08/1394ناپيوسته  وزارت علوم تحقيقات، فناوري (مصوب آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد  6بر اساس ماده  -2
  نيمسال ) فارغ التحصيل نگردد ادامه تحصيل وي در نظام شبانه و با اخذ شهريه مصوب هيأت امناء دانشگاه خواهد بود. 5
 هاي شبانه (غير فرهنگي) ندارد.دوره هيچگونه تعهدي در خصوص جذب و استخدام و به كارگيري پذيرفته شدگان وزارت آموزش و پرورش -3
 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي براي دانشجويان كارشناسي ارشد (اعم از فرهنگي و آزاد) از ارائه هر گونه خوابگاه معذور است. -4
نام يا تحصيل، قبولي وي لغو مي گردد و حسب مورد مكلف به پرداخت  ذيرفته شود و يا متعاقب آن مشـخص شود كه شرايط الزم را نداشته است در هر مرحله از ثبتچنانچه فردي با ارائه اطالعات نادرست، پ -5

 خسارت هاي ناشي از آن خواهـد بـود. 
  كند.ونه حقي براي وي ايجاد نميمسـؤليت ناشـي از عـدم رعايـت ضوابط عمومي و اختصاصي به عهده داوطلب است و هيچگ -6



 

 2صفحه 

   دانشگاه صنعتي قم *
  .در اين دانشگاه خوابگاههاي دانشجويي به صورت خودگردان(بانظارت دانشگاه)ارائه مي شود-2 . ستفاده از حجاب برتر(چادر)براي بانوان الزامي استا-1

   شيراز –موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  *
موسسه داراي امكانات  -5. امكان تقسيط شهريه براي كليه دانشجويان-4. پرداخت وام شهريه به دانشجويان از صندوق رفاه-3. تامين خوابگاه خودگردان-2. تخفيف شهريه به دانشجويان رتبه اول تا سوم-1

   بلوار فجر غربي –شهرك والفجر  –بلوار اميركبير  -شيراز  نشاني:-7 هاي مختلفآزمايشگاه و كارگاه-6 باشد.ي و سايت رايانه ميرفاهي از قبيل سلف سرويس، مركز مشاوره، كتابخانه، وايرلس، امكانات ورزش
  071- 38420003-7تلفن: 

   قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي  *
  028- 33697120 – 7تلفن:      72كوچه حكمت  – بلوار امام خميني(ره) –قزوين  نشاني:

   دانشگاه غيرانتفاعي خاتم *
تحصيلي معاف و از در بدو ورود از پرداخت شهريه  50تا  1هاي 	رتبه  -1 :»اد، انرژي و تكنولوژي كوانتوميمو«و » اقتصاد نظري«شرايط عمومي كليه رشته ها به غير از رشته هاي  -الف 

برخوردار  دانشگاهكمك هزينه تحصيلي مصوب شوراي  %50از معاف و تحصيلي شهريه  در بدو ورود از پرداخت 100تا  51هاي 	رتبه -2 .شدخواهند برخوردار  دانشگاهكمك هزينه تحصيلي مصوب شوراي 
حائزين رتبه هاي فوق چنانچه در طول تحصيل به عنوان دانشجوي رتبه اول تا سوم در هر نيمسال معرفي -4 بود.تحصيلي معاف خواهند شهريه پرداخت از در بدو ورود  200تا  101رتبه هاي -3 .شدخواهند 

هاي علمي و بين دانشجويان در صورت انتشار مقاله متناسب با رشته تحصيلي (در ارتباط با پايان نامه ) در مجالت معتبر علمي و پژوهشي و يا كنفرانس-5 كماكان از امتيازات فوق بهره مند خواهند بود.شوند 
 د. باشدانشگاه فاقد امكانات خوابگاه مي -7. بهره مند خواهند بودصندوق رفاه دانشجويان هاي دانشجويي بر اساس ضوابط دانشجويان از وام-6 المللي از مزاياي مالي آئين نامه آموزشي برخوردار خواهند شد.

