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  متمركز، هاي نيمه شدگان چند برابر ظرفيت رشته انتخاب و تعيين مجدد دانشگاه محل تحصيل، براي كليه معرفي

  .باشد الزامي مي   12/9/93   لغايت   2/9/93   از تاريخ
شدگان چند برابر ظرفيت  نحوه انتخاب دانشگاه محل تحصيل و شرايط و ضوابط به كليه  معرفي براي كسب اطالعات الزم از 

.اين راهنما را با دقت مطالعه نمايند ، مطالبشود متمركز آزمون سراسري توصيه مي نيمه  هاي تحصيلي يك از رشته هر
  

دفترچه راهنماي انتخاب دانشگاه محل 
  شدگان چند برابر ظرفيت معرفي تحصيل

  متمركز تحصيلي نيمه هاي  رشته

  آزمون سراسري
  1393سال 

  عالي  آموزش  و مؤسسات ها در دانشگاه
  دولتي و غيردولتي

  )1393ماه  آذر(
انتخاب محل در سايت سازمان از تاريخ «

  »باشد مي 12/9/93لغايت  2/9/93

:متمركز هاي تحصيلي نيمه حاوي كليه رشته  
  كارشناسي و كارداني( ورزشي علوم(   
 آموزش تربيت بدني 
 آهنگسازي  
 ادبيات نمايشي 
 ارتباط تصويري 
 بازيگري ـ كارگرداني 
 طراحي پارچه 
 طراحي صحنه 
 طراحي صنعتي 
 طراحي لباس 
 هنرهاي تجسمي كارداني 
 كتابت و نگارگري 
 مجسمه سازي 
 نقاشي 
 نمايش عروسكي  
 جهانيو  نوازندگي موسيقي ايراني 
 موسيقي نظامي 
 ها و  مركز در دانشگاهمت هاي نيمه و ساير رشته

....دولتي و غيردولتي مؤسسات آموزش عالي



   1 صفحه

  »باسمه تعالي «
  » 1393آزمون سراسري سال  متمركز نيمههاي تحصيلي  فهرست مندرجات راهنماي انتخاب محل تحصيل رشته« 

  صفحه  عنوان
  1  ، نحوه انتخاب رشته محل و تذكرات مهمدمهــمق

بـه روش   علوم رياضي و فني، علوم تجربـي و علـوم انسـاني   هاي آزمايشي  گروهبين داوطلبان كه از تحصيلي هاي  رشته ـ بخش اول
  :پذيرند دانشجو مي متمركز نيمه

كارشناسي مربيگري ورزشـي   -3 *** )4جدول شماره (تربيت بدني  آموزشكارشناسي  -2 *** )3تا  1جداول شماره (كارشناسي علوم ورزشي  -1
كارشناسـي   -6 *** )9جدول شماره (كارشناسي علوم انتظامي  -5 *** )8و  7جداول شماره (كارداني علوم ورزشي  -4 ***) 6و  5جداول شماره (

  )11جدول شماره (دكتراي پيوسته بيوتكنولوژي  -7 ***) 10جدول شماره (مددكاري اجتماعي 

8 -2 

ـ  متمركـز دانشـجو    بـه روش نيمـه   علوم رياضـي و فنـي  گروه آزمايشي بين داوطلبان هاي تحصيلي كه منحصراً از  رشته بخش دوم 
  :پذيرند مي

 ***) 15جـدول شـماره   (مهندسي كشتي  -3 ***) 14و  13جداول شماره (مهندسي برق  -2 ***) 12جدول شماره (دكتراي پيوسته رياضي  -1
  )16شماره جدول (كاردان فني برق  -4

8  

  :پذيرند متمركز دانشجو مي به روش نيمه علوم تجربيگروه آزمايشي بين داوطلبان هاي تحصيلي كه منحصراً از  رشته بخش سوم ـ
  ***) 17جدول شماره ( دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران  هاي پزشكي دندانپزشكي و كارداني فوريتهاي تحصيلي  رشته -1
  ) 18جدول شماره (هاي پزشكي  كارداني فوريت -2

9  

  :پذيرند متمركز دانشجو مي به روش نيمه انسانيعلوم گروه آزمايشي بين داوطلبان هاي تحصيلي كه منحصراً از  رشته ـ بخش چهارم
  10  )19جدول شماره (فقه و حقوق شافعي  -1

  :پذيرند متمركز دانشجو مي به روش نيمه هنرگروه آزمايشي بين داوطلبان هاي تحصيلي كه منحصراً از  رشته ـ پنجمبخش 
 ***) 29تا  25جداول شماره (ارتباط تصويري  -3 ***) 24تا  22جداول شماره (ادبيات نمايشي  -2 ***) 21و  20جداول شماره (آهنگسازي  -1
جداول (طراحي پارچه  -6 ***) 34و  33جداول شماره (تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي  -5 ***) 32تا  30جداول شماره (بازيگري ـ كارگرداني   -4

طراحـي لبـاس    -9 ***) 43تـا   41جـداول شـماره   (طراحي صـنعتي   -8 ***) 40و  39جداول شماره (طراحي صحنه  -7 ***) 38تا  35شماره 
) 50و  49جـداول شـماره   (كـارگرداني تلويزيـون    -11 ***) 48و  47اره جداول شم(كارداني هنرهاي تجسمي  -10 ***) 46تا  44جداول شماره (

تـا   57جداول شـماره  (نقاشي  -14 ***) 56و  55جداول شماره (مجسمه سازي  -13 ***) 54تا  51جداول شماره (كتابت و نگارگري  -12 ***
نوازنـدگي   -17 ***) 65تـا   63جـداول شـماره   (نوازنـدگي موسـيقي ايرانـي     -16 ***) 62و  61جداول شماره (نمايش عروسكي  -15 ***) 60

    )68جدول شماره (موسيقي نظامي  -18 ***) 67و  66جداول شماره (موسيقي جهاني 

15- 10  

  16  .1393 آزمون سراسري سال متمركز هاي تحصيلي نيمه رشتهتحصيل  فرم انتخاب محلحوه تكميل ن ـ ششمبخش 
  16  .جهت تكميل و ثبت در سايت سازمان فرم انتخاب كد محل تحصيلنويس  پيش ـ هفتمبخش 

  16  . متمركز هاي متمركز براي شركت در مراحل مصاحبه و تحويل به مؤسسات نيمه شدگان رشته فرم تعهد پذيرفته

   مـقدمه     
ضـمن اعـالم كدرشـته     ،1393سراسري سـال  متمركز آزمون تحصيلي نيمههاي رشتهاز ظرفيت هر يك برابر شدگان چند موفقيت براي كليه معرفي با آرزوي

وسـيله بـه اطـالع كليـه      بـدين  ،آزمـون فـوق  ) 2شماره (مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته  متمركز نيمههاي ي تحصيلي از كدهاي اصلي رشتهها محل
در فرم انتخاب رشته تحصـيلي   متمركز نيمههاي بندي صورت گرفته رشته در نظر داشتن اولويترساند كه الزم است بدون شدگان چند برابر ظرفيت مي معرفي
 رشـته كد ،هاي منـدرج در ايـن دفترچـه راهنمـا    اساس رشته مجدداً بر متمركز معرفي شده خود ي تحصيلي نيمهها رشتهيا  توجه به رشته و با و ،)اصلي(اوليه 
هاي الزم و اطمينان از صحت كدهاي انتخابي، آنهـا را در فـرم اينترنتـي     وده و پس از كنترلبندي جديد نم دلخواه اولويتي تحصيلي خود را تعيين و به ها محل

  ).باشدمالك تعيين دانشگاه محل تحصيل همين انتخاب رشته مي( .ايندوارد نم
  :مهمتذكرات خيلي 

يا  بايست با مشخصات كارت اعتباريصورت اينترنتي بوده و داوطلبان ميبه  در اين مرحله نيز شدگان معرفيمجدد  متمركز نيمههاي تحصيلي انتخاب رشته -1
 :اينترنتـي سـازمان بـه نشـاني    بـا مراجعـه بـه سـايت      12/9/93لغايت  2/9/93خود از تاريخ  پرونده و كد رهگيريداوطلب و يا شماره ، شماره شناسنامه

www.sanjesh.org   در مراحل مصاحبه، معاينه و آزمون عملي و  شدگان معرفينسبت به تكميل فرم انتخاب رشته خود اقدام نمايند و چنانچه هر يك از
 هـاي يا رشته در رشته از گزينش قطعي انصراف منزلة بهيا ساير مراحل گزينش شركت نمايند اما در انتخاب رشته مجدد اينترنتي ياد شده، اقدام ننمايند، 

  .باشدخواهد شد و اين مهلت به هيچ عنوان قابل تمديد نبوده و هيچگونه تقاضايي بعد از آن از طريق پست و يا مؤسسه ذيربط قابل قبول نميذيربط تلقي
از  چنـد برابـر ظرفيـت هـر يـك       شدگان  معرفي در رديف   چنانچه ،باشند  توجه داشته 1393هاي متمركز آزمون سراسري سال  داوطلبان پذيرفته شده رشته -2

،  متمركـز اعـالم شـده    نيمـه   هاي  يا رشته  مصاحبه، معاينه و يا آزمون عملي رشته  مختلف  مراحل  انجام  اند، در صورتيكه براي متمركز قرار گرفته  نيمه  هاي  رشته
قبـولي گردنـد،     متمركز اعالم  نيمه  هاي تحصيلي رشتههر يك از   نهايي به عنوان پذيرفته شده  ،سازمان نتيتردر سايت اينپس از انتخاب محل نموده و  مراجعه 

 . باشد رشته قبولي متمركز براي آنان ميسر نمي و ادامه تحصيل درمتمركز باطل شده و امكان بازگشت   در رشته  آنان  قبوليمطابق ضوابط 
باشد و تحت هـيچ شـرايطي مـورد قبـول قـرار       رشته  ميسر نميي انتخابي بعد از اتمام مراحل انتخاب ها محلش كدرشته درخواست حذف، تغيير يا افزاي -3

  . بايست در هنگام انتخاب رشته دقت كافي داشته باشندنخواهد گرفت، لذا داوطلبان مي
و يا دو كد اصـلي  ...) نقاشي و و تربيت بدني و علوم ورزشيهاي  رشته مانند( ي فرعيها محلاصلي با مجموع كد  متمركز نيمه كدرشتهكه در چند داوطلباني -4

فرم انتخاب رشـته موجـود در سـايت سـازمان      خود را دربا دقت اولويت انتخاب محل تحصيل  اند بايستيشدهمعرفي ) تك كدي(بدون مجموع كد فرعي 
علـوم   متمركـز  نيمـه هـاي  رشته شدگان معرفيدر صورتي كه داوطلبي در رديف  :ن مثالبعنوا. باشدتحصيل ميمالك همين انتخاب محلمشخص نمايند و 

ها را با در نظـر  بايست اين رشتهمي ،قرار گرفته است..  .كارداني هنرهاي تجسمي و ،طراحي صنعتي ،نقاشي ،كشتيمهندسي  ،هاي پزشكي فوريت ،ورزشي
فـرم   در ايـن راهنمـا اسـتخراج و    از) كشتيهاي پزشكي و مهندسي  هاي تك كدي مثل فوريترشته(گرفتن مجموع كدهاي اصلي و فرعي و يا تك كدي 

بـا   ،سـايت سـازمان   در مقرر موعد سپس در انتهاي اين دفترچه تكميل و مندرج در متمركز نيمههاي  نويس انتخاب محل دانشگاه محل تحصيل رشته پيش
  . همين دفترچه براي اطالع درج شده است آخردر بخش ) كد محل(نويس فرم انتخاب رشته  ضمناً پيش .توجه به اولويت عالقه خود درج نمايند

ي انتخابي تلقي نخواهد شد ها محلقبولي قطعي در كدرشته منزله مراحل آن به  ساير يا معاينه و آزمون عملي و ،شدن داوطلب در مراحل مصاحبهپذيرفته  - 5
  .باشد بعد از گزينش علمي نهايي توسط اين سازمان مي 1393بهمن ماه نيمه دوم نهايي در  شدگان پذيرفتهو اعالم اسامي 



   2 صفحه

   بخش اول     
 پذيرندمي ، دانشجومتمركز از چند گروه آزمايشيها و مؤسسات آموزش عالي كه به روش نيمه هاي تحصيلي دانشگاهرشته:  

   رشته كارشناسي علوم ورزشي  
  عالي آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه دوره روزانه )19355كد  (رشته كارشناسي علوم ورزشي هاي تحصيل  كد محل - 1  شماره  جدول

  تربيت دبير شهيد رجايي تهران دانشگاه روزانهدوره ) 19396تا  19376 هايكد(علوم ورزشي كارشناسي هاي تحصيل رشته  كد محل - 2 شماره  جدول
 توضيحات

ظرفيت  جنس پذيرش محل  كد  عنوان رشته عنوان گرايش
  تحصيل

  دوره
زن مرد  تحصيلي

5  1 )كرج 1ناحيه (بومي استان البرز ويژه داوطلبان  6 علوم انساني ورزش   روزانه  19377  علوم ورزشي
1  1 )كرج 2ناحيه (ويژه داوطلبان بومي استان البرز  2 علوم انساني ورزش   روزانه  19378  علوم ورزشي
1  2 )كرج 3ناحيه (ويژه داوطلبان بومي استان البرز  3 علوم انساني ورزش   روزانه  19379  علوم ورزشي
4  3 )كرج 4ناحيه (ويژه داوطلبان بومي استان البرز  7 علوم انساني ورزش   روزانه  19380  علوم ورزشي
-  مرد )منطقه ساوجبالغ(ويژه داوطلبان بومي استان البرز  1 علوم انساني ورزش   روزانه  19381  علوم ورزشي

-  مرد )15شهر تهران منطقه (ويژه داوطلبان بومي استان تهران  2 علوم انساني ورزش   روزانه  19382  علوم ورزشي

 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 
ظرفيت  جنس پذيرش محل  كد  عنوان رشته عنوان گرايش

  تحصيل
  دوره

زن مرد  تحصيلي
زن - دانشگاه اراك 25 علوم زيستي ورزش 1001  علوم ورزشي   روزانه

- مرد 25 علوم انساني ورزش 1002  علوم ورزشي   روزانه
 دانشگاه اروميه

13 13 26 علوم زيستي ورزش 1003  علوم ورزشي   روزانه
13 13 26 علوم انساني ورزش 1004  علوم ورزشي   روزانه

 دانشگاه اصفهان

زن - 15 علوم زيستي ورزش 1005  علوم ورزشي   روزانه
- مرد 15 زيستي ورزشعلوم  1006  علوم ورزشي   روزانه
زن - 15 علوم انساني ورزش 1007  علوم ورزشي   روزانه
- مرد 15 علوم انساني ورزش 1008  علوم ورزشي   روزانه

زن -  ) س(دانشگاه الزهرا 22 علوم زيستي ورزش 1009  علوم ورزشي   روزانه
زن - 22 علوم انساني ورزش 1010  علوم ورزشي   روزانه

12 12  دانشگاه ايالم 24 علوم انساني ورزش 1011  علوم ورزشي   روزانه
20 20  دانشگاه بجنورد 40 علوم انساني ورزش 1012  علوم ورزشي   روزانه

10 10  دانشگاه بوعلي سينا  20 علوم انساني ورزش 1013  علوم ورزشي   روزانه
10 10 20 علوم زيستي ورزش 1014  علوم ورزشي   روزانه

 بيرجند دانشگاه
15 15 30 علوم زيستي ورزش 1015  علوم ورزشي   روزانه
15 15 30 علوم انساني ورزش 1016  علوم ورزشي   روزانه

13 13  ) ره(دانشگاه بين المللي امام خميني  26 علوم زيستي ورزش 1017  علوم ورزشي   روزانه
زن مرد 20 علوم انساني ورزش 1018  علوم ورزشي   روزانه

تبريزدانشگاه  12 12 24 ورزش نسانياعلوم  1019  علوم ورزشي   روزانه
 دانشگاه تهران

15 15 30 علوم زيستي ورزش 1021  علوم ورزشي   روزانه
15 15 30 علوم انساني ورزش 1022  علوم ورزشي   روزانه

8 8  دانشگاه جهرم 16 ورزشعلوم زيستي  1023  علوم ورزشي   روزانه
22 22  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  44 علوم زيستي ورزش 1024  علوم ورزشي   روزانه

15  20  دانشگاه خوارزمي ـ محل تحصيل پرديس كرج 35 علوم زيستي ورزش 1025  علوم ورزشي   روزانه
20  15 35 علوم انساني ورزش 1026  علوم ورزشي   روزانه

زن مرد  دانشگاه رازي ـ كرمانشاه  30 علوم زيستي ورزش 1027  علوم ورزشي   روزانه
زن مرد 30 علوم انساني ورزش 1028  علوم ورزشي   روزانه

زن مرد  دانشگاه زابل 25 علوم انساني ورزش 1029  علوم ورزشي   روزانه
 دانشگاه زنجان

13 13 26 علوم زيستي ورزش 1030  علوم ورزشي   روزانه
13 13 26 علوم انساني ورزش 1031  علوم ورزشي   روزانه

 دانشگاه سمنان
16 16 32 علوم انساني ورزش 1032  علوم ورزشي   روزانه
16 16 32 علوم زيستي ورزش 1033  علوم ورزشي   روزانه

20 20  دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان 40 علوم زيستي ورزش، علوم انساني ورزش 1034  علوم ورزشي   روزانه
8 8  دانشگاه شاهرود 16 علوم زيستي ورزش 1035  علوم ورزشي   روزانه
19 19  دانشگاه شهركرد 38 علوم زيستي ورزش 1036  علوم ورزشي   روزانه

15 15  دانشگاه شهيد باهنر كرمان 30 علوم زيستي ورزش، علوم انساني ورزش 1037  علوم ورزشي   روزانه
7 8  دانشگاه شهيد بهشتي  15 علوم زيستي ورزش 1038  علوم ورزشي   روزانه

8 7 15 علوم انساني ورزش 1039  علوم ورزشي   روزانه
25 25  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  50 علوم انساني ورزش 1040  علوم ورزشي   روزانه

20 20  دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  40 علوم زيستي ورزش 1041  علوم ورزشي   روزانه
20 20 40 علوم انساني ورزش 1042  علوم ورزشي   روزانه

 دانشگاه شيراز
8 8 16 علوم زيستي ورزش 1043  علوم ورزشي   روزانه
8 8 16 علوم انساني ورزش 1044  علوم ورزشي   روزانه

7 7  دانشگاه فردوسي مشهد 14 علوم زيستي ورزش 1045  علوم ورزشي   روزانه
7 7 14 علوم انساني ورزش 1046  علوم ورزشي   روزانه

 دانشگاه قم
- مرد 25 علوم زيستي ورزش 1047  علوم ورزشي   روزانه
زن - 25 علوم انساني ورزش 1048  علوم ورزشي   روزانه

- مرد  دانشگاه كاشان 28 علوم زيستي ورزش 1049  علوم ورزشي   روزانه
15 15  سنندج -دانشگاه كردستان  30 علوم زيستي ورزش 1050  علوم ورزشي   روزانه

20 20  دانشگاه گنبد 40 علوم انساني ورزش 1051  علوم ورزشي   روزانه
20 20  رشت -دانشگاه گيالن  40 علوم زيستي ورزش 1052  علوم ورزشي   روزانه

20 20 40 علوم انساني ورزش 1053  علوم ورزشي   روزانه
18 18  خرم آباد - دانشگاه لرستان  36 علوم زيستي ورزش 1054  علوم ورزشي   روزانه

-  مرد دانشگاه لرستان ـ محل تحصيل مركز آموزش عالي پلدختر 40 علوم زيستي ورزش 1055  علوم ورزشي   روزانه
زن مرد  بابلسر - دانشگاه مازندران  70 علوم زيستي ورزش 1056  علوم ورزشي   روزانه

زن مرد 35 علوم انساني ورزش 1057  علوم ورزشي   روزانه
- مرد  اردبيل -اردبيليدانشگاه محقق  40 علوم زيستي ورزش 1058  علوم ورزشي   روزانه
زن - دانشگاه بوعلي سينا عالي دخترانه فاطميه نهاوندوابسته به مجتمع آموزش 25 علوم زيستي ورزش 1059  علوم ورزشي   روزانه

زن -  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر 15 علوم زيستي ورزش 1060  علوم ورزشي   روزانه
- مرد 15 علوم انساني ورزش 1061  علوم ورزشي   روزانه

11 11  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  22 علوم زيستي ورزش 1062  علوم ورزشي   روزانه
12 12  دانشگاه يزد 24 علوم زيستي ورزش 1063  علوم ورزشي   روزانه

25 25  مركز آموزش عالي كاشمر 50 1064  علوم ورزشي  علوم انساني ورزش, علوم زيستي ورزش   روزانه



   3 صفحه

  تربيت دبير شهيد رجايي تهران دانشگاه روزانهدوره ) 19396تا  19376 هايكد(علوم ورزشي كارشناسي هاي تحصيل رشته  كد محل - 2 شماره  جدول ادامه
 توضيحات

ظرفيت  جنس پذيرش محل  كد  عنوان رشته عنوان گرايش
  تحصيل

  دوره
زن مرد  تحصيلي

-  مرد )16شهر تهران منطقه (ويژه داوطلبان بومي استان تهران  1 علوم انساني ورزش   روزانه  19383  علوم ورزشي
-  مرد )17شهر تهران منطقه (ويژه داوطلبان بومي استان تهران  1 علوم انساني ورزش   روزانه  19384  علوم ورزشي
-  مرد )18تهران منطقه شهر (ويژه داوطلبان بومي استان تهران  2 علوم انساني ورزش   روزانه  19385  علوم ورزشي
-  مرد )19شهر تهران منطقه (ويژه داوطلبان بومي استان تهران  2 علوم انساني ورزش   روزانه  19386  علوم ورزشي
-  مرد )4شهر تهران منطقه (ويژه داوطلبان بومي استان تهران  4 علوم انساني ورزش   روزانه  19387  علوم ورزشي
-  مرد )5شهر تهران منطقه (ويژه داوطلبان بومي استان تهران  4 علوم انساني ورزش   روزانه  19388  علوم ورزشي
-  مرد )8شهر تهران منطقه (ويژه داوطلبان بومي استان تهران  4 علوم انساني ورزش   روزانه  19389  علوم ورزشي
زن  -  ويژه داوطلبان بومي استان سمنان 2 علوم انساني ورزش   روزانه  19376  علوم ورزشي

زن  - ويژه داوطلبان بومي استان سمنان منطقه بسطام 2 علوم انساني ورزش   روزانه  19390  علوم ورزشي
زن  - ويژه داوطلبان بومي استان سمنان منطقه دامغان 2 علوم انساني ورزش   روزانه  19391  علوم ورزشي

زن  - سمنان منطقه شاهرودويژه داوطلبان بومي استان  2 علوم انساني ورزش   روزانه  19392  علوم ورزشي
زن  - ويژه داوطلبان بومي استان سمنان منطقه گرمسار 1 علوم انساني ورزش   روزانه  19393  علوم ورزشي
زن  - ويژه داوطلبان بومي استان قم منطقه خلجستان 1 علوم انساني ورزش   روزانه  19394  علوم ورزشي

-  مرد 1داوطلبان بومي استان قم ناحيه  ويژه 2 علوم انساني ورزش   روزانه  19395  علوم ورزشي
زن  - 4ويژه داوطلبان بومي استان قم ناحيه  3 علوم انساني ورزش   روزانه  19396  علوم ورزشي

  .باشند به خدمت در وزارت آموزش و پرورش ميهاي تحصيلي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، متعهد  كليه پذيرفته شدگان نهايي رشته: نكته مهم
  عالي آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهدوره نوبت دوم ) 19625كد (علوم ورزشي كارشناسي تحصيل رشته ي ها محلكد  - 3 شماره  جدول

 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 
  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش

  تحصيل
  دوره

 زن مرد  تحصيلي

زن -  دانشگاه اراك 10 علوم زيستي ورزش 1065  علوم ورزشي   نوبت دوم
- مرد 10 علوم انساني ورزش   نوبت دوم  1066 علوم ورزشي

2 2  دانشگاه اروميه 4 علوم انساني ورزش   نوبت دوم 1067  علوم ورزشي
2 2 4 علوم زيستي ورزش   نوبت دوم 1068  علوم ورزشي

زن -  تهران -) س(دانشگاه الزهرا 2 علوم زيستي ورزش   نوبت دوم 1069  علوم ورزشي
زن - 2 علوم انساني ورزش   نوبت دوم 1070  علوم ورزشي

8 8  دانشگاه ايالم 16 علوم انساني ورزش   نوبت دوم 1071  علوم ورزشي
10 10  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  20 علوم زيستي ورزش   نوبت دوم 1072  علوم ورزشي

10 10 20 علوم انساني ورزش   نوبت دوم 1073  علوم ورزشي
3 3  دانشگاه تبريز 6 ورزش نسانياعلوم    نوبت دوم 1074  علوم ورزشي
8 8  دانشگاه جهرم 16 علوم زيستي ورزش   نوبت دوم 1076  علوم ورزشي
زن مرد  كرمانشاه -دانشگاه رازي  30 علوم زيستي ورزش   نوبت دوم 1077  علوم ورزشي

زن مرد 30 علوم انساني ورزش   نوبت دوم 1078  علوم ورزشي
زن مرد  دانشگاه زابل 25 علوم انساني ورزش   نوبت دوم 1079  علوم ورزشي

4 4  دانشگاه زنجان 8 علوم زيستي ورزش   نوبت دوم 1080  علوم ورزشي
4 4 8 علوم انساني ورزش   نوبت دوم 1081  ورزشي علوم

8 8  دانشگاه شاهرود 16 علوم زيستي ورزش   نوبت دوم 1082  علوم ورزشي
1 1  دانشگاه شهركرد 2 علوم زيستي ورزش   نوبت دوم 1083  علوم ورزشي

10 10  دانشگاه شهيد باهنر كرمان 20   نوبت دوم 1084  علوم ورزشي  علوم زيستي ورزش، علوم انساني ورزش
3 3  فردوسي مشهددانشگاه  6 علوم زيستي ورزش   نوبت دوم 1085  علوم ورزشي

3 3 6 علوم انساني ورزش   نوبت دوم 1086  علوم ورزشي
- مرد  دانشگاه كاشان 12 علوم زيستي ورزش   نوبت دوم 1087  علوم ورزشي

- مرد  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 20 علوم زيستي ورزش   نوبت دوم 1088  علوم ورزشي
دانشگاه بوعلي سينا عالي دخترانه فاطميه نهاوندوابسته به مجتمع آموزش زن - 25 علوم زيستي ورزش   نوبت دوم 1089  علوم ورزشي

4 4  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  8 علوم زيستي ورزش   نوبت دوم 1090  علوم ورزشي
6 6  دانشگاه يزد 12 علوم زيستي ورزش   نوبت دوم 1091  علوم ورزشي

  گرايش آموزش تربيت بدني دوره متوسطه(تربيت بدني  آموزشرشته كارشناسي(   
  )24080تا  23730كدهاي ( ويژه داوطلبان آزادـ  دانشگاه فرهنگيان

  فرهنگيان   دانشگاه )24080تا  23730كدهاي ( )گرايش آموزش تربيت بدني دوره متوسطه( تربيت بدني آموزشهاي تحصيل رشته كارشناسي  كد محل - 4 شماره  جدول
جنس  توضيحات/ نام پرديس محل تحصيل 

پذيرش   مخصوص داوطلبان بومي  ظرفيت
  استان

  كدرشته
  محل

 –مهربان - سراب- گوگان - آذرشهر-ايلخچي-اسكو- خسروشاه- تبريز-تيكمه داش- پذيرش از ميان داوطلبان بومي بستان آباد/ پرديس شهيد مدرس سنندج
 23730 اذربايجان شرقي 2 مرد )محل خدمت بستان آباد(

مرد )محل خدمت تركمانچاي( –كاغذكنان -ميانه -كندوان -پذيرش از ميان داوطلبان بومي تركمانچاي/ پرديس شهيد مدرس سنندج 23731 اذربايجان شرقي 2
مرد )محل خدمت تسوج( –تبريز -مرند- صوفيان - شبستر-پذيرش از ميان داوطلبان بومي تسوج / پرديس شهيد مدرس سنندج 23732 اذربايجان شرقي 1
)محل خدمت تيكمه داش( –مهربان -سراب - اسكو-ايلخچي- خسروشاه-بستان آباد-پذيرش از ميان داوطلبان بومي تيكمه داش/ پرديس شهيد مدرس سنندج مرد 23733 اذربايجان شرقي 2
- اسكو-گوگان- آذرشهر -ملكان- بناب - عجب شير-مراغه- هشترود-نظركهريزي- پذيرش از ميان داوطلبان بومي چاراويماق/ پرديس شهيد مدرس سنندج

 23734 اذربايجان شرقي 2 مرد )محل خدمت چاراويماق( –خسروشاه - ايلخچي

مرد )محل خدمت خاروانا( –تبريز  - مرند-جلفا - ورزقان - پذيرش از ميان داوطلبان بومي خاروانا/ پرديس شهيد مدرس سنندج 23735 اذربايجان شرقي 1
مرد )محل خدمت خدا آفرين( –مرند -جلفا-هوراند- اهر- عشايركليبر - كليبر-پذيرش از ميان داوطلبان بومي خداآفرين/ پرديس شهيد مدرس سنندج 23736 اذربايجان شرقي 1
)محل خدمت خواجه( –تسوج - شبستر-صوفيان-ايلخچي-اسكو- خسروشاه-تبريز- هريس-پذيرش از ميان داوطلبان بومي خواجه / پرديس شهيد مدرس سنندج مرد 23737 اذربايجان شرقي 1
مرد )محل خدمت عشايري استان( –مرند -جلفا-هوراند- اهر - خداآفرين-كليبر-پذيرش از ميان داوطلبان بومي عشاير كليبر/ پرديس شهيد مدرس سنندج 23738 اذربايجان شرقي 1
مرد )محل خدمت كاغذكنان( –تركمانچاي -كندوان -ميانه-پذيرش از ميان داوطلبان بومي كاغذكنان / پرديس شهيد مدرس سنندج 23739 اذربايجان شرقي 1
مرد )محل خدمت كليبر( –هوراند -اهر -خداآفرين -عشاير كليبر-پذيرش از ميان داوطلبان بومي كليبر/ پرديس شهيد مدرس سنندج 23740 اذربايجان شرقي 1
مرد  )محل خدمت كندوان( –كاغذكنان  - تركمانچاي  -ميانه- پذيرش از ميان داوطلبان بومي كندوان / پرديس شهيد مدرس سنندج 23741 اذربايجان شرقي 1
محل ( –تبريز  - خسروشاه -ايلخچي -اسكو- گوگان - آذرشهر-عجب شير- مراغه -بناب -پذيرش از ميان داوطلبان بومي ملكان/ پرديس شهيد مدرس سنندج

 23742 اذربايجان شرقي 2 مرد )خدمت ملكان

مرد )محل خدمت مهربان( –خواجه -بستان آباد-هريس - سراب - پذيرش از ميان داوطلبان بومي مهربان / پرديس شهيد مدرس سنندج 23743 اذربايجان شرقي 1
- اسكو- گوگان-آذرشهر-ملكان-عجب شير - بناب - مراغه -چاراويماق - هشترود- پذيرش از ميان داوطلبان بومي نظركهريزي/ پرديس شهيد مدرس سنندج

 23744 اذربايجان شرقي 1 مرد )محل خدمت نظر كهريز( –خسروشاه - ايلخچي

مرد )محل خدمت ورزقان( –تبريز -خواجه-هريس-هوراند- اهر-خاروانا-پذيرش از ميان داوطلبان بومي ورزقان/ پرديس شهيد مدرس سنندج 23745 اذربايجان شرقي 1
مرد )خدمت هشترودمحل (تبريز /ملكان/عجب شير/بناب/مراغه/چاراويماق/نظركهريزي/پذيرش از ميان داوطلبان بومي هشترود/ پرديس شهيد مدرس سنندج 23746 اذربايجان شرقي 1
مرد )محل خدمت هوراند( –خداآفرين -عشايركليبر- كليبر-اهر- پذيرش از ميان داوطلبان بومي هوراند/ پرديس شهيد مدرس سنندج 23747 اذربايجان شرقي 1

محل ( –مهربان - سراب- گوگان -آذرشهر-ايلخچي-اسكو- خسروشاه-تبريز-تيكمه داش-پذيرش از ميان داوطلبان بومي بستان آباد/ پرديس نسيبه تهران
 23748 اذربايجان شرقي 4 زن )خدمت بستان آباد

زن )محل خدمت تسوج( –تبريز -مرند-صوفيان - شبستر- پذيرش از ميان داوطلبان بومي تسوج / پرديس نسيبه تهران 23749 اذربايجان شرقي 1
زن )محل خدمت تيكمه داش( –مهربان - سراب -اسكو- ايلخچي-خسروشاه- بستان آباد-پذيرش از ميان داوطلبان بومي تيكمه داش/ پرديس نسيبه تهران 23750 اذربايجان شرقي 1
-ايلخچي- اسكو- گوگان-آذرشهر - ملكان-بناب -عجب شير- مراغه-هشترود-نظركهريزي- پذيرش از ميان داوطلبان بومي چاراويماق/ پرديس نسيبه تهران

 23751 اذربايجان شرقي 1 زن )محل خدمت چاراويماق( –خسروشاه 



   4 صفحه

  فرهنگيان   دانشگاه )24080تا  23730كدهاي () گرايش آموزش تربيت بدني دوره متوسطه(هاي تحصيل رشته كارشناسي آموزش تربيت بدني  كد محل - 4 شماره  جدول ادامه
 توضيحات/ نام پرديس محل تحصيل 

جنس 
پذيرش   مخصوص داوطلبان بومي  ظرفيت

  استان
  كدرشته
  محل

زن )محل خدمت خاروانا( –تبريز  -مرند-جلفا -ورزقان -پذيرش از ميان داوطلبان بومي خاروانا/ پرديس نسيبه تهران 23752 اذربايجان شرقي 1
زن )محل خدمت خدا آفرين( –مرند -جلفا- هوراند-اهر-عشايركليبر -كليبر-پذيرش از ميان داوطلبان بومي خداآفرين/ پرديس نسيبه تهران 23753 اذربايجان شرقي 1
زن )محل خدمت خواجه( –تسوج -شبستر- صوفيان- ايلخچي-اسكو- خسروشاه-تبريز-هريس-پذيرش از ميان داوطلبان بومي خواجه / پرديس نسيبه تهران 23754 اذربايجان شرقي 2
زن )محل خدمت عشايري استان( –مرند -جلفا- هوراند-اهر - خداآفرين-كليبر-پذيرش از ميان داوطلبان بومي عشاير كليبر/ پرديس نسيبه تهران 23755 اذربايجان شرقي 2
زن )محل خدمت كليبر( –هوراند -اهر - خداآفرين -عشاير كليبر-پذيرش از ميان داوطلبان بومي كليبر/ پرديس نسيبه تهران 23756 اذربايجان شرقي 1
زن )محل خدمت كندوان( –كاغذكنان  - تركمانچاي  -ميانه- پذيرش از ميان داوطلبان بومي كندوان / پرديس نسيبه تهران 23757 اذربايجان شرقي 1
زن )محل خدمت ملكان(تبريز /خسروشاه/ايلخچي/اسكو/گوگان/آذرشهر/شيرعجب /مراغه/بناب/پذيرش از ميان داوطلبان بومي ملكان/ پرديس نسيبه تهران 23758 اذربايجان شرقي 3
زن )محل خدمت ورزقان( –تبريز -خواجه-هريس-هوراند- اهر- خاروانا-پذيرش از ميان داوطلبان بومي ورزقان/ پرديس نسيبه تهران 23759 اذربايجان شرقي 1
زن )محل خدمت هوراند( –خداآفرين -عشايركليبر-كليبر-اهر-پذيرش از ميان داوطلبان بومي هوراند/ پرديس نسيبه تهران 23760 اذربايجان شرقي 1

مرد )محل خدمت انزل( –سيلوانا - صوماي برادوست  - انزل -نازلو  - اروميه2اروميه ناحيه1پذيرش از ميان داوطلبان بومي ناحيه / پرديس شهيد مدرس سنندج 23761 اذربايجان غربي 1
)محل خدمت صوماي برادوست(سيلوانا/صوماي برادوست/انزل/نازلو/اروميه2اروميه ناحيه1پذيرش از ميان داوطلبان بومي ناحيه / پرديس شهيد مدرس سنندج مرد 23762 اذربايجان غربي 1
مرد )محل خدمت پيرانشهر( –اشنويه  - پيرانشهر  - پذيرش از ميان داوطلبان بومي نقده / پرديس شهيد مدرس سنندج 23763 اذربايجان غربي 1
مرد )محل خدمت تكاب( –كشاورز  - تكاب  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي شاهين دژ / پرديس شهيد مدرس سنندج 23764 اذربايجان غربي 1
مرد )محل خدمت خوي( –سلماس  - چايپاره  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي خوي / پرديس شهيد مدرس سنندج 23765 اذربايجان غربي 1
مرد )محل خدمت سلماس( –سلماس  - چايپاره  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي خوي / پرديس شهيد مدرس سنندج 23766 اذربايجان غربي 1
مرد )محل خدمت ماكو( –چالدران  -پلدشت -شوط  - پذيرش از ميان داوطلبان بومي ماكو / پرديس شهيد مدرس سنندج 23767 اذربايجان غربي 1
مرد )محل خدمت مياندوآب( –مرحمت آباد  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي مياندوآب/ پرديس شهيد مدرس سنندج 23768 اذربايجان غربي 1

زن )محل خدمت سيلوانا( –سيلوانا -صوماي برادوست  -انزل -نازلو  - اروميه2اروميه ناحيه 1پذيرش از ميان داوطلبان بومي ناحيه / پرديس نسيبه تهران 23769 اذربايجان غربي 1
زن )محل خدمت بوكان( –سردشت  -بوكان  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي مهاباد/ پرديس نسيبه تهران 23770 اذربايجان غربي 1
زن )محل خدمت ماكو( –چالدران  - پلدشت -شوط  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي ماكو / پرديس نسيبه تهران 23771 اذربايجان غربي 1

مرد )1ناحيه  -محل خدمت اردبيل( – 2و1ناحيه  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي اردبيل / پرديس شهيد چمران تهران اردبيل 1 23772
مرد )2ناحيه  -محل خدمت اردبيل( – 2و1ناحيه  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي اردبيل / پرديس شهيد چمران تهران اردبيل 1 23773
مرد )محل خدمت نمين( – 2و1اردبيل ناحيه  - پذيرش از ميان داوطلبان بومي نمين / پرديس شهيد چمران تهران اردبيل 1 23774
مرد  )محل خدمت نير( – 2و1اردبيل ناحيه  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي نير / پرديس شهيد چمران تهران اردبيل 1 23775
مرد )محل خدمت هير( – 2و1اردبيل ناحيه  - پذيرش از ميان داوطلبان بومي هير / پرديس شهيد چمران تهران اردبيل 1 23776
مرد )محل خدمت بيله سوار( –قشالقدشت  - پذيرش از ميان داوطلبان بومي بيله سوار / پرديس شهيد چمران تهران اردبيل 1 23777
مرد )محل خدمت پارس آباد( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي پارس آباد / پرديس شهيد چمران تهران اردبيل 1 23778
مرد )محل خدمت خلخال( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي خلخال / پرديس شهيد چمران تهران اردبيل 1 23779
مرد )محل خدمت سنجبد گيوي( –خلخال  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي سنجبد گيوي / پرديس شهيد چمران تهران اردبيل 1 23780
مرد )محل خدمت الهرود( –مشگين شهر -پذيرش از ميان داوطلبان بومي الهرود / پرديس شهيد چمران تهران اردبيل 1 23781
مرد )محل خدمت مشكين شهر( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي مشگين شهر / پرديس شهيد چمران تهران اردبيل 1 23782
مرد ))گرمي(محل خدمت مغان( –) گرمي(پذيرش از ميان داوطلبان بومي مغان/ پرديس شهيد چمران تهران اردبيل 1 23783

زن )1ناحيه  - محل خدمت اردبيل( – 2و1ناحيه  - پذيرش از ميان داوطلبان بومي اردبيل / پرديس نسيبه تهران اردبيل 1 23784
زن )2ناحيه  - محل خدمت اردبيل( – 2و1ناحيه  - پذيرش از ميان داوطلبان بومي اردبيل / پرديس نسيبه تهران اردبيل 1 23785
)محل خدمت مشكين شهر( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي مشگين شهر / پرديس نسيبه تهران زن اردبيل 1 23786

مرد )محل خدمت جي( –برخوار -شاهين شهر-فالورجان-پيربكران-خميني شهر -جي - پذيرش از ميان داوطلبان بومي اصفهان / پرديس شهيد باهنر اصفهان اصفهان 3 23787
)محل خدمت خميني شهر( –برخوار -شاهين شهر-فالورجان-پيربكران-خميني شهر -جي - پذيرش از ميان داوطلبان بومي اصفهان / پرديس شهيد باهنر اصفهان مرد اصفهان 5 23788
مرد )محل خدمت پيربكران( –برخوار -شاهين شهر-فالورجان-پيربكران-خميني شهر -جي - پذيرش از ميان داوطلبان بومي اصفهان / پرديس شهيد باهنر اصفهان اصفهان 1 23789
مرد )محل خدمت فالورجان( –برخوار -شاهين شهر-فالورجان-پيربكران-خميني شهر -جي - پذيرش از ميان داوطلبان بومي اصفهان / پرديس شهيد باهنر اصفهان اصفهان 3 23790
)شهر محل خدمت شاهين( –برخوار - شهر شاهين-فالورجان-پيربكران-خميني شهر -جي - پذيرش از ميان داوطلبان بومي اصفهان / پرديس شهيد باهنر اصفهان مرد اصفهان 2 23791
مرد )محل خدمت برخوار( –برخوار -شاهين شهر-فالورجان-پيربكران-خميني شهر -جي - پذيرش از ميان داوطلبان بومي اصفهان / پرديس شهيد باهنر اصفهان اصفهان 2 23792
مرد )محل خدمت آران بيدگل( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي آران و بيدگل / پرديس شهيد باهنر اصفهان اصفهان 4 23793
مرد )محل خدمت اردستان( –زواره  - پذيرش از ميان داوطلبان بومي اردستان / پرديس شهيد باهنر اصفهان اصفهان 1 23794
مرد )محل خدمت زواره( –زواره  - پذيرش از ميان داوطلبان بومي اردستان / پرديس شهيد باهنر اصفهان اصفهان 1 23795
مرد )محل خدمت كاشان( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي كاشان / پرديس شهيد باهنر اصفهان اصفهان 3 23796
مرد )محل خدمت امامزاده( –امامزاده  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي نطنز / پرديس شهيد باهنر اصفهان اصفهان 1 23797
مرد ))قمشه(محل خدمت شهرضا( –) قمشه(پذيرش از ميان داوطلبان بومي شهرضا/ پرديس شهيد باهنر اصفهان اصفهان 2 23798
مرد )محل خدمت مباركه( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي مباركه / پرديس شهيد باهنر اصفهان اصفهان 2 23799
مرد ))لنجان(محل خدمت زرين شهر( –) لنجان(زرين شهر - پذيرش از ميان داوطلبان بومي باغبادران / پرديس شهيد باهنر اصفهان اصفهان 1 23800
مرد )محل خدمت نجف آباد( –مهردشت  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي نجف آباد/ پرديس شهيد باهنر اصفهان اصفهان 2 23801
مرد )محل خدمت بويين و مياندشت( –بويين و مياندشت  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي فريدن / پرديس شهيد باهنر اصفهان اصفهان 2 23802
)محل خدمت چادگان( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي چادگان / پرديس شهيد باهنر اصفهان مرد اصفهان 1 23803
مرد )محل خدمت فريدون شهر( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي فريدون شهر / پرديس شهيد باهنر اصفهان اصفهان 2 23804
)محل خدمت گلپايگان( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي گلپايگان / پرديس شهيد باهنر اصفهان مرد اصفهان 2 23805

زن )محل خدمت جي(برخوار -شاهين شهر-فالورجان-پيربكران- خميني شهر - جي - داوطلبان بومي اصفهان  پذيرش از ميان/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء اصفهان 1 23806
)شهر محل خدمت خميني(برخوار /شهر شاهين/فالورجان/پيربكران/خميني شهر/جي/پذيرش از ميان داوطلبان بومي اصفهان/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء زن اصفهان 5 23807
زن )محل خدمت فالورجان(برخوار /شهر شاهين/فالورجان/پيربكران/شهر خميني/جي/پذيرش از ميان داوطلبان بومي اصفهان/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء اصفهان 3 23808
)محل خدمت شاهين شهر(برخوار /شهر شاهين/فالورجان/پيربكران/شهر خميني/جي/اصفهانپذيرش از ميان داوطلبان بومي / اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء زن اصفهان 2 23809
زن )محل خدمت برخوار(برخوار /شهر شاهين/فالورجان/پيربكران/خميني شهر/جي/ پذيرش از ميان داوطلبان بومي اصفهان/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء اصفهان 1 23810

زن )محل خدمت آران بيدگل(پذيرش از ميان داوطلبان بومي آران و بيدگل / اصفهان) س(فاطمة الزهراءپرديس  اصفهان 1 23811
زن )محل خدمت اردستان(زواره  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي اردستان / اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء اصفهان 1 23812
)محل خدمت كاشان(از ميان داوطلبان بومي كاشان  پذيرش/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء زن اصفهان 3 23813
زن )محل خدمت امامزاده( –امامزاده  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي نطنز / اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء اصفهان 1 23814
)محل خدمت نائين( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي نائين / اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء زن اصفهان 1 23815
زن ))قمشه(محل خدمت شهرضا( –) قمشه(پذيرش از ميان داوطلبان بومي شهرضا/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء اصفهان 4 23816
زن ))لنجان(محل خدمت زرين شهر( –) لنجان(زرين شهر -پذيرش از ميان داوطلبان بومي باغبادران / اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء اصفهان 2 23817
زن )محل خدمت نجف آباد( –مهردشت  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي نجف آباد/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء اصفهان 1 23818
زن )محل خدمت چادگان( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي چادگان / اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء اصفهان 2 23819
زن )محل خدمت گلپايگان( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي گلپايگان / اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء اصفهان 2 23820

مرد )محل خدمت چرداول( –هليالن  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي چرداول/ پرديس شهيد باهنر اراك ايالم 2 23821
مرد )محل خدمت دهلران( –موسيان  -زرين آباد - پذيرش از ميان داوطلبان بومي دهلران/ پرديس شهيد باهنر اراك ايالم 1 23822
مرد )محل خدمت زرين آباد( –موسيان  -دهلران  - پذيرش از ميان داوطلبان بومي زرين آباد/ پرديس شهيد باهنر اراك ايالم 1 23823
مرد )محل خدمت مهران( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي مهران / پرديس شهيد باهنر اراك ايالم 1 23824

ايالم 1  زن )محل خدمت ايوان( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي ايوان / پرديس نسيبه تهران 23825
مرد )محل خدمت بوشهر( –خارك  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي بخش مركزي / پرديس شهيد باهنر اراك بوشهر 1 23826
مرد )محل خدمت تنگستان( –دلوار  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي بخش مركزي / پرديس شهيد باهنر اراك بوشهر 2 23827
مرد )محل خدمت دشتستان(سعدآباد  -شبانكاره - آبپخش  -تنگ ارم  -بوشكان  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي بخش مركزي / پرديس شهيد باهنر اراك بوشهر 2 23828
مرد )محل خدمت عسلويه( –سيراف -چاه مبارك -پذيرش از ميان داوطلبان بومي بخش مركزي / پرديس شهيد باهنر اراك بوشهر 2 23829

زن )محل خدمت دشتستان(سعدآباد /شبانكاره/آبپخش/ارمتنگ /بوشكان/پذيرش از ميان داوطلبان بومي بخش مركزي/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء بوشهر 1 23830
زن )محل خدمت ديلم( –امام حسن  - پذيرش از ميان داوطلبان بومي بخش مركزي / اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء بوشهر 1 23831
زن )محل خدمت كنگان( –سيراف  - پذيرش از ميان داوطلبان بومي بخش مركزي / اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء بوشهر 1 23832
زن )محل خدمت گناوه( –بندر ريگ  - پذيرش از ميان داوطلبان بومي بخش مركزي / اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء بوشهر 1 23833

مرد )محل خدمت اسالم شهر( –چهاردانگه  - پذيرش از ميان داوطلبان بومي اسالمشهر / پرديس شهيد چمران تهران 23834 هاي استان تهران شهرستان 1
)محل خدمت پاكدشت( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي پاكدشت / پرديس شهيد چمران تهران مرد 23835 هاي استان تهران شهرستان 1
مرد )محل خدمت دماوند( –فيروزكوه  - رودهن  - پذيرش از ميان داوطلبان بومي دماوند / پرديس شهيد چمران تهران 23836 هاي استان تهران شهرستان 1
مرد )1ناحيه  -محل خدمت شهر ري ( –كهريزك  - 2شهر ري  - 1پذيرش از ميان داوطلبان بومي شهر ري / پرديس شهيد چمران تهران 23837 هاي استان تهران شهرستان 2



   5 صفحه

  فرهنگيان   دانشگاه )24080تا  23730كدهاي () گرايش آموزش تربيت بدني دوره متوسطه(هاي تحصيل رشته كارشناسي آموزش تربيت بدني  كد محل - 4 شماره  جدول ادامه
 توضيحات/ نام پرديس محل تحصيل 

جنس 
پذيرش   مخصوص داوطلبان بومي  ظرفيت

  استان
  كدرشته
  محل

مرد )2ناحيه -محل خدمت شهر ري ( –كهريزك  - 1شهر ري  - 2پذيرش از ميان داوطلبان بومي شهر ري / پرديس شهيد چمران تهران 23838 هاي استان تهران شهرستان 2
مرد )محل خدمت شهر قدس( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي شهر قدس / پرديس شهيد چمران تهران 23839 هاي استان تهران شهرستان 1
مرد )محل خدمت شهريار( –مالرد  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي شهريار / پرديس شهيد چمران تهران 23840 هاي استان تهران شهرستان 4

زن )محل خدمت شهريار( –مالرد  - پذيرش از ميان داوطلبان بومي شهريار / پرديس نسيبه تهران 23841 استان تهرانهاي  شهرستان 1
زن )محل خدمت جواد آباد( –ورامين  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي جوادآباد / پرديس نسيبه تهران 23842 هاي استان تهران شهرستان 2

مرد )محل خدمت كوهرنگ( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي ناحيه يك شهركرد، بن، سامان، الران، كوهرنگ، فارسان، عشاير / پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج 23843 چهارمحال وبختياري 1
مرد )محل خدمت لردگان( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي بروجن، بلداجي، گندمان، لردگان، خانميرزا، فالرد، ميانكوه، عشاير / پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج 23844 چهارمحال وبختياري 1
پذيرش از ميان داوطلبان بومي ناحيه يك شهركرد، بن، سامان، الران، كوهرنگ، فارسان، ناحيه دو شهركرد، كيار، اردل، ميانكوه، / پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج

 23845 چهارمحال وبختياري 1 مرد )محل خدمت عشاير( –بروجن، بلداجي، گندمان، لردگان، خانميرزا، فالرد، عشاير 

23846 چهارمحال وبختياري 1  زن )محل خدمت كوهرنگ( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي ناحيه يك شهركرد، بن، سامان، الران، كوهرنگ، فارسان، عشاير / اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء
مرد )محل خدمت بيرجند( –درميان -خوسف-پذيرش از ميان داوطلبان بومي بيرجند/ پرديس شهيد بهشتي مشهد خراسان جنوبي 3 23847
مرد )محل خدمت خوسف( –درميان -بيرجند - پذيرش از ميان داوطلبان بومي خوسف/ پرديس شهيد بهشتي مشهد خراسان جنوبي 1 23848
مرد )محل خدمت نهبندان( –سربيشه  - پذيرش از ميان داوطلبان بومي نهبندان/ پرديس شهيد بهشتي مشهد خراسان جنوبي 1 23849

)محل خدمت فردوس( –سرايان  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي فردوس/ پرديس نسيبه تهران زن خراسان جنوبي 1 23850
زن )محل خدمت بيرجند( –درميان - خوسف-پذيرش از ميان داوطلبان بومي بيرجند/ پرديس نسيبه تهران خراسان جنوبي 1 23851

مرد )محل خدمت درگز( –قوچان /نوخندان/درگز/پذيرش از ميان داوطلبان بومي چناران/ پرديس شهيد بهشتي مشهد خراسان رضوي 1 23852
مرد )محل خدمت جغتاي( –داورزن /جوين/جغتاي/ششتمد/خوشاب/پذيرش از ميان داوطلبان بومي سبزوار/ پرديس شهيد بهشتي مشهد خراسان رضوي 1 23853
مرد )محل خدمت داورزن( –داورزن /جوين/جغتاي/ششتمد/خوشاب/پذيرش از ميان داوطلبان بومي سبزوار/ پرديس شهيد بهشتي مشهد خراسان رضوي 1 23854
مرد )محل خدمت خواف( –كدكن /مه والت/جلگه رخ/خواف/رشتخوار/زاوه/پذيرش از ميان داوطلبان بومي تربت حيدريه/ پرديس شهيد بهشتي مشهد خراسان رضوي 1 23855
مرد )محل خدمت سرخس( –رضويه /سرخس/كالت/پذيرش از ميان داوطلبان بومي احمدآباد/ پرديس شهيد بهشتي مشهد خراسان رضوي 1 23856
مرد )محل خدمت فريمان( –باخرز /صالح آباد/تايباد/فريمان/پذيرش از ميان داوطلبان بومي تربت جام/ پرديس شهيد بهشتي مشهد خراسان رضوي 1 23857
مرد )محل خدمت تبادكان( –گلبهار  - طرقبه  - تبادكان - پذيرش از ميان داوطلبان بومي نواحي هفت گانه مشهد/ پرديس شهيد بهشتي مشهد خراسان رضوي 4 23858

زن )محل خدمت درگز( –قوچان /نوخندان/درگز/پذيرش از ميان داوطلبان بومي چناران/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي خراسان رضوي 1 23859
زن )محل خدمت خواف(كدكن /مه والت/جلگه رخ/خواف/رشتخوار/زاوه/پذيرش از ميان داوطلبان بومي تربت حيدريه/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي خراسان رضوي 2 23860
زن )محل خدمت تايباد( –باخرز /صالح آباد/تايباد/فريمان/پذيرش از ميان داوطلبان بومي تربت جام/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي خراسان رضوي 1 23861
زن )محل خدمت تبادكان( –گلبهار  -طرقبه  -تبادكان -پذيرش از ميان داوطلبان بومي نواحي هفت گانه مشهد/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي خراسان رضوي 2 23862

مرد )محل خدمت بجنورد( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي بجنورد / پرديس شهيد بهشتي مشهد  خراسان شمالي 2 23863
مرد )محل خدمت اسفراين( –بام و صفي آباد  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي اسفراين / پرديس شهيد بهشتي مشهد  خراسان شمالي 2 23864
مرد )محل خدمت شيروان( –فاروج  - پذيرش از ميان داوطلبان بومي شيروان / پرديس شهيد بهشتي مشهد  خراسان شمالي 1 23865

زن )محل خدمت اسفراين( –بام و صفي آباد  - پذيرش از ميان داوطلبان بومي اسفراين / نژاد مشهد  پرديس شهيد هاشمي خراسان شمالي 1 23866
مرد )محل خدمت آبادان( –اروند كنار  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي آبادان / پرديس شهيد باهنر اصفهان خوزستان 1 23867
مرد )محل خدمت اهواز( –اهواز  4- 3- - 2 - 1پذيرش از ميان داوطلبان بومي ناحيه / پرديس شهيد باهنر اصفهان خوزستان 2 23868
مرد )محل خدمت بهبهان( –زيدون  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي بهبهان / پرديس شهيد باهنر اصفهان خوزستان 1 23869
مرد )محل خدمت دزفول( –سردشت دزفول  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي دزفول / پرديس شهيد باهنر اصفهان خوزستان 1 23870
مرد )محل خدمت شوشتر( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي شوشتر / پرديس شهيد باهنر اصفهان خوزستان 1 23871

)محل خدمت آبادان( –اروند كنار  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي آبادان / پرديس نسيبه تهران زن خوزستان 1 23872
زن )محل خدمت انديمشك( –الوار گرمسيري  - پذيرش از ميان داوطلبان بومي انديمشك / پرديس نسيبه تهران خوزستان 1 23873
زن )محل خدمت اهواز( –اهواز  4- 3- -2 -1پذيرش از ميان داوطلبان بومي ناحيه / پرديس نسيبه تهران خوزستان 2 23874
زن )محل خدمت ايذه( –دهدز  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي ايذه / پرديس نسيبه تهران خوزستان 1 23875
زن )محل خدمت باغملك جانكي( –صيدون  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي باغملك جانكي / پرديس نسيبه تهران خوزستان 1 23876
زن )محل خدمت دزفول( –سردشت دزفول  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي دزفول / پرديس نسيبه تهران خوزستان 1 23877
زن )محل خدمت شادگان( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي شادگان / پرديس نسيبه تهران خوزستان 1 23878
زن )محل خدمت ماهشهر( –بندر امام  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي ماهشهر / پرديس نسيبه تهران خوزستان 1 23879

مرد )محل خدمت بزينه رود(پذيرش از ميان داوطلبان بومي خدابنده، افشار، سجاس رود، بزينه رود، سلطانيه، ابهر، خرمدره / پرديس شهيد مدرس سنندج زنجان 1 23880
مرد )محل خدمت سجاس رود(پذيرش از ميان داوطلبان بومي خدابنده، افشار، سجاس رود، بزينه رود، سلطانيه، ابهر، خرمدره / پرديس شهيد مدرس سنندج زنجان 1 23881
مرد )محل خدمت زنجانرود( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي ماهنشان، انگوران، ايجرود، زنجان ، زنجانرود / پرديس شهيد مدرس سنندج زنجان 1 23882
مرد )محل خدمت ايجرود( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي ماهنشان، انگوران، ايجرود، زنجان ، زنجانرود / پرديس شهيد مدرس سنندج زنجان 1 23883
مرد )محل خدمت سلطانيه( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي سلطانيه، ابهر، خرمدره، زنجان / پرديس شهيد مدرس سنندج زنجان 2 23884

زن )محل خدمت خدابنده( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي خدابنده، افشار، سجاس رود، بزينه رود، سلطانيه، ابهر، خرمدره / پرديس نسيبه تهران زنجان 1 23885
زن )محل خدمت ماهنشان( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي ماهنشان، انگوران، ايجرود، زنجان ، زنجانرود / پرديس نسيبه تهران زنجان 1 23886

مرد )محل خدمت سمنان( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي سمنان / پرديس شهيد چمران تهران سمنان 2 23887
مرد )محل خدمت شاهرود( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي شاهرود / پرديس شهيد چمران تهران سمنان 2 23888
مرد )محل خدمت دامغان( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي دامغان / پرديس شهيد چمران تهران سمنان 1 23889
)محل خدمت گرمسار( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي گرمسار / پرديس شهيد چمران تهران مرد سمنان 2 23890
مرد )محل خدمت آرادان( –آرادان  - پذيرش از ميان داوطلبان بومي گرمسار / پرديس شهيد چمران تهران سمنان 1 23891
مرد )محل خدمت ايرانشهر( –الشار -فنوج-سرباز-راسك - دلگان-بمپور- بزمان-پذيرش از ميان داوطلبان بومي ايرانشهر/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 23892 سيستان وبلوچستان 1
مرد )محل خدمت راسك( –الشار -فنوج-سرباز-راسك - دلگان-بمپور- بزمان-پذيرش از ميان داوطلبان بومي ايرانشهر/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 23893 سيستان وبلوچستان 1
مرد )محل خدمت شيب آب( –بنجار - شيب آب - پشت آب -زهك - هيرمند  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي زابل / پرديس شهيد بهشتي مشهد 23894 سيستان وبلوچستان 1
مرد ))زابلي(مهرستان محل خدمت (بم پشت /جالق/مهرستان/سيب وسوران/سراوان/آباد نوك/پذيرش از ميان داوطلبان بومي خاش/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 23895 سيستان وبلوچستان 1
مرد )محل خدمت نصرت آباد( - ميرجاوه- نصرت آباد-پذيرش از ميان داوطلبان بومي زاهدان/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 23896 سيستان وبلوچستان 1
مرد )محل خدمت سراوان(بم پشت -جالق - مهرستان - وسورانسيب -سراوان-نوك آباد- پذيرش از ميان داوطلبان بومي خاش/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 23897 سيستان وبلوچستان 1
مرد )محل خدمت هيرمند( –بنجار - شيب آب - پشت آب -زهك - هيرمند  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي زابل / پرديس شهيد بهشتي مشهد 23898 سيستان وبلوچستان 1

زن )محل خدمت بنجار( –بنجار -شيب آب -پشت آب -زهك - هيرمند  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي زابل / نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 23899 سيستان وبلوچستان 1
زن )محل خدمت ميرجاوه( - ميرجاوه- نصرت آباد-پذيرش از ميان داوطلبان بومي زاهدان/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 23900 سيستان وبلوچستان 1

)محل خدمت استهبان( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي استهبان / پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج مرد فارس 1 23901
)محل خدمت اقليد( –سده  - پذيرش از ميان داوطلبان بومي اقليد / پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج مرد فارس 1 23902
مرد )محل خدمت سرچهان( –سرچهان  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي بوانات / پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج فارس 1 23903
مرد ))قادرآباد(محل خدمت مشهد مرغاب( –مشهد مرغاب  - پذيرش از ميان داوطلبان بومي خرم بيد / پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج فارس 1 23904
مرد )محل خدمت زرين دشت( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي زرين دشت / پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج فارس 1 23905
مرد )محل خدمت ميمند( –ميمند  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي فيروزآباد / پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج فارس 1 23906
مرد )محل خدمت كازرون( –قائميه  -خشت -باالده - كهمره - پذيرش از ميان داوطلبان بومي كازرون / پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج فارس 1 23907
مرد )محل خدمت باالده( –قائميه  -خشت -باالده - كهمره - پذيرش از ميان داوطلبان بومي كازرون / پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج فارس 1 23908
مرد )محل خدمت گراش( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي گراش / پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج فارس 1 23909
مرد )محل خدمت الرستان( –جويم  - بيرم - اوز -پذيرش از ميان داوطلبان بومي الرستان/ پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج فارس 1 23910
مرد )محل خدمت عالمرودشت( –اشكنان  - عالمرودشت -پذيرش از ميان داوطلبان بومي المرد/ پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج فارس 1 23911
مرد )محل خدمت اشكنان( –اشكنان  - عالمرودشت -پذيرش از ميان داوطلبان بومي المرد/ پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج فارس 1 23912
مرد )محل خدمت ممسني( –ممسني  -دشمن زياري - پذيرش از ميان داوطلبان بومي بابامنيرماهور ميالتي/ پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج فارس 1 23913
)محل خدمت مهر( –گله دار  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي مهر/ پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج مرد فارس 1 23914
مرد )محل خدمت ني ريز( –آباده طشك  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي ني ريز/ پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج فارس 1 23915

زن )محل خدمت بوانات( –سرچهان  - پذيرش از ميان داوطلبان بومي بوانات / اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء فارس 1 23916
زن )محل خدمت سپيدان( –بيضاء  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي سپيدان / اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء فارس 1 23917
زن )محل خدمت فراشبند( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي فراشبند / اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء فارس 1 23918
زن )محل خدمت فسا( –شيب كوه  - ششده و قره بالغ -پذيرش از ميان داوطلبان بومي فسا / اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء فارس 1 23919
زن )محل خدمت ششده و قره بالغ( –شيب كوه  - ششده و قره بالغ -پذيرش از ميان داوطلبان بومي فسا / اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء فارس 1 23920
زن )محل خدمت فيروز آباد( –ميمند  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي فيروزآباد / اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء فارس 1 23921
زن )محل خدمت خشت( –قائميه  -خشت -باالده -كهمره -پذيرش از ميان داوطلبان بومي كازرون / اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء فارس 1 23922



   6 صفحه

  فرهنگيان   دانشگاه )24080تا  23730كدهاي () گرايش آموزش تربيت بدني دوره متوسطه(هاي تحصيل رشته كارشناسي آموزش تربيت بدني  كد محل - 4 شماره  جدول ادامه
 توضيحات/ نام پرديس محل تحصيل 

جنس 
پذيرش   مخصوص داوطلبان بومي  ظرفيت

  استان
  كدرشته
  محل

زن )محل خدمت گراش( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي گراش / اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء فارس 1 23923
زن )محل خدمت اوز( –جويم  -بيرم -اوز - پذيرش از ميان داوطلبان بومي الرستان/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء فارس 1 23924
زن )محل خدمت المرد( –اشكنان  -عالمرودشت - پذيرش از ميان داوطلبان بومي المرد/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء فارس 1 23925
زن )محل خدمت عالمرودشت( –اشكنان  -عالمرودشت - پذيرش از ميان داوطلبان بومي المرد/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء فارس 1 23926
زن )محل خدمت كامفيروز( –درودزن  - مرودشت -پذيرش از ميان داوطلبان بومي كامفيروز/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء فارس 1 23927
زن )محل خدمت كازرون( –قائميه  -خشت -باالده -كهمره -پذيرش از ميان داوطلبان بومي كازرون / اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء فارس 1 23928
زن )محل خدمت مهر( –گله دار  - پذيرش از ميان داوطلبان بومي مهر/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء فارس 1 23929

مرد )محل خدمت ناحيه يك( –الموت شرقي - الموت غربي-طارم سفلي-پذيرش از ميان داوطلبان بومي قزوين مركزي/ پرديس شهيد چمران تهران قزوين 2 23930
مرد )محل خدمت ناحيه دو( –الموت شرقي - الموت غربي-طارم سفلي-پذيرش از ميان داوطلبان بومي قزوين مركزي/ پرديس شهيد چمران تهران قزوين 2 23931
مرد )محل خدمت البرز( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي البرز / پرديس شهيد چمران تهران قزوين 1 23932
مرد )محل خدمت تاكستان( –ضياآباد - خرمدشت - اسفرورين - پذيرش از ميان داوطلبان بومي تاكستان/ پرديس شهيد چمران تهران قزوين 1 23933
مرد )محل خدمت بويين زهرا( –شال -پذيرش از ميان داوطلبان بومي بويين زهرا/ پرديس شهيد چمران تهران قزوين 1 23934
مرد )محل خدمت آوج( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي آوج / پرديس شهيد چمران تهران قزوين 1 23935
مرد )محل خدمت آبيك( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي آبيك / پرديس شهيد چمران تهران قزوين 1 23936

قزوين 1  زن )محل خدمت ناحيه يك( –الموت شرقي - الموت غربي-طارم سفلي- پذيرش از ميان داوطلبان بومي قزوين مركزي/ پرديس نسيبه تهران 23937
مرد )1ناحيه -محل خدمت قم ( –كهك  -خلجستان  -جعفر آباد - پذيرش از ميان داوطلبان بومي نواحي قم / پرديس شهيد چمران تهران قم 2 23938
مرد )3ناحيه  -محل خدمت قم ( –كهك  -خلجستان  -جعفر آباد - پذيرش از ميان داوطلبان بومي نواحي قم / پرديس شهيد چمران تهران قم 5 23939
مرد )4ناحيه  -محل خدمت قم( –كهك  -خلجستان  -جعفر آباد - پذيرش از ميان داوطلبان بومي نواحي قم / پرديس شهيد چمران تهران قم 4 23940
مرد )1ناحيه  -محل خدمت سنندج( –سويشه - پذيرش از ميان داوطلبان بومي سنندج/ پرديس شهيد مدرس سنندج كردستان 1 23941
مرد )2ناحيه  -محل خدمت سنندج( –سويشه - پذيرش از ميان داوطلبان بومي سنندج/ پرديس شهيد مدرس سنندج كردستان 1 23942
مرد )محل خدمت قروه( –سريش آباد -دلبران -دزج -پذيرش از ميان داوطلبان بومي قروه / پرديس شهيد مدرس سنندج كردستان 1 23943

زن )محل خدمت سقز( –صاحب  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي سقز/ پرديس نسيبه تهران كردستان 1 23944
مرد )محل خدمت شهداد( –بردسير -راين- گلباف- شهداد-ماهان-چترود- پذيرش از ميان داوطلبان بومي كرمان/ پرديس شهيد بهشتي مشهد كرمان 1 23945
مرد )محل خدمت گلباف( –بردسير -راين- گلباف- شهداد-ماهان-چترود- پذيرش از ميان داوطلبان بومي كرمان/ پرديس شهيد بهشتي مشهد كرمان 1 23946
مرد )محل خدمت بردسير( –بردسير -راين- گلباف- شهداد-ماهان-چترود- پذيرش از ميان داوطلبان بومي كرمان/ پرديس شهيد بهشتي مشهد كرمان 1 23947
مرد )محل خدمت ارزوئيه( –ارزوئيه -رابر-بافت- پذيرش از ميان داوطلبان بومي سيرجان/ پرديس شهيد بهشتي مشهد كرمان 3 23948
مرد )محل خدمت نرماشير( –ريگان -فهرج-نرماشير-پذيرش از ميان داوطلبان بومي بم/ پرديس شهيد بهشتي مشهد كرمان 1 23949
مرد )محل خدمت فهرج( –ريگان -فهرج-نرماشير-پذيرش از ميان داوطلبان بومي بم/ پرديس شهيد بهشتي مشهد كرمان 2 23950
مرد )محل خدمت ريگان( –ريگان -فهرج-نرماشير-پذيرش از ميان داوطلبان بومي بم/ پرديس شهيد بهشتي مشهد كرمان 2 23951
مرد )محل خدمت رودبار( –فارياب -عنبرآباد- رودبار-پذيرش از ميان داوطلبان بومي جيرفت/ پرديس شهيد بهشتي مشهد كرمان 9 23952
مرد )محل خدمت عنبرآباد( –فارياب -عنبرآباد- رودبار-پذيرش از ميان داوطلبان بومي جيرفت/ پرديس شهيد بهشتي مشهد كرمان 1 23953
مرد )محل خدمت فارياب( –فارياب -عنبرآباد- رودبار-پذيرش از ميان داوطلبان بومي جيرفت/ پرديس شهيد بهشتي مشهد كرمان 1 23954
مرد )محل خدمت كهنوج( –منوجان -قلعه گنج-پذيرش از ميان داوطلبان بومي كهنوج/ پرديس شهيد بهشتي مشهد كرمان 2 23955
مرد )محل خدمت قلعه گنج( –منوجان -قلعه گنج-پذيرش از ميان داوطلبان بومي كهنوج/ پرديس شهيد بهشتي مشهد كرمان 5 23956
مرد )محل خدمت منوجان( –منوجان -قلعه گنج-پذيرش از ميان داوطلبان بومي كهنوج/ پرديس شهيد بهشتي مشهد كرمان 4 23957
مرد )محل خدمت راور( –كوهبنان  - زرند  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي راور/ پرديس شهيد بهشتي مشهد كرمان 2 23958

زن )محل خدمت بردسير( –بردسير - راين- گلباف-شهداد-ماهان-چترود- پذيرش از ميان داوطلبان بومي كرمان/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي كرمان 1 23959
زن )محل خدمت ارزوئيه( –ارزوئيه -رابر-بافت- پذيرش از ميان داوطلبان بومي سيرجان/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي كرمان 4 23960
زن )محل خدمت فهرج( –ريگان -فهرج- نرماشير-پذيرش از ميان داوطلبان بومي بم/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي كرمان 1 23961
زن )محل خدمت ريگان( –ريگان -فهرج- نرماشير-پذيرش از ميان داوطلبان بومي بم/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي كرمان 1 23962
زن )محل خدمت رودبار( –فارياب - عنبرآباد-رودبار-پذيرش از ميان داوطلبان بومي جيرفت/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي كرمان 8 23963
زن )محل خدمت عنبرآباد( –فارياب - عنبرآباد-رودبار-پذيرش از ميان داوطلبان بومي جيرفت/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي كرمان 1 23964
زن )محل خدمت كهنوج( –منوجان -قلعه گنج-پذيرش از ميان داوطلبان بومي كهنوج/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي كرمان 3 23965
زن )محل خدمت قلعه گنج( –منوجان -قلعه گنج-پذيرش از ميان داوطلبان بومي كهنوج/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي كرمان 2 23966
زن )محل خدمت منوجان( –منوجان -قلعه گنج-پذيرش از ميان داوطلبان بومي كهنوج/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي كرمان 2 23967
زن )محل خدمت راور( –كوهبنان  - زرند  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي راور/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي كرمان 1 23968
- فارياب - عنبرآباد-رودبار- جيرفت-ريگان-فهرج- نرماشير- بم- ارزوئيه-رابر-بافت- پذيرش از ميان داوطلبان بومي سيرجان/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي

 23969 كرمان 6 زن )محل خدمت عشايري( –منوجان -قلعه گنج-كهنوج

مرد )2ناحيه  - محل خدمت كرمانشاه ( – 4ناحيه  - 2ناحيه  - 1ناحيه  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي كرمانشاه / پرديس شهيد چمران تهران كرمانشاه 1 23970
مرد )3ناحيه  -محل خدمت كرمانشاه( – 5ناحيه  - 2ناحيه  - 1ناحيه  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي كرمانشاه / پرديس شهيد چمران تهران كرمانشاه 1 23971

زن )1ناحيه  -محل خدمت كرمانشاه ( – 3ناحيه  - 2ناحيه  -1ناحيه  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي كرمانشاه / پرديس نسيبه تهران كرمانشاه 1 23972
زن )2ناحيه  -محل خدمت كرمانشاه ( – 4ناحيه  - 2ناحيه  -1ناحيه  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي كرمانشاه / پرديس نسيبه تهران كرمانشاه 1 23973
زن )3ناحيه  - محل خدمت كرمانشاه( – 5ناحيه  - 2ناحيه  -1ناحيه  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي كرمانشاه / پرديس نسيبه تهران كرمانشاه 2 23974

مرد )محل خدمت ياسوج( –دنا  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي ياسوج / پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج 23975 كهگيلويه وبويراحمد 2
مرد )محل خدمت گرگان( –علي آباد، آزادشهر،راميان (پذيرش از ميان داوطلبان بومي / پرديس شهيد چمران تهران گلستان 1 23976
مرد )محل خدمت بندر تركمن( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي گرگان،آق قال / پرديس شهيد چمران تهران گلستان 1 23977
مرد )محل خدمت گميشان( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي بندرتركمن، بندرگز،كردكوي،گميشان / پرديس شهيد چمران تهران گلستان 1 23978
مرد )محل خدمت گنبد كاووس( –) پذيرش از ميان داوطلبان بومي گاليكش، مينودشت،گنبدكاووس/ پرديس شهيد چمران تهران گلستان 1 23979

زن )محل خدمت گرگان( –علي آباد، آزادشهر،راميان (پذيرش از ميان داوطلبان بومي / پرديس نسيبه تهران گلستان 1 23980
زن )محل خدمت آستارا( –لوندويل  - پذيرش از ميان داوطلبان بومي آستارا / الهدي صدر رشت پرديس بنت  گيالن 1 23981
زن )محل خدمت آستانه اشرفيه( –بندر كياشهر -پذيرش از ميان داوطلبان بومي آستانه اشرفيه / الهدي صدر رشت پرديس بنت  گيالن 1 23982
زن )محل خدمت بندرانزلي( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي بندر انزلي / الهدي صدر رشت پرديس بنت  گيالن 1 23983
زن )1محل خدمت ناحيه ( –لشت نشاء  -كوچصفهان - سنگر - خشكبيجار -خمام - پذيرش از ميان داوطلبان بومي رشت/ الهدي صدر رشت پرديس بنت  گيالن 2 23984
زن )محل خدمت سنگر( –لشت نشاء  -كوچصفهان - سنگر - خشكبيجار -خمام - پذيرش از ميان داوطلبان بومي رشت/ الهدي صدر رشت پرديس بنت  گيالن 1 23985
زن )محل خدمت صومعه سرا( –كوچك جنگلي  - تولم شهر - پذيرش از ميان داوطلبان بومي صومعه سرا / الهدي صدر رشت پرديس بنت  گيالن 1 23986
زن )محل خدمت فومن( –سردار جنگل  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي فومن/ الهدي صدر رشت پرديس بنت  گيالن 1 23987
زن )محل خدمت الهيجان( –رودبنه  - پذيرش از ميان داوطلبان بومي الهيجان / الهدي صدر رشت پرديس بنت  گيالن 1 23988

مرد )محل خدمت آستارا( –لوندويل  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي آستارا / پرديس شهيد چمران تهران گيالن 1 23989
مرد )محل خدمت بندرانزلي( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي بندر انزلي / پرديس شهيد چمران تهران گيالن 1 23990
مرد )1محل خدمت ناحيه ( –لشت نشاء  -كوچصفهان -سنگر -خشكبيجار -خمام -پذيرش از ميان داوطلبان بومي رشت/ پرديس شهيد چمران تهران گيالن 1 23991
مرد )محل خدمت كالچاي( –چابكسر  - كالچاي  - رحيم آباد  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي رودسر/ پرديس شهيد چمران تهران گيالن 1 23992
مرد )محل خدمت اليگودرز( –ززماهرو  - بشارت  - پذيرش از ميان داوطلبان بومي اليگودرز/ پرديس شهيد باهنر اراك لرستان 1 23993
مرد )محل خدمت بروجرد( –اشترينان  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي بروجرد/ پرديس شهيد باهنر اراك لرستان 2 23994
مرد )1محل خدمت خرم آباد ناحيه ( –زاغه  - پاپي -چغلوندي -پذيرش از ميان داوطلبان بومي خرم آباد/ پرديس شهيد باهنر اراك لرستان 1 23995
مرد )2محل خدمت خرم آباد ناحيه ( –زاغه  - پاپي -چغلوندي -پذيرش از ميان داوطلبان بومي خرم آباد/ پرديس شهيد باهنر اراك لرستان 1 23996
مرد )محل خدمت كوهدشت( –طرهان  -كوهناني - طرح گنبد  - پذيرش از ميان داوطلبان بومي كوهدشت / پرديس شهيد باهنر اراك لرستان 1 23997

زن )محل خدمت اليگودرز( –ززماهرو  -بشارت  - پذيرش از ميان داوطلبان بومي اليگودرز/ پرديس نسيبه تهران لرستان 2 23998
)محل خدمت بروجرد( –اشترينان  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي بروجرد/ پرديس نسيبه تهران زن لرستان 2 23999

زن )محل خدمت آمل( –فريدونكنار -چمستان- محمودآباد -الريجان-بلده - پذيرش از ميان داوطلبان بومي آمل/ الهدي صدر رشت پرديس بنت  مازندران 1 24000
زن )محل خدمت بلده( –الريجان - چمستان-بلده - پذيرش از ميان داوطلبان بومي آمل/ الهدي صدر رشت پرديس بنت  مازندران 1 24001
زن )محل خدمت الريجان( –بلده -محمودآباد- چمستان - الريجان- پذيرش از ميان داوطلبان بومي آمل/ الهدي صدر رشت پرديس بنت  مازندران 1 24002
زن )محل خدمت محمود آباد( –فريدونكنار -چمستان-محمودآباد - الريجان- پذيرش از ميان داوطلبان بومي آمل/ الهدي صدر رشت پرديس بنت  مازندران 1 24003
زن )محل خدمت فريدونكنار( –فريدونكنار -چمستان-محمودآباد - الريجان- پذيرش از ميان داوطلبان بومي آمل/ الهدي صدر رشت پرديس بنت  مازندران 1 24004
زن )محل خدمت بابل( –بهنمير - بندپي غربي- بندپي شرقي-بابلسر- پذيرش از ميان داوطلبان بومي بابل/ الهدي صدر رشت پرديس بنت  مازندران 2 24005
زن )محل خدمت بابلسر( –بهنمير - بندپي غربي- بندپي شرقي-بابلسر- پذيرش از ميان داوطلبان بومي بابل/ الهدي صدر رشت پرديس بنت  مازندران 2 24006
زن )محل خدمت بندپي شرقي( –بهنمير - بندپي غربي- بندپي شرقي-بابلسر- پذيرش از ميان داوطلبان بومي بابل/ الهدي صدر رشت پرديس بنت  مازندران 1 24007



   7 صفحه

  فرهنگيان   دانشگاه )24080تا  23730كدهاي () گرايش آموزش تربيت بدني دوره متوسطه(هاي تحصيل رشته كارشناسي آموزش تربيت بدني  كد محل - 4 شماره  جدول ادامه
 توضيحات/ نام پرديس محل تحصيل 

جنس 
پذيرش   مخصوص داوطلبان بومي  ظرفيت

  استان
  كدرشته
  محل

زن )محل خدمت بهنمير( –بهنمير - بندپي غربي- بندپي شرقي-بابلسر- پذيرش از ميان داوطلبان بومي بابل/ الهدي صدر رشت پرديس بنت  مازندران 2 24008
زن )محل خدمت عباس آباد( –عباس آباد - رامسر-پذيرش از ميان داوطلبان بومي تنكابن/ الهدي صدر رشت پرديس بنت  مازندران 1 24009
محل ( –نكا - مياندرود- گلوگاه- بهشهر- 2ساري ناحيه -1ساري ناحيه -دودانگه-پذيرش از ميان داوطلبان بومي چهاردانگه/ الهدي صدر رشت پرديس بنت 

 24010 مازندران 2 زن )1خدمت ناحيه 

محل ( –نكا - مياندرود- گلوگاه- بهشهر- 2ساري ناحيه -1ساري ناحيه -دودانگه-پذيرش از ميان داوطلبان بومي چهاردانگه/ الهدي صدر رشت پرديس بنت 
 24011 مازندران 2 زن )2خدمت ناحيه 

)محل خدمت بهشهر(نكا - مياندرود-گلوگاه- بهشهر- 2ساري ناحيه - 1ساري ناحيه -پذيرش از ميان داوطلبان بومي چهاردانگه/ الهدي صدر رشت پرديس بنت  زن مازندران 2 24012
زن )محل خدمت گلوگاه( –نكا - مياندرود- گلوگاه-بهشهر- 2ساري ناحيه - 1پذيرش از ميان داوطلبان بومي ساري ناحيه / الهدي صدر رشت پرديس بنت  مازندران 1 24013
محل ( –نكا - مياندرود- گلوگاه- بهشهر- 2ساري ناحيه -1ساري ناحيه -دودانگه-پذيرش از ميان داوطلبان بومي چهاردانگه/ الهدي صدر رشت پرديس بنت 

 24014 مازندران 1 زن )خدمت مياندرود

زن )محل خدمت نكاء(نكا - مياندرود-گلوگاه- بهشهر- 2ساري ناحيه - 1ساري ناحيه -پذيرش از ميان داوطلبان بومي چهاردانگه/ الهدي صدر رشت پرديس بنت  مازندران 1 24015
زن )محل خدمت سواد كوه( –سيمرغ -سوادكوه شمالي-سوادكوه - جويبار- پذيرش از ميان داوطلبان بومي قائمشهر/ الهدي صدر رشت پرديس بنت  مازندران 2 24016
زن )محل خدمت چالوس( –نوشهر -نور- چالوس-كالردشت- پذيرش از ميان داوطلبان بومي كجور/ الهدي صدر رشت پرديس بنت  مازندران 1 24017
زن )محل خدمت نوشهر( –نوشهر -نور- چالوس-كالردشت- پذيرش از ميان داوطلبان بومي كجور/ الهدي صدر رشت پرديس بنت  مازندران 2 24018

مرد )محل خدمت بلده( –الريجان -چمستان- بلده - پذيرش از ميان داوطلبان بومي آمل/ پرديس دكتر شريعتي ساري مازندران 1 24019
مرد )محل خدمت الريجان( –بلده -محمودآباد- چمستان - الريجان- پذيرش از ميان داوطلبان بومي آمل/ پرديس دكتر شريعتي ساري مازندران 1 24020
مرد )محل خدمت محمود آباد( –فريدونكنار -چمستان-محمودآباد - الريجان- پذيرش از ميان داوطلبان بومي آمل/ پرديس دكتر شريعتي ساري مازندران 1 24021
مرد )محل خدمت چمستان( –فريدونكنار -چمستان-محمودآباد - الريجان- پذيرش از ميان داوطلبان بومي آمل/ پرديس دكتر شريعتي ساري مازندران 1 24022
مرد )محل خدمت بابل( –بهنمير - بندپي غربي-بندپي شرقي- بابلسر- پذيرش از ميان داوطلبان بومي بابل/ پرديس دكتر شريعتي ساري مازندران 1 24023
مرد )محل خدمت بابلسر( –بهنمير - بندپي غربي-بندپي شرقي- بابلسر- پذيرش از ميان داوطلبان بومي بابل/ پرديس دكتر شريعتي ساري مازندران 1 24024
مرد )محل خدمت بندپي غربي( –بهنمير - بندپي غربي-بندپي شرقي- بابلسر- پذيرش از ميان داوطلبان بومي بابل/ پرديس دكتر شريعتي ساري مازندران 2 24025
مرد )محل خدمت تنكابن( –عباس آباد - رامسر-پذيرش از ميان داوطلبان بومي تنكابن/ پرديس دكتر شريعتي ساري مازندران 2 24026
مرد )محل خدمت رامسر( –عباس آباد - رامسر-پذيرش از ميان داوطلبان بومي تنكابن/ پرديس دكتر شريعتي ساري مازندران 1 24027
)محل خدمت چهاردانگه(نكا /مياندرود/بهشهر/2ساري ناحيه /1ساري ناحيه /چهاردانگه/پذيرش از ميان داوطلبان بومي دودانگه/ پرديس دكتر شريعتي ساري مرد مازندران 1 24028
مرد )محل خدمت دودانگه(مياندرود /2ساري ناحيه /1ساري ناحيه /دودانگه/پذيرش از ميان داوطلبان بومي چهاردانگه/ پرديس دكتر شريعتي ساري مازندران 1 24029
محل خدمت (نكا /مياندرود/گلوگاه/بهشهر/2ساري ناحيه/1ساري ناحيه /دودانگه/بومي چهاردانگه پذيرش از ميان داوطلبان/ پرديس دكتر شريعتي ساري

 24030 مازندران 2 مرد )1ناحيه 

محل خدمت (نكا -مياندرود-گلوگاه-بهشهر-2ساري ناحيه - 1ساري ناحيه - دودانگه- پذيرش از ميان داوطلبان بومي چهاردانگه/ پرديس دكتر شريعتي ساري
 24031 مازندران 2 مرد )2ناحيه 

مرد )محل خدمت بهشهر(نكا - مياندرود-گلوگاه- بهشهر- 2ساري ناحيه -1ساري ناحيه - پذيرش از ميان داوطلبان بومي چهاردانگه/ پرديس دكتر شريعتي ساري مازندران 1 24032
مرد )محل خدمت نكاء(نكا - مياندرود-گلوگاه- بهشهر- 2ناحيه ساري -1ساري ناحيه - پذيرش از ميان داوطلبان بومي چهاردانگه/ پرديس دكتر شريعتي ساري مازندران 1 24033
مرد )محل خدمت قائم شهر( –سيمرغ -سوادكوه شمالي-سوادكوه -جويبار- پذيرش از ميان داوطلبان بومي قائمشهر/ پرديس دكتر شريعتي ساري مازندران 1 24034
مرد )محل خدمت جويبار( –سيمرغ -سوادكوه شمالي-سوادكوه -جويبار- پذيرش از ميان داوطلبان بومي قائمشهر/ پرديس دكتر شريعتي ساري مازندران 1 24035
مرد )محل خدمت كجور( –نوشهر - نور-چالوس- كالردشت- پذيرش از ميان داوطلبان بومي كجور/ پرديس دكتر شريعتي ساري مازندران 2 24036
مرد )محل خدمت چالوس( –نوشهر - نور-چالوس- كالردشت- پذيرش از ميان داوطلبان بومي كجور/ پرديس دكتر شريعتي ساري مازندران 1 24037
مرد )محل خدمت كالردشت( –نوشهر -چالوس- كالردشت- پذيرش از ميان داوطلبان بومي كجور/ پرديس دكتر شريعتي ساري مازندران 1 24038

مرد )محل خدمت زرنديه( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي ساوه ،زرنديه،نوبران / پرديس شهيد باهنر اراك مركزي 1 24039
مرد )محل خدمت نوبران( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي ساوه ،زرنديه،نوبران / پرديس شهيد باهنر اراك مركزي 1 24040
مرد )محل خدمت ساوه( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي ساوه ،زرنديه،نوبران / پرديس شهيد باهنر اراك مركزي 3 24041
مرد )محل خدمت تفرش( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي فراهان، آشتيان، تفرش، اراك / پرديس شهيد باهنر اراك مركزي 1 24042
مرد )محل خدمت اشتيان( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي فراهان، آشتيان، تفرش، اراك / پرديس شهيد باهنر اراك مركزي 1 24043
مرد ))سربند(محل خدمت شازند( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي شازند،سربند،خنداب،اراك،خمين / پرديس شهيد باهنر اراك مركزي 1 24044
مرد )محل خدمت خنداب( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي شازند،سربند،خنداب،اراك،كميجان / پرديس شهيد باهنر اراك مركزي 1 24045
)1ناحيه - محل خدمت اراك ( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي اراك / پرديس شهيد باهنر اراك مرد مركزي 1 24046

مركزي 1  زن )محل خدمت ساوه( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي ساوه ،زرنديه،نوبران / اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء 24047
مرد )محل خدمت بشاگرد( –سندرك - ميناب  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي بشاگرد / پرديس شهيد بهشتي مشهد هرمزگان 1 24048
مرد )محل خدمت شهاب( –هرمز  -شهاب  - پذيرش از ميان داوطلبان بومي قشم / پرديس شهيد بهشتي مشهد هرمزگان 1 24049
مرد )محل خدمت قشم( –هرمز  -شهاب  - پذيرش از ميان داوطلبان بومي قشم / پرديس شهيد بهشتي مشهد هرمزگان 1 24050
مرد )محل خدمت ميناب( –سندرك  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي ميناب / پرديس شهيد بهشتي مشهد هرمزگان 1 24051

زن )محل خدمت فين( –فين  - پذيرش از ميان داوطلبان بومي بندرعباس / نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي هرمزگان 1 24052
زن )محل خدمت بندرلنگه( –خمير  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي بندرلنگه / نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي هرمزگان 1 24053
زن )محل خدمت جاسك( –ميناب - سندرك  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي جاسك / نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي هرمزگان 1 24054
زن )محل خدمت شهاب( –هرمز  - شهاب  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي قشم / نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي هرمزگان 1 24055
زن )محل خدمت ميناب( –سندرك  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي ميناب / نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي هرمزگان 1 24056

مرد )محل خدمت جوكار( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي بخش جوكار / پرديس شهيد مدرس سنندج همدان 1 24057
مرد )محل خدمت خزل( –بخش زرين دشت  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي بخش خزل / پرديس شهيد مدرس سنندج همدان 1 24058
مرد )1ناحيه  - محل خدمت همدان ( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي شهرستان همدان / پرديس شهيد مدرس سنندج همدان 1 24059
مرد )2ناحيه  - محل خدمت همدان ( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي شهرستان همدان / پرديس شهيد مدرس سنندج همدان 1 24060

زن )محل خدمت سردرود( –بخش مركزي  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي بخش سردرود / پرديس نسيبه تهران همدان 1 24061
)محل خدمت فامنين( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي شهرستان فامنين / پرديس نسيبه تهران زن همدان 1 24062
زن )محل خدمت سامن( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي بخش سامن / پرديس نسيبه تهران همدان 1 24063
زن )محل خدمت جوكار( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي بخش جوكار / پرديس نسيبه تهران همدان 1 24064
زن )محل خدمت نهاوند( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي شهرستان نهاوند / پرديس نسيبه تهران همدان 1 24065
زن )محل خدمت قهاوند شرا( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي بخش شراء / پرديس نسيبه تهران همدان 1 24066
زن )1ناحيه  - محل خدمت همدان ( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي شهرستان همدان / پرديس نسيبه تهران 24067  همدان 1
همدان 1 زن )2ناحيه  - محل خدمت همدان ( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي شهرستان همدان / پرديس نسيبه تهران 24068

يزد 1 مرد )محل خدمت ابركوه( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي شهرستان ابركوه ،نير، گاريزات / پرديس شهيد باهنر اصفهان 24069
يزد 2 مرد )محل خدمت اردكان( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي شهرستان اردكان، ميبد، بفروئيه / پرديس شهيد باهنر اصفهان 24070
يزد 2 مرد )محل خدمت بافق( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي شهرستان اشكذر،ميبد، زارچ، صدر آباد، ندوشن / پرديس شهيد باهنر اصفهان 24071
يزد 1 مرد )محل خدمت هرات( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي شهرستان خاتم ، مهريز / پرديس شهيد باهنر اصفهان 24072
يزد 1 مرد )محل خدمت مهريز( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي شهرستان مهريز ، هرات ، مروست / پرديس شهيد باهنر اصفهان 24073
يزد 1 مرد )محل خدمت ميبد( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي شهرستان ميبد، اردكان، احمد آباد / پرديس شهيد باهنر اصفهان 24074
يزد 3 مرد )1محل خدمت ناحيه ( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي شهرستان يزد، تفت، مهريز، اشكذر / پرديس شهيد باهنر اصفهان 24075
يزد 5 مرد )2محل خدمت ناحيه( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي شهرستان يزد، تفت، مهريز، اشكذر / پرديس شهيد باهنر اصفهان 24076

يزد 1 زن )محل خدمت تفت( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي شهرستان تفت ، يزد / نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 24077
يزد 3 زن )محل خدمت ميبد( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي شهرستان ميبد، اردكان، احمد آباد / نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 24078
يزد 6 زن )1محل خدمت ناحيه ( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي شهرستان يزد، تفت، مهريز، اشكذر / نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 24079
يزد 6 زن )2محل خدمت ناحيه( –پذيرش از ميان داوطلبان بومي شهرستان يزد، تفت، مهريز، اشكذر / نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 24080

 ورزشي  ربيگريمشناسي رشته كار  
  دانشگاه شهركرد دوره روزانه) 19413كد  (ورزشي مربيگري شناسي كد محل تحصيل رشته كار -5 شماره  جدول

 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 
  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش

  تحصيل
  دوره

زن مرد  تحصيلي
15 15  دانشگاه شهركرد  30   روزانه 19413  ورزشي مربيگري   مربيگري فعاليت بدني و تندرستي 



   8 صفحه

  دانشگاه شهركرد )شبانه(دوره نوبت دوم ) 19645كد (ورزشي مربيگري شناسي كاركد محل تحصيل رشته  - 6 شماره  جدول
 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 

  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش
  تحصيل

  دوره
زن مرد  تحصيلي

1 1  دانشگاه شهركرد  2   نوبت دوم 19645  ورزشي مربيگري   مربيگري فعاليت بدني و تندرستي 

  ورزشي  كارداني علومرشته  
  دانشگاه اردكان دوره روزانه) 19357كد  (ورزشي داني علوم كد محل تحصيل رشته كار -7 شماره  جدول

 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 
  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش

  تحصيل
  دوره

زن مرد  تحصيلي
- مرد  .مربيگري است -عنوان صحيح رشته تربيت بدنيدانشگاه اردكان ـ   25   روزانه 19357  ورزشيكارداني علوم    مربيگري  

  دانشگاه اردكان )شبانه(دوره نوبت دوم ) 19627كد (ورزشي داني علوم كد محل تحصيل رشته كار - 8 شماره  جدول
 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 

  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش
  تحصيل

  دوره
زن مرد  تحصيلي

- مرد  .مربيگري است -عنوان صحيح رشته تربيت بدنيدانشگاه اردكان ـ   5   نوبت دوم 19627  ورزشيكارداني علوم    مربيگري  

 كارشناسي علوم انتظامي  رشته  
  )نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران( امين دانشگاه علوم انتظامي دوره روزانه) 19423و  19422كدهاي (علوم انتظامي   رشتهتحصيل   هاي كد محل -9  شماره  جدول

 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 
  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش

  تحصيل
  دوره

زن مرد  تحصيلي
شرايط در دانشگاه علوم انتظامي امين ـ 

  2شماره  راهنماي  انتهاي دفترچه
-  مرد   100   روزانه  19422 انتظاميعلوم  
-  مرد شاغلين ناجا وصمخص  1000   روزانه  19423 علوم انتظامي 

 مددكاري اجتماعي  رشته  
  بهزيستي و توانبخشي تهراندانشگاه علوم  دوره روزانه) 19443 كد( مددكاري اجتماعي  رشتهتحصيل   كد محل - 10  شماره  جدول

 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 
  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  پذيرشجنس 

  تحصيل
  دوره

زن مرد  تحصيلي
43  زن  مرد  فاقد امكانات خوابگاهيدانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ـ تهران ـ  مددكاري اجتماعي    روزانه  19443

 دكتراي پيوسته بيوتكنولوژي  رشته  
  تهراندانشگاه  دوره روزانه) 22571و  19060 هايكد( دكتراي پيوسته بيوتكنولوژي  رشتهتحصيل    هاي كد محل -11  شماره  جدول

 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 
  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش

  تحصيل
  دوره

زن مرد  تحصيلي
15  زن  مرد )وتجربي هاي آزمايشي رياضي پذيرش از داوطلبان گروه( دانشگاه تهران دكتراي پيوسته بيوتكنولوژي   روزانه  19060

سهميه مناطق محروم ـ مخصوص داوطلبان بومي استان دانشگاه تهران ـ 
دكتراي پيوسته بيوتكنولوژي   2  زن  مرد  )وتجربي هاي آزمايشي رياضي پذيرش از داوطلبان گروه(ـ  لرستان   روزانه 22571

************************************************************************************************  

    دومبخش     
 پذيرنددانشجو مي) علوم رياضي و فني( 1از گروه آزمايشي منحصراً  ومتمركز ها و مؤسسات آموزش عالي كه به روش  نيمه هاي تحصيلي دانشگاهرشته:  

 شهيد باهنر كرمان دانشگاه ) 11374كد (دوره روزانه دكتراي پيوسته رياضي  رشته  
  دانشگاه شهيد باهنر كرمان دوره روزانه )11374كد (دكتراي پيوسته رياضي   رشتهتحصيل   كد محل -12  شماره  جدول

 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 
  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش

  تحصيل
  دوره

زن مرد  تحصيلي
15  زن  مرد  دانشگاه شهيد باهنر كرمان رياضيدكتراي پيوسته    روزانه  11374

 ايران  جمهوري اسالمي  سيماي و دانشگاه صدا) 11375كد (مهندسي برق دوره روزانه   رشته   
  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايرانروزانه   دوره )11375كد (مهندسي برق  رشتهتحصيل   كد محل - 13  شماره  جدول

 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 
  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش

  تحصيل
  دوره

زن مرد  تحصيلي
20  -  مرد  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مخابرات   روزانه  11375 مهندسي برق

 ايران  جمهوري اسالمي  سيماي و دانشگاه صدا) 12045كد ( نوبت دوممهندسي برق دوره   رشته   
دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران نوبت دوم  دوره )12045كد ( مهندسي برق رشتهتحصيل   كد محل -14  شماره  جدول  

 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 
  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش

  تحصيل
  دوره

زن مرد  تحصيلي
10  -  مرد  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مخابرات   نوبت دوم  12045 مهندسي برق

 صنعت نفت دانشگاه ) 11377كد (دوره روزانه مهندسي كشتي  رشته  
  )محل تحصيل محمودآباد مازندران( دانشگاه صنعت نفت دوره روزانه )11377كد (  مهندسي كشتي رشتهتحصيل   كد محل -15  شماره  جدول

 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 
  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش

  تحصيل
  دوره

زن مرد  تحصيلي
25  -  مرد  )محل تحصيل محمودآباد مازندران(دانشگاه صنعت نفت  موتور   روزانه  11377 مهندسي كشتي

 ايران  جمهوري اسالمي  سيماي و دانشگاه صدا) 11376 كد(كاردان فني برق دوره روزانه   رشته   
دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايرانروزانه   دوره )11376كد ( كاردان فني برق  رشتهتحصيل   كد محل -16  شماره  جدول  

 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 
  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش

  تحصيل
  دوره

زن مرد  تحصيلي
30  -  مرد  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران الكترونيك   روزانه  11376 كاردان فني برق
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    سومبخش     
 پذيرنددانشجو مي) علوم تجربي( 2از گروه آزمايشي منحصراً و متمركز  ها و مؤسسات آموزش عالي كه به روش نيمه هاي تحصيلي دانشگاهرشته:  

 11468تا  11463كدهاي (دوره روزانه هاي پزشكي  و كارداني فوريت دندانپزشكي هاي رشته(  
  جمهوري اسالمي ايران دانشگاه علوم پزشكي ارتش 

  دانشگاه علوم پزشكي ارتش )11468تا  11463كدهاي (هاي پزشكي  و كارداني فوريتهاي دندانپزشكي  رشتهتحصيل   هاي كد محل -17  شماره  جدول
 توضيحات

  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش
  تحصيل

  دوره
  زن  مرد  تحصيلي

5  -  مرد سهميه سپاه پاسداران انقالب اسالمي داراي مصاحبه و معاينه   روزانه  11465 دندانپزشكي  
2  -  مرد داراي مصاحبه و معايناتسهميه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح    روزانه  11466 دندانپزشكي  

15  -  مرد داراي مصاحبه و گزينش -بورسيه ارتش هاي پزشكي كارداني فوريت     روزانه  11468

 هاي علوم پزشكي  دانشگاه) 11531تا  11469هاي كد(دوره روزانه هاي پزشكي  فوريتكارداني  رشته  
  هاي علوم پزشكي كشور دانشگاه دوره روزانه )11531تا  11469كدهاي (هاي پزشكي  كارداني فوريت  رشتهتحصيل   هاي كد محل - 18  شماره  جدول

جنس  توضيحات
ظرفيت  پذيرش  كدرشته نام دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل

 محل
 دوره
يتحصيل  

30  مرد  فاقد خوابگاه ممنوعيت انتقال و ميهماني دانشگاه علوم پزشكي اردبيل    روزانه  11470
20  مرد محل تحصيل موسسه آموزش سالمت مشكين شهر ـ فاقد خوابگاه ممنوعيت انتقال و ميهماني  دانشگاه علوم پزشكي اردبيل    روزانه  11469

مرد   دانشگاه علوم پزشكي اروميه  25   روزانه  11471
مرد   15 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان   روزانه  11472
مرد   25 دانشگاه علوم پزشكي البرز ـ كرج   روزانه  11473

20  مرد مخصوص داوطلبان بومي استان تهران دانشگاه علوم پزشكي البرز ـ كرج   روزانه  11474
مرد   18   روزانه  11475  دانشگاه علوم پزشكي ايالم

20  مرد  بدون ارايه خوابگاه - شيروان دانشكده پرستاري  دانشگاه علوم پزشكي بجنورد   روزانه  11476
20  مرد بدون ارايه خوابگاه -مركز اموزشي فوريتهاي پزشكي مانه و سملقان  دانشگاه علوم پزشكي بجنورد   روزانه  11478

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اسفراين 20  مرد پزشكي بجنورددانشگاه علوم    روزانه  11477
20  مرد  پذيرش از ميان داوطلبان با عضويت بسيجي و نهايتا جذب به صورت بورسيه و استخدام سپاه پاسداران انقالب اسالمي   روزانه  11480  ) عج(اله  دانشگاه علوم پزشكي بقية

5  مرد يگان خدمتي پاه پاسداران با ارايه مجوز شركت در آزمون از ذيرش از بين اعضاي رسمي س پ   روزانه  11479  ) عج(اله  دانشگاه علوم پزشكي بقية
6  مرد  ممنوعيت هرگونه نقل و انتقال   روزانه  11481 دانشگاه علوم پزشكي بم

6  مرد مخصوص داوطلبان بومي استان كرمان ـ ممنوعيت هرگونه نقل و انتقال    روزانه  11482 دانشگاه علوم پزشكي بم
30  مرد  واگذاري خوابگاهعدم تعهد  دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس   روزانه  11483

مرد   30 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر   روزانه  11484
30  مرد  محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت قائن دانشگاه علوم پزشكي بيرجند   روزانه  11487

30  مرد محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي فردوس پزشكي بيرجنددانشگاه علوم    روزانه  11486
مرد 20 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند   روزانه  11485

30  مرد  ممنوعيت انتقال به تبريز محل تحصيل دانشكده علوم پزشكي سراب دانشگاه علوم پزشكي تبريز   روزانه  11488
مرد   20 دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه   روزانه  11489

25  مرد  محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي بستان ـ فاقد خوابگاه    روزانه  11490  دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور
محل تحصيل دانشكده علوم پزشكي شوشتر ـ فاقد خوابگاه 15  مرد   روزانه  11491  دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور

مرد   20 دانشگاه علوم پزشكي جهرم   روزانه  11492
مرد   25 دانشگاه علوم پزشكي دزفول   روزانه  11493

20  مرد  فاقد خوابگاه دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان   روزانه  11494
مرد   20   روزانه  11495 دانشگاه علوم پزشكي زابل

20  مرد  محل تحصيل موسسه آموزش عالي سالمت خاش ـ داراي خوابگاه باامكانات رفاهي محدود دانشگاه علوم پزشكي زاهدان   روزانه  11496
مرد   24 دانشگاه علوم پزشكي زنجان   روزانه  11497

30  مرد  بدون خوابگاه دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار   روزانه  11498
25  مرد  محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي گرمسار دانشگاه علوم پزشكي سمنان   روزانه  11500
25  مرد محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي سرخه دانشگاه علوم پزشكي سمنان   روزانه  11501

5  مرد محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي سرخه ـ مخصوص داوطلبان بومي استان تهران دانشگاه علوم پزشكي سمنان   روزانه  11499
10  مرد  مخصوص داوطلبان بومي استان تهران دانشگاه علوم پزشكي شاهرود   روزانه  11503

مرد 10 شاهرود دانشگاه علوم پزشكي   روزانه  11502
مرد   15 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد   روزانه  11504

30  مرد  محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت ممسني دانشگاه علوم پزشكي شيراز   روزانه  11505
15  مرد محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي داراب ـ ممنوعيت انتقالي و ميهماني ، عدم واگذاري خوابگاه علوم پزشكي شيرازدانشگاه    روزانه  11506

مرد   20   روزانه  11507 دانشگاه علوم پزشكي فسا
مرد   30 دانشگاه علوم پزشكي قزوين   روزانه  11508

20  مرد     روزانه  11509 دانشگاه علوم پزشكي قم
مرد   20 دانشگاه علوم پزشكي كردستان ـ سنندج   روزانه  11511
مرد   20 كرمانشاهدانشگاه علوم پزشكي    روزانه  11512
مرد   25 دانشگاه علوم پزشكي گناباد   روزانه  11513

30  مرد  محل تحصيل دانشكده پرستاري ومامايي رشت ـ بدون تعهد خوابگاه  دانشگاه علوم پزشكي گيالن ـ رشت   روزانه  11514
20  مرد  فاقد خوابگاه آباد دانشگاه علوم پزشكي لرستان ـ خرم   روزانه  11515

20  مرد فاقد خوابگاه  -محل تحصيل مركز آموزشي فوريتهاي پزشكي پلدختر آباد دانشگاه علوم پزشكي لرستان ـ خرم   روزانه  11516
25  مرد  محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي آمل دانشگاه علوم پزشكي مازندران ـ ساري   روزانه  11517

25  مرد  ستاري كاشمر   محل تحصيل دانشكده پر علوم پزشكي مشهددانشگاه    روزانه  11519
20  مرد ستاري تربت جام   محل تحصيل دانشكده پر دانشگاه علوم پزشكي مشهد   روزانه  11520

40  مرد محل تحصيل مركزآموزشي فوريتهاي پزشكي درگز دانشگاه علوم پزشكي مشهد   روزانه  11518
18  مرد  محل تحصيل دانشكده علوم پزشكي اسدآباد پزشكي همداندانشگاه علوم    روزانه  11522

18  مرد محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي نهاوند دانشگاه علوم پزشكي همدان   روزانه  11521
مرد   20 دانشگاه علوم پزشكي ياسوج   روزانه  11523

20  مرد  محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي ابركوه   روزانه  11524 دانشگاه علوم پزشكي يزد
30  مرد  محدوديت در نقل و انتقال دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر   روزانه  11525

15  مرد  فاقد خوابگاه دانشكده علوم پزشكي خمين   روزانه  11526
20  مرد  فاقد خوابگاه دانشكده علوم پزشكي ساوه   روزانه  11527

25  مرد  مخصوص داوطلبان بومي استان كرمان دانشكده علوم پزشكي سيرجان   روزانه  11528
مرد   15 دانشكده علوم پزشكي گراش   روزانه  11529

25  مرد  ممنوعيت انتقال به تبريز دانشكده علوم پزشكي مراغه   روزانه  11530
مرد   30 دانشكده علوم پزشكي نيشابور   روزانه  11531
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    چهارمبخش     
 پذيرددانشجو مي) علوم انساني( 3از گروه آزمايشي منحصراً و متمركز  كه به روش نيمه كردستان دانشگاهفقه و حقوق شافعي تحصيلي  رشته:  

 فقه و حقوق شافعي  رشته  
  كردستان ـ سنندج دانشگاه روزانهدوره ) 10445 كد( فقه و حقوق شافعيتحصيل رشته    كد محل -19 شماره  جدول

 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 
  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش

  تحصيل
  دوره

زن مرد  تحصيلي
30  زن  مرد  سنندج ـ مخصوص داوطلبان اهل سنت -دانشگاه كردستان  فقه و حقوق شافعي   روزانه  10445

************************************************************************************************  
    پنجمبخش     

 پذيرنددانشجو مي) هنر( 4از گروه آزمايشي منحصراً و متمركز  كه به روش نيمهو مؤسسات آموزش عالي ها  هاي تحصيلي دانشگاهرشته:  

 آهنگسازي  رشته  
  )محل تحصيل پرديس كرج(تهران هنر  دانشگاه روزانهدوره ) 17141 كد( آهنگسازيتحصيل رشته    كد محل - 20 شماره  جدول

 توضيحات/ تحصيل دانشگاه محل 
  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش

  تحصيل
  دوره

زن مرد  تحصيلي
9  زن  مرد  )محل تحصيل پرديس كرج(تهران هنر دانشگاه    روزانه  17141 آهنگسازي

  )محل تحصيل پرديس كرج( نر تهرانه  دانشگاه نوبت دومدوره ) 17224 كد( آهنگسازيتحصيل رشته    كد محل -21 شماره  جدول
 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 

  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش
  تحصيل

  دوره
زن مرد  تحصيلي

5  زن  مرد  )محل تحصيل پرديس كرج(تهران هنر دانشگاه    نوبت دوم  17224 آهنگسازي

 ادبيات نمايشي  رشته  
  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه روزانهدوره ) 17102 كد( ادبيات نمايشيتحصيل رشته    هاي كد محل - 22 شماره  جدول

 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 
  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش

  تحصيل
  دوره

زن مرد  تحصيلي
15  7  8  دانشگاه تهران   روزانه  1092 ادبيات نمايشي
  روزانه  1093 ادبيات نمايشي  50  زن  مرد  دانشگاه دامغان

  روزانه  1094 ادبيات نمايشي  13  زن  مرد  دانشگاه هنر ـ تهران
  هنر تهران دانشگاه نوبت دومدوره ) 17225 كد( ادبيات نمايشيتحصيل رشته    كد محل - 23 شماره  جدول

 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 
  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش

  تحصيل
  دوره

زن مرد  تحصيلي
7  زن  مرد  دانشگاه هنر ـ تهران   نوبت دوم  17225 ادبيات نمايشي

  تهران -غيردولتي ـ غيرانتفاعي سوره   دانشگاه) 17258 كد( ادبيات نمايشيتحصيل رشته     كد محل - 24 شماره  جدول
 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 

  محل كد  عنوان رشته گرايشعنوان  ظرفيت  جنس پذيرش
  تحصيل

  دوره
زن مرد  تحصيلي

پذيرش با شرايط خاص و داراي (تهران  –دانشگاه غيرانتفاعي سوره 
  غيرانتفاعي  17258 ادبيات نمايشي  60 زن  مرد  )انتخاب رشته مصاحبه ـ شرايط در انتهاي دفترچه

 ارتباط تصويري  رشته  
  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه روزانهدوره ) 17155 كد( ارتباط تصويريتحصيل رشته    هاي كد محل -25 شماره  جدول

 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 
  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش

  تحصيل
  دوره

زن مرد  تحصيلي
زن -  دكتر شريعتي –اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه 35   روزانه  1095 تصويريارتباط 

زن -  تهران -) س(دانشگاه الزهرا 38   روزانه  1096 ارتباط تصويري
20 20  دانشگاه بجنورد 40   روزانه  1097 ارتباط تصويري

زن مرد  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  15   روزانه  1098 ارتباط تصويري
7 8  دانشگاه تهران 15   روزانه  1099 ارتباط تصويري

زن مرد  سمناندانشگاه  15   روزانه  1100 ارتباط تصويري
زن  مرد  اهواز ـ محل تحصيل شوشتر -دانشگاه شهيد چمران  40   روزانه  1101 ارتباط تصويري

12 12  دانشگاه شيراز 24   روزانه  1102 ارتباط تصويري
18 17  رشت -دانشگاه گيالن  35   روزانه  1103 ارتباط تصويري
زن مرد  دانشگاه نيشابور 12   روزانه  1104 ارتباط تصويري

10 10  دانشگاه هنر اصفهان 20   روزانه  1105 ارتباط تصويري
زن مرد دانشگاه هنر تهران 13   روزانه  1106 ارتباط تصويري

  تربيت دبير شهيد رجايي ـ تهران دانشگاه روزانهدوره ) 17101تا   17075 هايكد( ارتباط تصويريتحصيل رشته  هاي   كد محل - 26 شماره  جدول
 توضيحات

  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش
  تحصيل

  دوره
زن مرد  تحصيلي

- 1 ويژه داوطلبان بومي استان آذربايجان شرقي  1   روزانه  17079 ارتباط تصويري
- 1 ويژه داوطلبان بومي استان آذربايجان غربي  1   روزانه  17080 ارتباط تصويري

- 1 ويژه داوطلبان بومي استان اردبيل  1   روزانه  17081 ارتباط تصويري
1 2 ويژه داوطلبان بومي استان اصفهان  3   روزانه  17082 ارتباط تصويري

2 1 ويژه داوطلبان بومي استان البرز  3   روزانه  17083 ارتباط تصويري
- 1 ويژه داوطلبان بومي استان بوشهر  1   روزانه  17084 ارتباط تصويري
3 1 ويژه داوطلبان بومي شهر تهران 4   روزانه  17085 ارتباط تصويري

- 1 ويژه داوطلبان بومي شهرستانهاي استان تهران  1   روزانه  17101 ارتباط تصويري
1 - ويژه داوطلبان بومي استان خراسان جنوبي  1   روزانه  17086 ارتباط تصويري



   11 صفحه

  تربيت دبير شهيد رجايي ـ تهران دانشگاه روزانهدوره ) 17101تا   17075 هايكد( ارتباط تصويريتحصيل رشته    هاي كد محل - 26 شماره  جدول ادامه
 توضيحات

  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش
  تحصيل

  دوره
زن مرد  تحصيلي

1 1 ويژه داوطلبان بومي استان خراسان رضوي  2   روزانه  17087 ارتباط تصويري
- 1 ويژه داوطلبان بومي استان خوزستان  1   روزانه  17088 ارتباط تصويري

- 1 ويژه داوطلبان بومي استان سمنان  1   روزانه  17089 ارتباط تصويري
1 - ويژه داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان  1   روزانه  17090 ارتباط تصويري

1 1 ويژه داوطلبان بومي استان فارس  2   روزانه  17091 ارتباط تصويري
- 1 ويژه داوطلبان بومي استان قم 1   روزانه  17092 ارتباط تصويري

- 1 ويژه داوطلبان بومي استان كردستان  1   روزانه  17093 ارتباط تصويري
- 1 ويژه داوطلبان بومي استان كرمان  1   روزانه  17094 ارتباط تصويري

- 1 ويژه داوطلبان بومي استان كرمانشاه  1   روزانه  17075 ارتباط تصويري
- 1 ويژه داوطلبان بومي استان گلستان  1   روزانه  17095 ارتباط تصويري

- 1 ويژه داوطلبان بومي استان گيالن  1   روزانه  17096 ارتباط تصويري
- 1 ويژه داوطلبان بومي استان لرستان  1   روزانه  17076 ارتباط تصويري

- 1 ويژه داوطلبان بومي استان مازندران  1   روزانه  17097 ارتباط تصويري
- 1  ويژه داوطلبان بومي استان مركزي  1   روزانه  17077 ارتباط تصويري

- 1 ويژه داوطلبان بومي استان هرمزگان  1   روزانه  17099 ارتباط تصويري
- 1 ويژه داوطلبان بومي استان همدان  1   روزانه  17100 ارتباط تصويري

- 1 ويژه داوطلبان بومي استان يزد  1   روزانه  17078 ارتباط تصويري
  .باشند ميهاي تحصيلي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، متعهد به خدمت در وزارت آموزش و پرورش  كليه پذيرفته شدگان نهايي رشته: نكته مهم

  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاهنوبت دوم دوره ) 17237 كد( ارتباط تصويريتحصيل رشته    هاي كد محل -27 شماره  جدول
 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 

  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش
  تحصيل

  دوره
زن مرد  تحصيلي

زن -  دكتر شريعتي -تهران اي دختران  دانشكده فني و حرفه 35   نوبت دوم  1107 ارتباط تصويري
زن -  تهران -) س(دانشگاه الزهرا 8   نوبت دوم  1108 ارتباط تصويري

زن مرد  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  15   نوبت دوم  1109 ارتباط تصويري
زن مرد  دانشگاه سمنان 10   نوبت دوم  1110 ارتباط تصويري
زن  مرد  اهواز ـ محل تحصيل شوشتر -چمران دانشگاه شهيد  10   نوبت دوم  1111 ارتباط تصويري
زن مرد  دانشگاه نيشابور 10   نوبت دوم  1112 ارتباط تصويري

1 1  دانشگاه هنر اصفهان 2   نوبت دوم  1113 ارتباط تصويري
زن مرد دانشگاه هنر تهران 7   نوبت دوم  1114 ارتباط تصويري

  پيام نور دانشگاه) 17426 كد( ارتباط تصويريتحصيل رشته    هاي كد محل - 28 شماره  جدول
 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 

  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش
  تحصيل

  دوره
زن مرد  تحصيلي

زن  مرد  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  50   پيام نور  1115 ارتباط تصويري
زن  مرد  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  50   پيام نور  1116 ارتباط تصويري
زن  مرد  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  50   پيام نور  1117 ارتباط تصويري
زن  مرد  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  50   پيام نور  1118 ارتباط تصويري

زن  مرد  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  50   پيام نور  1119 ارتباط تصويري
زن  مرد  مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين  50   پيام نور  1120 ارتباط تصويري

مركز يزد ـ محل تحصيل خواهران  -دانشگاه پيام نور استان يزد 
  پيام نور  1121 ارتباط تصويري  50 زن  مرد  باشد مي) واليتپرديس (و برادران ) پرديس شاهديه(

  ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي دانشگاه) 17259 كد( ارتباط تصويريتحصيل رشته    هاي كد محل -29 شماره  جدول
 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 

  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش
  تحصيل

  دوره
زن مرد  تحصيلي

پذيرش با شرايط خاص و داراي (تهران  –دانشگاه غيرانتفاعي سوره 
  غيرانتفاعي  1122 ارتباط تصويري  60 زن  مرد  )انتخاب رشته مصاحبه ـ شرايط در انتهاي دفترچه
زن مرد  دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 50   غيرانتفاعي  1123 ارتباط تصويري

زن  مرد  يزد ـ محل تحصيل يزد -غيرانتفاعي علم و هنر دانشگاه  60   غيرانتفاعي  1124 ارتباط تصويري
زن مرد  گرگان -موسسه غيرانتفاعي استرآباد 60   غيرانتفاعي  1125 ارتباط تصويري
زن مرد  يزد-)ع(موسسه غيرانتفاعي امام جواد 60   غيرانتفاعي  1126 ارتباط تصويري

زن مرد  ساوه-حكيم ناصرخسروموسسه غيرانتفاعي  60   غيرانتفاعي  1127 ارتباط تصويري
زن -  موسسه غيرانتفاعي رسام ـ كرج 60   غيرانتفاعي  1128 ارتباط تصويري

زن  مرد  گرافيك-ساري ـ گرافيك -موسسه غيرانتفاعي روزبهان 60   غيرانتفاعي  1129 ارتباط تصويري
زن مرد  بابل - موسسه غيرانتفاعي طبري 60   غيرانتفاعي  1130 ارتباط تصويري

زن مرد  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك 60   غيرانتفاعي  1131 ارتباط تصويري
زن مرد  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي گنجينه هنر 60   غيرانتفاعي  1132 ارتباط تصويري

زن مرد  آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا 60   غيرانتفاعي  1133 ارتباط تصويري
زن مرد  قزوين-موسسه غيرانتفاعي ميرعماد 60   غيرانتفاعي  1134 ارتباط تصويري

زن مرد  محمودآباد-موسسه غيرانتفاعي نيما 60   غيرانتفاعي  1135 ارتباط تصويري
  

 بازيگري ـ كارگرداني  رشته  
  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه روزانهدوره ) 17104 كد( بازيگري ـ كارگردانيتحصيل رشته   هاي  كد محل - 30 شماره  جدول

 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 
  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش

  تحصيل
  دوره

زن مرد  تحصيلي
7 8  دانشگاه تهران 15 بازيگري ـ كارگرداني   روزانه  1136
زن مرد  دانشگاه زابل 25 بازيگري ـ كارگرداني   روزانه  1137

زن مرد دانشگاه هنر تهران 13 بازيگري ـ كارگرداني   روزانه  1138
  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه نوبت دومدوره ) 17204 كد( بازيگري ـ كارگردانيتحصيل رشته   هاي  كد محل - 31 شماره  جدول

 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 
  محل كد  رشتهعنوان  عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش

  تحصيل
  دوره

زن مرد  تحصيلي
زن مرد  دانشگاه زابل 25 بازيگري ـ كارگرداني   نوبت دوم  1139

زن مرد دانشگاه هنر تهران 7 بازيگري ـ كارگرداني   نوبت دوم  1140



   12 صفحه

  تهران -غيرانتفاعي سوره غيردولتي ـ   دانشگاه) 17260 كد(بازيگري ـ كارگرداني تحصيل رشته     كد محل - 32 شماره  جدول
 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 

  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش
  تحصيل

  دوره
زن مرد  تحصيلي

اين دانشگاه فاقد رشته بازيگري ـ تهران  –دانشگاه غيرانتفاعي سوره 
پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه ـ شرايط در انتهاي ( .باشد مي

  )انتخاب رشته دفترچه
  غيرانتفاعي  17260 بازيگري ـ كارگرداني  60 زن  مرد

 تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي  رشته  
  صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران دانشگاه روزانهدوره ) 17124 كد(تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي تحصيل رشته   كد محل - 33 شماره  جدول

 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 
  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش

  تحصيل
  دوره

زن مرد  تحصيلي
زن مرد  صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايراندانشگاه  20 تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي   روزانه  17124

  صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران دانشگاه نوبت دومدوره ) 17213 كد(تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي تحصيل رشته   كد محل - 34 شماره  جدول
 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 

  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش
  تحصيل

  دوره
زن مرد  تحصيلي

- مرد  صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايراندانشگاه  10 تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي   نوبت دوم  17213
  

 طراحي پارچه  رشته  
  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه روزانهدوره ) 17156 كد( طراحي پارچهتحصيل رشته   هاي  كد محل -35 شماره  جدول

 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 
  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش

  تحصيل
  دوره

زن مرد  تحصيلي
زن -  دكتر شريعتي -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  19   روزانه  1141 طراحي پارچه

زن -  تهران -) س(دانشگاه الزهرا 13   روزانه  1142 طراحي پارچه
زن مرد  دانشگاه سمنان 20   روزانه  1143 طراحي پارچه

زن مرد دانشگاه هنر تهران 22   روزانه  1144 پارچهطراحي 
  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه نوبت دومدوره ) 17238 كد( طراحي پارچهتحصيل رشته   هاي  كد محل - 36 شماره  جدول

 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 
  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش

  تحصيل
  دوره

زن مرد  تحصيلي
زن -  دكتر شريعتي -دختران تهران اي  دانشكده فني و حرفه 19   نوبت دوم  1145 طراحي پارچه

زن -  تهران -) س(دانشگاه الزهرا 2   نوبت دوم  1146 طراحي پارچه
زن مرد  دانشگاه سمنان 10   نوبت دوم  1147 طراحي پارچه

زن مرد دانشگاه هنر تهران 11   نوبت دوم  1148 طراحي پارچه
  پيام نور دانشگاهمراكز و واحدهاي دانشگاهي ) 17429 كد( طراحي پارچهتحصيل رشته   هاي  كد محل -37 شماره  جدول

 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 
  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش

  تحصيل
  دوره

زن مرد  تحصيلي
زن مرد مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  50 چاپ پارچه   پيام نور  1149 طراحي پارچه

زن مرد  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  50 چاپ پارچه   پيام نور  1150 طراحي پارچه
زن مرد  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  50 چاپ پارچه   پيام نور  1151 طراحي پارچه

زن مرد  مركز سمنان  - دانشگاه پيام نور استان سمنان  50 چاپ پارچه   پيام نور  1152 طراحي پارچه
مركز يزد ـ محل تحصيل خواهران  -دانشگاه پيام نور استان يزد 

  پيام نور  1153 طراحي پارچه چاپ پارچه 50 زن مرد  باشد مي) پرديس واليت(و برادران ) پرديس شاهديه(

  ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي دانشگاه) 17253 كد( طراحي پارچهتحصيل رشته    هاي كد محل - 38 شماره  جدول
 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 

  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش
  تحصيل

  دوره
زن مرد  تحصيلي

زن مرد  دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 50   غيرانتفاعي  1154 طراحي پارچه
زن -  كرج موسسه غيرانتفاعي رسام ـ 60   غيرانتفاعي  1155 طراحي پارچه

  

 طراحي صحنه  رشته  
  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه روزانهدوره ) 17106 كد( طراحي صحنهتحصيل رشته   هاي  كد محل -39 شماره  جدول

 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 
  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش

  تحصيل
  دوره

زن مرد  تحصيلي
7 8  تهرانگاه دانش 15   روزانه  1156 طراحي صحنه

زن مرد  تهرانهنر دانشگاه  13   روزانه  1157 طراحي صحنه
  هنر تهران  دانشگاه نوبت دومدوره ) 17230 كد( طراحي صحنهتحصيل رشته   كد محل - 40 شماره  جدول

 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 
  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش

  تحصيل
  دوره

زن مرد  تحصيلي
زن مرد  تهرانهنر دانشگاه  7   نوبت دوم  17230 طراحي صحنه

  

 طراحي صنعتي  رشته  
  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه روزانهدوره ) 17073 كد( صنعتيطراحي تحصيل رشته   هاي  كد محل -41 شماره  جدول

 توضيحات/ محل تحصيل دانشگاه 
  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش

  تحصيل
  دوره

زن مرد  تحصيلي
زن -  تهران -) س(دانشگاه الزهرا 31   روزانه  1158 طراحي صنعتي

زن مرد  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  20   روزانه  1159 طراحي صنعتي
10 10  دانشگاه تهران 20   روزانه  1160 صنعتيطراحي 
زن مرد  دانشگاه سمنان 15   روزانه  1161 طراحي صنعتي

زن مرد  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  22   روزانه  1162 طراحي صنعتي
زن  -  دانشگاه هنر اسالمي تبريز 25   روزانه  1163 طراحي صنعتي
- مرد  دانشگاه هنر اسالمي تبريز 25   روزانه  1164 طراحي صنعتي

13 13  دانشگاه هنر اصفهان 26   روزانه  1165 طراحي صنعتي
زن مرد دانشگاه هنر تهران 20   روزانه  1166 طراحي صنعتي



   13 صفحه

  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه نوبت دومدوره ) 17198 كد( طراحي صنعتيتحصيل رشته   هاي  كد محل - 42 شماره  جدول
 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 

  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش
  تحصيل

  دوره
زن مرد  تحصيلي

زن -  تهران -) س(دانشگاه الزهرا 3   نوبت دوم  1167 طراحي صنعتي
زن مرد  دانشگاه سمنان 10   نوبت دوم  1168 طراحي صنعتي

1 1  دانشگاه هنر اصفهان 2   نوبت دوم  1169 طراحي صنعتي
زن مرد دانشگاه هنر تهران 10   نوبت دوم  1170 طراحي صنعتي

  ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي دانشگاه) 17272 كد( طراحي صنعتيتحصيل رشته  هاي   كد محل - 43 شماره  جدول
 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 

  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش
  تحصيل

  دوره
زن مرد  تحصيلي

زن مرد  كرمانشاه-موسسه غيرانتفاعي شهيدرضايي  60   غيرانتفاعي  1171 طراحي صنعتي
زن مرد  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك 60   غيرانتفاعي  1172 طراحي صنعتي

زن مرد  تهران-موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس 60   غيرانتفاعي  1173 طراحي صنعتي
زن مرد  آبيك -موالناموسسه غيرانتفاعي  60   غيرانتفاعي  1174 طراحي صنعتي

زن مرد  تبريز-)ص(موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم 60   غيرانتفاعي  1175 طراحي صنعتي

 طراحي لباس  رشته  
  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه روزانهدوره ) 17157 كد( طراحي لباستحصيل رشته   هاي  كد محل - 44 شماره  جدول

 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 
  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش

  تحصيل
  دوره

زن مرد  تحصيلي
زن -  دكتر شريعتي -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  19   روزانه  1176 طراحي لباس

زن -  تهران -) س(دانشگاه الزهرا 13   روزانه  1177 طراحي لباس
  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه نوبت دومدوره ) 17239 كد( طراحي لباستحصيل رشته   هاي  كد محل -45 شماره  جدول

 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 
  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش

  تحصيل
  دوره

زن مرد  تحصيلي
زن -  دكتر شريعتي -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  19   نوبت دوم  1178 طراحي لباس

زن -  تهران -) س(دانشگاه الزهرا 2   نوبت دوم  1179 طراحي لباس
  ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي دانشگاه) 17254 كد( طراحي لباستحصيل رشته    هاي كد محل - 46 شماره  جدول

 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 
  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش

  تحصيل
  دوره

زن مرد  تحصيلي
زن -  دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 50   غيرانتفاعي  1180 طراحي لباس

زن -  تهران-موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس 60   غيرانتفاعي  1181 طراحي لباس

 كارداني هنرهاي تجسمي  رشته  
  اروميه دانشگاه روزانهدوره ) 17064 كد( كارداني هنرهاي تجسميتحصيل رشته   كد محل -47 شماره  جدول

 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 
  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش

  تحصيل
  دوره

زن مرد  تحصيلي
زن مرد  اروميهدانشگاه  35 نقاشي كارداني هنرهاي تجسمي   روزانه  17064

  اروميه دانشگاه نوبت دومدوره ) 17195 كد( كارداني هنرهاي تجسميتحصيل رشته   كد محل - 48 شماره  جدول
 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 

  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش
  تحصيل

  دوره
زن مرد  تحصيلي

زن مرد  اروميهدانشگاه  5 نقاشي كارداني هنرهاي تجسمي   نوبت دوم  17195

 كارگرداني تلويزيون  رشته  
  صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران دانشگاه روزانهدوره ) 17125 كد( كارگرداني تلويزيونتحصيل رشته   كد محل -49 شماره  جدول

 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 
  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش

  تحصيل
  دوره

زن مرد  تحصيلي
- مرد  صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايراندانشگاه  20 كاردگرداني تلويزيون   روزانه  17125

  صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران دانشگاه نوبت دومدوره ) 17214 كد( كارگرداني تلويزيونتحصيل رشته   كد محل -50 شماره  جدول
 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 

  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش
  تحصيل

  دوره
زن مرد  تحصيلي

- مرد  صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايراندانشگاه  10 كاردگرداني تلويزيون   نوبت دوم  17214

 كتابت و نگارگري  رشته  
  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه روزانهدوره ) 17069 كد( كتابت و نگارگريتحصيل رشته   هاي  كد محل -51 شماره  جدول

 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 
  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش

  تحصيل
  دوره

زن مرد  تحصيلي
زن -  تهران -) س(دانشگاه الزهرا 16   روزانه  1182 كتابت و نگارگري

زن  مرد  بابلسر - دانشگاه مازندران  15 خوشنويسي   روزانه  1183 كتابت و نگارگري
10 10  دانشگاه هنر اصفهان 20   روزانه  1184 كتابت و نگارگري

  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه نوبت دومدوره ) 17200 كد( كتابت و نگارگريتحصيل رشته   هاي  كد محل -52 شماره  جدول
 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 

  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش
  تحصيل

  دوره
زن مرد  تحصيلي

زن -  تهران -) س(دانشگاه الزهرا 1   نوبت دوم  1185 كتابت و نگارگري
زن  مرد  بابلسر - دانشگاه مازندران  خوشنويسي  10   نوبت دوم  1186 كتابت و نگارگري

1 1  دانشگاه هنر اصفهان 2   نوبت دوم  1187 كتابت و نگارگري
  پيام نور دانشگاهمراكز و واحدهاي آموزشي ) 17440 كد( كتابت و نگارگريتحصيل رشته   هاي  كد محل -53 شماره  جدول

 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 
  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش

  تحصيل
  دوره

زن مرد  تحصيلي
زن مرد  مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين  50 خوشنويسي   پيام نور  1188 كتابت و نگارگري
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  پيام نور دانشگاهمراكز و واحدهاي آموزشي ) 17440 كد( كتابت و نگارگريتحصيل رشته   هاي  كد محل - 53 شماره  جدول ادامه
 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 

  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش
  تحصيل

  دوره
زن مرد  تحصيلي

زن مرد  مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين  50 خيالي نگاري   پيام نور  1189 كتابت و نگارگري
زن مرد  مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين  50 طراحي سنتي   پيام نور  1190 كتابت و نگارگري
زن مرد  مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين  50 نگارگري   پيام نور  1191 كتابت و نگارگري
زن مرد  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  50   پيام نور  1192 كتابت و نگارگري  خوشنويسي

  تهران -غيردولتي ـ غيرانتفاعي سوره   دانشگاه) 17261 كد( كتابت و نگارگريتحصيل رشته     كد محل -54 شماره  جدول
 توضيحات/ تحصيل دانشگاه محل 

  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش
  تحصيل

  دوره
زن مرد  تحصيلي

پذيرش با شرايط خاص و داراي (تهران  –دانشگاه غيرانتفاعي سوره 
  غيرانتفاعي  17261 كتابت و نگارگري  60 زن  مرد  )انتخاب رشته مصاحبه ـ شرايط در انتهاي دفترچه

 مجسمه سازي  رشته  
  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه روزانهدوره ) 17107 كد( مجسمه سازيتحصيل رشته   هاي  كد محل -55 شماره  جدول

 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 
  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش

  تحصيل
  دوره

زن مرد  تحصيلي
7 8  دانشگاه تهران 15   روزانه  1193 سازيمجسمه 
زن مرد  دانشگاه نيشابور 12   روزانه  1194 مجسمه سازي

زن مرد دانشگاه هنر تهران 13   روزانه  1195 مجسمه سازي
  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه نوبت دومدوره ) 17218 كد( مجسمه سازيتحصيل رشته   هاي  كد محل -56 شماره  جدول

 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 
  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش

  تحصيل
  دوره

زن مرد  تحصيلي
زن مرد  نيشابوردانشگاه  10   نوبت دوم  1196 مجسمه سازي

زن مرد دانشگاه هنر تهران 7   نوبت دوم  1197 مجسمه سازي

 نقاشي  رشته  
  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه روزانهدوره ) 17070 كد( نقاشيتحصيل رشته   هاي  كد محل - 57 شماره  جدول

 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 
  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش

  تحصيل
  دوره

زن مرد  تحصيلي
زن -  تهران -) س(دانشگاه الزهرا 33   روزانه  1198 نقاشي

زن مرد  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  20   روزانه  1199 نقاشي
9 9  دانشگاه تهران 18 1200 نقاشي   روزانه
زن مرد  دانشگاه زنجان 12   روزانه 1201 نقاشي
زن مرد  دانشگاه سمنان 20   روزانه 1202 نقاشي

20 20  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  40   روزانه 1203 نقاشي
زن مرد  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  25   روزانه 1204 نقاشي

زن  مرد  اهواز ـ محل تحصيل شوشتر -دانشگاه شهيد چمران  50   روزانه 1205 نقاشي
18 17 رشت -دانشگاه گيالن  35   روزانه 1206 نقاشي

10 20  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 30   روزانه 1207 نقاشي
زن مرد  دانشگاه نيشابور 12   روزانه 1208 نقاشي

10 10  دانشگاه هنر اصفهان 20   روزانه 1209 نقاشي
زن مرد دانشگاه هنر تهران 13   روزانه 1210 نقاشي

دانشگاه يزد زن مرد 25   روزانه 1211 نقاشي
  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه نوبت دومدوره ) 17201 كد( نقاشيتحصيل رشته   هاي  كد محل -58 شماره  جدول

 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 
  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  پذيرشجنس 

  تحصيل
  دوره

زن مرد  تحصيلي
زن -  تهران -) س(دانشگاه الزهرا 5 1212 نقاشي   نوبت دوم

زن مرد  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  20 1213 نقاشي   نوبت دوم
زن مرد  دانشگاه زنجان 8 1214 نقاشي   نوبت دوم
زن مرد  دانشگاه سمنان 10 1215 نقاشي   نوبت دوم

زن  مرد  94كرمان ـ پذيرش براي مهر  - دانشگاه شهيد باهنر  25 1216 نقاشي   نوبت دوم
زن  مرد  اهواز ـ محل تحصيل شوشتر -دانشگاه شهيد چمران  10 1217 نقاشي   نوبت دوم
5 10  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 15 1218 نقاشي   نوبت دوم

زن مرد  دانشگاه نيشابور 10 1219 نقاشي   نوبت دوم
1 1  دانشگاه هنر اصفهان 2 1220 نقاشي   نوبت دوم
زن مرد دانشگاه هنر تهران 7 1221 نقاشي   نوبت دوم

زن مرد  دانشگاه يزد 5 1222 نقاشي   نوبت دوم
  پيام نور دانشگاهمراكز و واحدهاي آموزشي ) 17427 كد( نقاشيتحصيل رشته   هاي  كد محل -59 شماره  جدول

 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 
  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش

  تحصيل
  دوره

زن مرد  تحصيلي
زن مرد مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  50   پيام نور  1223 نقاشي  نقاشي عمومي

زن مرد  شرقتهران  -دانشگاه پيام نور استان تهران  50   پيام نور  1224 نقاشي  نقاشي عمومي
زن مرد  مركز شهركرد -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري  50   پيام نور  1225 نقاشي  نقاشي عمومي

زن مرد  مركز سمنان  - دانشگاه پيام نور استان سمنان  50   پيام نور  1226 نقاشي  نقاشي عمومي
زن مرد  مركز قزوين -قزوين دانشگاه پيام نور استان  50   پيام نور  1227 نقاشي  

زن مرد  مركز ميبد -دانشگاه پيام نور استان يزد  50   پيام نور  1228 نقاشي  نقاشي عمومي
مركز يزد ـ محل تحصيل خواهران  -دانشگاه پيام نور استان يزد 

  پيام نور  1229 نقاشي  عمومينقاشي  50 زن مرد  باشد مي) پرديس واليت(و برادران ) پرديس شاهديه(

  ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي دانشگاه) 17262 كد( نقاشيتحصيل رشته   هاي  كد محل - 60 شماره  جدول
 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 

  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش
  تحصيل

  دوره
زن مرد  تحصيلي

پذيرش با شرايط خاص و داراي (تهران  –دانشگاه غيرانتفاعي سوره 
  غيرانتفاعي  1230 نقاشي   60 زن  مرد  )مصاحبه ـ شرايط در انتهاي دفترچه
زن مرد  دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 50   غيرانتفاعي  1231 نقاشي  
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  ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي دانشگاه) 17262 كد( نقاشيتحصيل رشته   هاي  كد محل - 60 شماره  جدول ادامه
 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 

  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش
  تحصيل

  دوره
زن مرد  تحصيلي

زن  مرد يزد ـ محل تحصيل اردكان -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  60   غيرانتفاعي  1232 نقاشي  
زن مرد  گرگان -غيرانتفاعي استرآبادموسسه  60   غيرانتفاعي  1233 نقاشي  

زن مرد  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك 60   غيرانتفاعي  1234 نقاشي  
زن مرد  تهران-موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس 60   غيرانتفاعي  1235 نقاشي  

زن مرد  محمودآباد-موسسه غيرانتفاعي نيما 60   غيرانتفاعي  1236 نقاشي  

 نمايش عروسكي  رشته  
  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه روزانهدوره ) 17109 كد( نمايش عروسكيتحصيل رشته   هاي  كد محل -61 شماره  جدول

 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 
  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش

  تحصيل
  دوره

زن مرد  تحصيلي
7 8  تهران دانشگاه 15   روزانه  1237 نمايش عروسكي
زن مرد  انهنر تهردانشگاه  13   روزانه  1238 نمايش عروسكي

  نر تهرانه  دانشگاه نوبت دومدوره ) 17233 كد( نمايش عروسكيتحصيل رشته   كد محل - 62 شماره  جدول
 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 

  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش
  تحصيل

  دوره
زن مرد  تحصيلي

زن مرد  انهنر تهردانشگاه  7   نوبت دوم  17233 نمايش عروسكي

 نوازندگي موسيقي ايراني  رشته  
  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه روزانهدوره ) 17110 كد( نوازندگي موسيقي ايرانيتحصيل رشته   هاي  كد محل - 63 شماره  جدول

 توضيحات/ محل تحصيل دانشگاه 
  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش

  تحصيل
  دوره

زن مرد  تحصيلي
7 8  دانشگاه تهران 15 نوازندگي موسيقي ايراني   روزانه  1239

15 15 رشت ـ عنوان رشته نوازندگي ساز ايراني -دانشگاه گيالن  30 نوازندگي موسيقي ايراني   روزانه  1240
13  زن  مرد  دانشگاه هنر تهران ـ محل تحصيل پرديس كرج نوازندگي موسيقي ايراني   روزانه  1241

  )محل تحصيل پرديس كرج(هنر تهران   دانشگاه نوبت دومدوره ) 17234 كد( نوازندگي موسيقي ايرانيتحصيل رشته     كد محل - 64 شماره  جدول
 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 

  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش
  تحصيل

  دوره
زن مرد  تحصيلي

7  زن  مرد  )محل تحصيل پرديس كرج(دانشگاه هنر تهران  نوازندگي موسيقي ايراني   نوبت دوم  17234
  عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعيها و مؤسسات آموزش  دانشگاه) 17271 كد( نوازندگي موسيقي ايرانيتحصيل رشته   هاي  كد محل -65 شماره  جدول

 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 
  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش

  تحصيل
  دوره

زن مرد  تحصيلي
زن مرد  اصفهان-موسسه غيرانتفاعي سپهر 60 نوازندگي موسيقي ايراني   غيرانتفاعي  1242

زن مرد  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك 60 نوازندگي موسيقي ايراني   غيرانتفاعي  1243

 نوازندگي موسيقي جهاني  رشته  
  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه روزانهدوره ) 17111 كد( نوازندگي موسيقي جهانيتحصيل رشته   هاي  كد محل - 66 شماره  جدول

 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 
  محل كد  رشتهعنوان  عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش

  تحصيل
  دوره

زن مرد  تحصيلي
7 8  دانشگاه تهران 15 جهانينوازندگي موسيقي    روزانه  1244

13  زن  مرد )محل تحصيل پرديس كرج(دانشگاه هنر تهران  نوازندگي موسيقي جهاني   روزانه  1245
  )محل تحصيل پرديس كرج(نر تهران ه  دانشگاه نوبت دومدوره ) 17235 كد( نوازندگي موسيقي جهانيتحصيل رشته   كد محل -67 شماره  جدول

 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 
  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش

  تحصيل
  دوره

زن مرد  تحصيلي
7  زن  مرد )محل تحصيل پرديس كرج(دانشگاه هنر تهران  نوازندگي موسيقي جهاني   نوبت دوم  17235

 موسيقي نظامي  رشته  
  )محل تحصيل پرديس كرج(هنر تهران   دانشگاه روزانهدوره ) 17149 كد( موسيقي نظاميتحصيل رشته   كد محل - 68 شماره  جدول

 توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل 
  محل كد  عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت  جنس پذيرش

  تحصيل
  دوره

زن مرد  تحصيلي
- مرد  )محل تحصيل پرديس كرج( تهرانهنر دانشگاه  19   روزانه  17149 موسيقي نظامي
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 محل درج شماره داوطلبي

 

 

    ششمبخش     
  متمركز نيمههاي تحصيلي چند برابر ظرفيت رشته شدگان معرفيمحل تحصيل دانشگاه نحوه تكميل فرم انتخاب 

 2داوطلبي كه در  :به عنوان مثال. بيني شده استرقمي در فرم انتخاب رشته پيش پنجو يا  چهارعددي  ،هاي تحصيليكدرشتهبراي هر يك از      
 ،قـرار گرفتـه   شـدگان  معرفـي در رديـف  ) 19625كد (و علوم ورزشي دوره شبانه ) 11475كد (هاي پزشكي  كارداني فوريت متمركز نيمه كدرشته

  .انتخاب رشته و تنظيم نمايد ،را به ترتيب اولويت عالقه 1091الي  1065و  11475ي ها محل كدرشتهتواند  مي
  

    هفتمبخش     
  محل تحصيل دانشگاه پيش نويس انتخاب فرم 

  

ابتدا ترتيـب   ،گرددتأكيد مي 1393آزمون سراسري سال  متمركز نيمههاي تحصيلي چند برابر ظرفيت رشته شدگان معرفيبه كليه    
بـا دقـت در فـرم     ،خـود را در گـزينش نهـايي    متمركز نيمههاي يا رشته كدرشتهمحل تحصيل براي دانشگاه  اولويت عالقه انتخاب

  .نويس مشخص نموده و سپس در سايت اينترنتي سازمان درج نمايند پيش
  

 جهت تكميل و ثبت آنها در سايت سازمان متمركز نيمههاي  نويس انتخاب دانشگاه محل تحصيل رشته فرم پيش
  كدرشته

 تحصيل محل
ترتيب 

 اولويت 
  كدرشته

 تحصيل محل
ترتيب 

 اولويت 
  كدرشته

 تحصيل محل
ترتيب 

 اولويت 
  كدرشته

 تحصيل محل
ترتيب 

 اولويت 
  كدرشته

 تحصيل محل
ترتيب 

 اولويت 

 41  31  21  11  1 

 42  32  22  12  2 

 43  33  23  13  3 

 44  34  24  14  4 

 45  35  25  15  5 

 46  36  26  16  6 

 47  37  27  17  7 

 48  38  28  18  8 

 49  39  29  19  9 

 50  40  30  20  10 

  
  

   تعالي  باسمه
 

  مربوط به  و يا علمي  عملي  و آزمون  معاينه ،مصاحبه در مراحل   شركت  تعهد نامه فرم « 
  » اند  شده  پذيرفته 1393  سراسري سال  متمركز آزمون  هاي كدرشتهاز   در يكي  كه متمركز نيمه  هاي رشته چند برابر ظرفيت   شدگان  معرفي

      » هاي متمركز الزامي است رشته شدگان پذيرفتهتكميل و تحويل اين فرم براي  «
  : شناسنامه  شماره                           :پدر  نام                       :نام                              : خانوادگي  نام  با مشخصات  اينجانب
 مؤسسه / دانشگاه )           كد  (                                                              متمركز   رشته  نهايي  شدگان پذيرفته  در رديف  كه    13          :تولد  تاريخ
  اسامي  فهرست  اعالم  به  توجه با  طرفي و از  ام گرفته قرار 1393  سال  سراسري  در آزمون                                                            ي                آموزش
  متمركز نيمه  رشته  شدگان معرفي  ، در رديفمتمركز نيمه  تحصيلي  مختلف  هاي  رشته  چند برابر ظرفيت  شدگان  معرفي

  در دفترچه راهنمـاي   ز ضوابط مندرجا  كامل  با آگاهي ،ام گرفته نيز قرار                                      يآموزش  مؤسسه / دانشگاه )       كد         (
  اينجانـب   قبولي قبلي ،  شده  اعالم متمركز نيمه  نهائي در رشته  قبولي  صورت در  و با اطالع از اينكه) 2  شماره  دفترچه(  تحصيلي هاي  انتخاب رشته

  فـوق  متمركز نيمه  كدرشته  گزينش مختلف   در مراحل ،را ندارم) متمركز(گردد و حق بازگشت به رشته قبولي قبلي  متمركز لغو اعالم مي  در رشته
  .باشم در صورت قبولي مي متمركز نيمهرشته در تحصيل  و متعهد به   نمايم  مي  شركت
  :سكونت  محل  آدرس

  
  :امضاء     1393/       /             : تكميل  تاريخ                    : كد شهرستان                                         : تلفن  شماره