گرايش اقتصاد  ياقتصادعلوم ) در رشته 50الي  1به منظور جذب دانشجويان نخبه ( رتبه هاي  1398-99دانشگاه در سال تحصيلي  :»علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري«شرايط خاص رشته  –ب 
پرداخت كمك -3. معافيت از پرداخت شهريه-2. بهره گيري از استاتيد دانش آموخته دانشگاه هاي برتر بين المللي در رشته هاي اقتصاد و مالي-1 نظري به ارائه تسهيالت زير به تناسب رتبه متعلقه مي پردازد:
حمايت جهت -5. پاسارگاد در صورت احراز كامل شرايط مرتبطاولويت دعوت به همكاري در هولدينگ هاي گروه مالي - 4. و پژوهشي در دانشگاه هزينه تحصيلي ماهيانه در قبال فعاليت موثر تمام وقت آموزشي

تامين هزينه شركت در كنفرانس -6. دانشگاه خاتم طدر مقطع دكتري در دانشگاه خاتم و يا دانشگاه هاي برتر كشور و يا خارج از كشور برابر ضوابط و مقررات آموزش عالي در صورت تامين شرايادامه تحصيل 
ارائه تسهيالت خوابگاه به -8. برگزاري دوره هاي آموزش زبان انگليسي جهت آمادگي براي شركت در كالس هاي اساتيد بين المللي-7. براي ارائه مقاالت علمي پذيرفته شده در دانشگاه خاتمهاي بين المللي 

مي اين اين تسهيالت براي همه حائزين شرايط در تمام طول مدت تحصيل مهيا است. بديهي است در صورت عدم حفظ كيفيت باالي تحصيلي و بروز رخوت عل-9. دانشجوياني كه ساكن شهر تهران نيستند
  تسهيالت قطع خواهد شد. 

قبول شدگان جهت پذيرش نهايي در - 2 برگزار مي شود.فرانسه با همكاري دانشگاه پير و ماري كوري مدركي و  دواين دوره بصورت -1 :»تكنولوژي كوانتوميمواد، انرژي و «شرايط خاص رشته  -ج 
ذيرفته دودي بورس تحصيلي براي ساير پحآزمون بورس كامل تحصيلي در ايران و فرانسه تعلق مي گيرد. همچنين تعداد م 100الي  1به نفرات -3. دوره مي بايست در مصاحبه اختصاصي دانشگاه پذيرفته شوند

 با يا و نموده مراجعه  khatam.ac.ir/tiasاينترنتي   صفحه به شرايط واجد اشخاص و تسهيالت جزئيات از اطالع كسب منظور به -4 د.شدگان كه در مصاحبه انتخاب مي شوند نيز در نظر گرفته خواهد ش
  .فرماييد حاصل تماس 021 – 89174077  تلفن شماره

  
  ها:) اصالحات جداول كدرشته محلب

 مجموعه  رديف
 امتحاني

 دوره نام دانشگاه
 محلكد 

 تحصيل
  ياصالحمورد يا موارد  نام رشته گرايش

  نفر افزايش مي يابد. 4نفر به  3ظرفيت از   علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش سيالب و رودخانه  23557  روزانه  دانشگاه كاشان  1301  1

  نفر افزايش مي يابد. 4نفر به  3ظرفيت از   علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش سيالب و رودخانه  23597  نوبت دوم  دانشگاه كاشان  1301  2

  نفر افزايش مي يابد. 4نفر به  3ظرفيت از   علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش آبخيزداري شهري  23592  روزانه  دانشگاه كاشان  1301  3

  نفر افزايش مي يابد. 4نفر به  3ظرفيت از   علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش آبخيزداري شهري  23624  نوبت دوم  دانشگاه كاشان  1301  4

  نفر افزايش مي يابد. 7نفر به  5ظرفيت از   علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان دارويي و صنعتي  23665  روزانه  دانشگاه كاشان  1301  5

  مي يابد. نفر افزايش 7نفر به  5ظرفيت از   علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان دارويي و صنعتي  23691  نوبت دوم  دانشگاه كاشان  1301  6

  نفر افزايش مي يابد. 4نفر به  3ظرفيت از   ارزيابي و آمايش سرزمينگرايش محيط زيست علوم و مهندسي   25300  روزانه  دانشگاه كاشان  1317  7

  نفر افزايش مي يابد. 4نفر به  3از ظرفيت   علوم و مهندسي محيط زيست گرايش ارزيابي و آمايش سرزمين  25336  نوبت دوم  دانشگاه كاشان  1317  8

  نفر افزايش مي يابد. 4نفر به  3ظرفيت از   آلودگي هاي محيط زيستعلوم و مهندسي محيط زيست گرايش   25314  روزانه  دانشگاه كاشان  1317  9

  نفر افزايش مي يابد. 4نفر به  3ظرفيت از   هاي محيط زيستعلوم و مهندسي محيط زيست گرايش آلودگي   25349  نوبت دوم  دانشگاه كاشان  1317  10

  نفر افزايش مي يابد. 7نفر به  5ظرفيت از   مديريت و كنترل بيابان  25464  روزانه  دانشگاه كاشان  1321  11

  افزايش مي يابد.نفر  7نفر به  5ظرفيت از   مديريت و كنترل بيابان  25476  نوبت دوم  دانشگاه كاشان  1321  12

  25035  روزانه  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   1312  13
هاي كامپوزيتگرايش  هاي سلولزيمهندسي صنايع چوب و فرآورده

  نفر افزايش مي يابد. 7نفر به  4ظرفيت از   ليگنوسلولزي

  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   1312  14
پرديس 
  25046  خودگردان

هاي كامپوزيتگرايش  هاي سلولزيمهندسي صنايع چوب و فرآورده
  نفر افزايش مي يابد. 7نفر به  4ظرفيت از   ليگنوسلولزي

  نفر افزايش مي يابد. 7نفر به  4ظرفيت از   صنايع سلولزيگرايش  هاي سلولزيمهندسي صنايع چوب و فرآورده  25058  روزانه  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   1312  15

  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   1312  16
پرديس 
  نفر افزايش مي يابد. 7نفر به  4ظرفيت از   صنايع سلولزيگرايش  هاي سلولزيمهندسي صنايع چوب و فرآورده  25069  خودگردان



 

 3صفحه 

  هاي مندرج در دفترچه راهنما:هاي جديد عالوه بر كدرشته محل) كدرشته محلج
  

  تحصيلي كارشناسي ارشد گروه علوم انساني هايكدرشته محل -1متمم جدول شماره     
  ) 1فارسي (كد ضريب زبان و ادبيات  - 1101

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول

 زبان و ادبيات فارسي 20 -  
زاهدان (محل تحصيل پرديس  - دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 پرديس خودگردان 26548  خودگردان دانشگاه)

 ) 2زبان و ادبيات فارسي (كد ضريب  - 1101

زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 20 -    پيام نور 26550  مركز يزد -  دانشگاه پيام نور استان يزد
 ) 1شناسي (كد ضريب مجموعه روان - 1133

 پيام نور 26549  مركز بروجرد -دانشگاه پيام نور استان لرستان  گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 20 -  
 ) 1مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142

 غيرانتفاعي 26552  دماوند (محل تحصيل واحد تهران) -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 -  فقط زن
 غيرانتفاعي 26553  دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 - محل تحصيل واحد دماوند -فقط مرد 

  
  هاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه فني و مهندسيكدرشته محل -3متمم جدول شماره 

 ) 1مجموعه مهندسي برق (كد ضريب  - 1251

  توضيحات
 پذيرشظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

 اول دوم

  
 غيرانتفاعي 26551  ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخر رازي  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -

 ) 1) (كد ضريب ITمهندسي فناوري اطالعات ( - 1276

 نوبت دوم 26546  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي فناوري اطالعات گرايش معماري سازماني 2 -  

  
  هاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه كشاورزي و منابع طبيعيكدرشته محل - 4متمم جدول شماره 

 ) 1باغباني (كد ضريب  علوم و مهندسي -  1305

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

 اول دوم

 علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 5 -  
دانشگاه شيراز (محل تحصيل دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي 

 روزانه 26547  )داراب

 
 علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 5 -

اردبيل (محل تحصيل دانشكده  - دانشگاه محقق اردبيلي 
 روزانه 26554  مشگين شهر)كشاورزي شهرستان 

 
 علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 -

اردبيل (محل تحصيل دانشكده  - دانشگاه محقق اردبيلي 
  كشاورزي شهرستان مشگين شهر)

 نوبت دوم 26555

  
  

  روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور


