
 اصالحيات كلي: بخش الف(
 نكته مهم در خصوص شهريه: -1

غيرانتفوايي،  پيوام نوور،    پرديس خوودرردا،،  ،نوبت دوم )شبانه(، نيمه حضوري شامل: هاي غيرروزانه ليه داوطلباني كه در دورهك»
ت أمطابق مصووبات هيو   ،سسات آموزش يالي پذيرفته شوندؤها و م غيرانتفايي در دانشگاهپيام نور و مجازي  مجازي دولتي، مجازي

هوا و   باشند. به يبارت ديگر منحصراً پذيرفته شودرا، دوره روزانوه دانشوگاه    ملزم به پرداخت شهريه مي ،هاي مربوط دانشگاه يامنا
 .«الي نيازي به پرداخت شهريه ندارند و تحصيل آنها رايگا، استسسات آموزش يؤم

« زن و مرد»هايي كه در ستون توضيحات آنها جنس پذيرش مشخص شده، بصورت  ها به جز رشته محل جنس پذيرش در كليه رشته محل -2

 باشد. مي

 شرايط و ضوابط و آدرس و شماره تلفن برخي از مؤسسات غيرانتفاعي: -3
 www.chehelsotoon.ac.irاينترنتي:  نشاني ـ اصفهان چهل ستون غيرانتفاعيسسه ؤم
 10و  20، 30و باالتر به ترتيب از تخفيف شهريه ثابت  بته ميت ان     17ها با داشتن معدل  ها و رشته سسه در هر يك از وروديؤهاي اول تا سوم اين م دانشجويان ممتاز رتبه -1

تواننتد از وام   دانشجويان مي-3 هاي خودگردان رسمي ن ديك و تح  نظارت موسسه استفاده نمايند. توانند از خوابگاه دانشجويان شهرستاني مي -2خواهند بود.  درصد برخوردار
ب در داخل شهر با دسترسي موقعي  جغرافيايي مناس -4 صورت تامين بودجه از طرف صندوق رفاه( استفاده نمايند. دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري )در

   34210372تلفتن:       8194833889كدپستتي:    نتب  بنفشته جنتوبي.   ، بين ميدان ماه فرخي و چهارراه رزمندگان، خيابان رزمندگان، خانه اصفهان، نشاني: اصفهان -5آسان. 
 031-34210379دورنگار: 

 www.shgol.ac.ir: نشاني اينترنتي گنبدكاووسـ  شرق گلستان غيرانتفاعيسسه ؤم
براي اسكان  -2 مند خواهند شد. صورت تامين اعتبار بهره فناوري مطابق ضوابط در وزارت علوم، تحقيقات وصندوق رفاه طرف  هاي اختصاص داده شده از وام دانشجويان از -1

خيابتان   ،گنبدكاووس، گلستاناستان آدرس:  -4به صورت اقساطي پرداخ  نمايند.  را توانند شهريه خود دانشجويان مي -3 دانشجويان دختر خوابگاه خودگردان تعبيه شده اس .
  017-33383810-33383818 دورنگار:   33383817-33383810 تلفن:         .)روبروي سيلوي گندم( كيلوواتي 63جنب پس  برق  ،جنوبي )ره(امام خميني

 www.allamehmajlesi.ac.ir اينترنتي:نشاني  اقباليه قزوينـ  عالمه مجلسي غيرانتفاعيسسه ؤم
دانشجويان ممتاز در هر نيمسال از تخفيف شهريه بهتره منتد    -2. باشد اين موسسه داراي سرويس اياب و ذهاب به تهران از ميادين رسال ، ونك، صنع ، آزادي و كرج مي -1
، چهتارراه  : قت وين آدرس -5. امكان استفاده دانشتجويان از تستهيالت صتندوق رفتاه )وام، تغويته و ...(      -4. تسهيالت ويژه جه  دانشجويان شاهد و ايثارگره ئارا -3. شوند مي

  028-33566693-5تلفن:            34166-34694كدپستي:     اي، روبروي ورزشگاه شهيد رجايي.  اهلل خامنه وليعصر)عج(، بلوار آي 

 :ها رشته محلكدجداول اصالحيات  (ببخش 
تغييراتي بوجود آمده است كه داوطلبا، الزم است ضمن اطالع  مندرج در دفترچه راهنما، هاي تحصيل در برخي از كد رشته محل

 ها اقدام نمايد. دقيق از مفاد اين تغييرات و در صورت تمايل نسبت به انتخاب اين كدرشته
كدرشته 

 امتحاني

كد 

 ضريب
 دوره تحصيلي

كدمحل 

 تحصيل
 مورد و يا موارد اصالحي گرايش -عنوان رشته  نام دانشگاه

 - بلوچستان و سيستان دانشگاه 10405 روزانه 2 1102
 ريزي محيطي ومورفولوژي در برنامهئهيدروژگرايش به عنوان  - محيطي ريزي برنامه گرايش ژئومورفولوژي زاهدان

 نفر 8نفر به  2 افزايش ظرفيت از - شود. مي اصالح

 - بلوچستان و سيستان دانشگاه 10421 نوبت دوم 2 1102
 ريزي محيطي ومورفولوژي در برنامهئهيدروژگرايش به عنوان  - محيطي ريزي برنامه گرايش ژئومورفولوژي زاهدان

 شود. مي اصالح

 روستايي ريزي برنامه و جغرافيا اردبيل - اردبيلي محقق دانشگاه 10571 روزانه 4 1102
ريزي  پذيرش با عنوان جغرافيا و برنامه»: به توضيحاتستون 

اصالح  «روستايي گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي
 شود. مي

 - بلوچستان و سيستان دانشگاه 10651 روزانه 6 1102
پذيرش با عنوان مخاطرات محيطي »توضيحات: ستون در  محيطي مخاطرات زاهدان

 شود. اضافه مي «گرايش طبيعي

 - بلوچستان و سيستان دانشگاه 10656 نوبت دوم 6 1102
پذيرش با عنوان مخاطرات محيطي »توضيحات: ستون در  محيطي مخاطرات زاهدان

 شود. اضافه مي «گرايش طبيعي

 - بلوچستان و سيستان دانشگاه 12045 روزانه 1 1113
 زاهدان

 كالم و فلسفه - اسالمي معارف و الهيات
 نفر 16نفر به  8افزايش ظرفيت از  اسالمي

 - بلوچستان و سيستان دانشگاه 12104 نوبت دوم 1 1113
 زاهدان

 كالم و فلسفه - اسالمي معارف و الهيات
 نفر 8نفر به  4افزايش ظرفيت از  اسالمي

 نفر 5نفر به  10كاهش ظرفيت از  نگاري روزنامه گرايش اجتماعي ارتباطات تهران - طباطبايي عالمه دانشگاه 13741 روزانه 3 1138
 نفر 5نفر به  10كاهش ظرفيت از  نگاري روزنامه گرايش اجتماعي ارتباطات تهران - طباطبايي عالمه دانشگاه 13744 نوبت دوم 3 1138

پرديس  3 1138
 نفر 5نفر به  10كاهش ظرفيت از  نگاري روزنامه گرايش اجتماعي ارتباطات تهران - طباطبايي عالمه دانشگاه 13746 خودگردان

 «پذيرش با عنوان مالي گرايش بيمه»توضيحات: ستون در  مستغالت -مالي گرايش بيمه  دانشگاه تهران 14330 روزانه 6 1142
 شود. اضافه مي

« گرايش بيمهپذيرش با عنوان مالي »توضيحات: در ستون  مستغالت -مالي گرايش بيمه  دانشگاه تهران 14338 نوبت دوم 6 1142
 شود. اضافه مي

پرديس  6 1142
« پذيرش با عنوان مالي گرايش بيمه»توضيحات: در ستون  مستغالت -مالي گرايش بيمه  دانشگاه تهران 14357 خودگردان

 شود. اضافه مي

 رياضي محض دانشگاه زنجان 16844 روزانه 1 1208

اصالح  رشته از )رياضي محض( به )رياضي كاربردي( عنوان -
 گردد. مي

 «زمينه حل عددي معادالت ديفرانسيل»: به وضيحاتستون ت -
 شود. اصالح مي

 شهيد دبير تربيت دانشگاه 18164 روزانه 2 1251
 تهران - رجايي

هاي  الكترونيك قدرت و ماشين -مهندسي برق 
 نفر 6نفر به  11كاهش ظرفيت از  الكتريكي

 شهيد دبير تربيت دانشگاه 18261 نوبت دوم 2 1251
 تهران - رجايي

هاي  الكترونيك قدرت و ماشين -مهندسي برق 
 نفر 12نفر به  11افزايش ظرفيت از  الكتريكي

http://www.allamehmajlesi.ac.ir/


كدرشته 

 امتحاني

كد 

 ضريب
 دوره تحصيلي

كدمحل 

 تحصيل
 مورد و يا موارد اصالحي گرايش -عنوان رشته  نام دانشگاه

 نفر 7نفر به  6افزايش ظرفيت از  ها سيستم سازي بهينه - صنايع مهندسي دانشگاه صنعتي بابل 19220 روزانه 1 1259
 نفر 4نفر به  3افزايش ظرفيت از  ها سيستم سازي بهينه - صنايع مهندسي دانشگاه صنعتي بابل 19251 نوبت دوم 1 1259

پرديس  1 1259
 ها سيستم سازي بهينه - صنايع مهندسي دانشگاه تهران 19295 خودگردان

 و انجام «شرايط خاص» ابپذيرش دانشجو در اين رشته 
تاريخ مصاحبه متعاقبا در سايت  صورت خواهد گرفت.مصاحبه 
 تهران اعالم خواهد شد.دانشگاه 

 كاربردي طراحي اهواز - چمران شهيد دانشگاه 20363 روزانه 2 1267
زن و »پذيرش دانشجو در اين رشته از ميان كليه داوطلبان 

صورت خواهد گرفت و داوطلبان مرد نيز مجاز به انتخاب « مرد
 باشند.  اين رشته مي

 3 كد ضريب )طراحي كاربردي( به 2پذيرش از كد ضريب  - كاربردي طراحي اهواز - چمران شهيد دانشگاه 20364 روزانه 2 1267
 .شود مي)تبديل انرژي( اصالح 

 3 كد ضريب )طراحي كاربردي( به 2پذيرش از كد ضريب  - كاربردي طراحي اهواز - چمران شهيد دانشگاه 20433 نوبت دوم 2 1267
 .شود مي)تبديل انرژي( اصالح 

اضافه  «بورسيه شركت مگا موتور سايپا»توضيحات: ستون در  سيستم محركه خودرو تهران –دانشگاه صنعتي شريف  20737 روزانه 5 1267
 شود. مي

 شهيد دبير تربيت دانشگاه 21402 روزانه 3 1277
 نفر 3نفر به  2افزايش ظرفيت از  نرم افزار تهران - رجايي

 شهيد دبير تربيت دانشگاه 21403 روزانه 3 1277
 نفر 3نفر به  2افزايش ظرفيت از  نرم افزار تهران - رجايي

 شهيد دبير تربيت دانشگاه 21431 نوبت دوم 3 1277
 نفر 6نفر به  3افزايش ظرفيت از  نرم افزار تهران - رجايي

 اصالح گرايش دامي علوم -كشاورزي مهندسي دانشگاه اروميه 22622 روزانه 1 1309
 نفر 6نفر به  7كاهش ظرفيت از  نژاد دام

 تغذيه گرايش دامي علوم -كشاورزي مهندسي دانشگاه اروميه 22646 روزانه 1 1309
 نفر 15نفر به  7افزايش ظرفيت از  دام

 گرايش دامي علوم -كشاورزي مهندسي دانشگاه اروميه 22673 روزانه 1 1309
 نفر 4نفر به  7كاهش ظرفيت از  فيزيولوژي دام

 نفر 4نفر به  7افزايش ظرفيت از  پرورش و مديريت توليد طيور دانشگاه اروميه 22711 روزانه 1 1309

 :هاي حذف شده از دفترچه راهنما كد محل (جبخش 
هوا صوورت    هاي دفترچه راهنما حذف شده است و پذيرش دانشجو در ايون كدرشوته   هاي زير از رديف كد رشته محل كدرشته محل

 نخواهد ررفت.

 نام دانشگاه محل تحصيل عنوان رشته / گرايش
كدمحل 

 تحصيل
 نام رشته امتحاني دوره

رشته كد

 امتحاني

 1102 مجموعه علوم جغرافيايي پرديس خودگردان 10434 زاهدان - بلوچستان و سيستان دانشگاه محيطي ريزي برنامه گرايش ژئومورفولوژي

 1111 1مجموعه الهيات و معارف اسالمي  روزانه 24041 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم قرآن -علوم قرآني 

 1251 مجموعه مهندسي برق روزانه 18166 تهران - رجايي شهيد دبير تربيت دانشگاه هاي الكتريكي الكترونيك قدرت و ماشين -مهندسي برق 

 :هاي اعالم شده در دفترچه راهنما هاي تحصيل جديد عالوه بر كد محل كد محل (دبخش 

 گروه علوم انساني

 (1مجموعه زبان و ادبيات فارسي )كد ضريب  - 1101

 توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 كد محل عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  عنوان رشته / گرايش نيمسال
 دوره تحصيلي تحصيل

 اول دوم

بابلسر -دانشگاه مازندران  زبان و ادبيات فارسي 15 -   نوبت دوم 24080 

 (1سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي )كد ضريب  - 1103

 - 6 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 روزانه 24059 دانشگاه تهران مطالعات آب و خاك

 - 4 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 نوبت دوم 24060 دانشگاه تهران مطالعات آب و خاك

 - 6 
از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش  سنجش

 روزانه 24061 دانشگاه تهران مطالعات شهري و روستايي

 (1سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي )كد ضريب  - 1103  ادامه

 توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 كد محل عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  عنوان رشته / گرايش نيمسال
 دوره تحصيلي تحصيل

 اول دوم

 - 4 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 نوبت دوم 24062 دانشگاه تهران مطالعات شهري و روستايي

 (1مجموعه تاريخ )كد ضريب  - 1107

كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 5 -   روزانه 24075 

تاريخ ايران باستانتاريخ گرايش  3 -  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر    نوبت دوم 24076 

 (3مجموعه تاريخ )كد ضريب  - 1107

بابلسر -دانشگاه مازندران  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 6 -   روزانه 24056 

بابلسر -دانشگاه مازندران  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 6 -   نوبت دوم 24057 

 (1)كد ضريب  3معارف اسالمي  مجموعه الهيات و - 1113
بابلسر -دانشگاه مازندران  فلسفه و كالم اسالمي 5 - پذيرش با عنوان گرايش كالم اسالمي  روزانه 24054 

بابلسر -دانشگاه مازندران  فلسفه و كالم اسالمي 5 - پذيرش با عنوان گرايش كالم اسالمي  نوبت دوم 24055 



 (1اجتماعي )كد ضريب مجموعه علوم ارتباطات  - 1138
پذيرش با عنوان ارتباطات اجتماعي گرايش روزنامه 

تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  علوم ارتباطات اجتماعي 10 - نگاري  روزانه 24051 

پذيرش با عنوان ارتباطات اجتماعي گرايش روزنامه 
تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  علوم ارتباطات اجتماعي 10 - نگاري  نوبت دوم 24052 

پذيرش با عنوان ارتباطات اجتماعي گرايش روزنامه 
 علوم ارتباطات اجتماعي - 10 نگاري

تهران )محل تحصيل پرديس  -دانشگاه عالمه طباطبايي 
(خودگردان دانشگاه  

 پرديس خودگردان 24053

 (6مجموعه مديريت )كد ضريب  - 1142
مستغالت -مالي گرايش بيمه  3 - پذيرش با عنوان مالي گرايش مستغالت  روزانه 24077 دانشگاه تهران 

مستغالت -مالي گرايش بيمه  3 - پذيرش با عنوان مالي گرايش مستغالت  نوبت دوم 24078 دانشگاه تهران 

مستغالت -مالي گرايش بيمه  15 - پذيرش با عنوان مالي گرايش مستغالت  
 جزيرهدانشگاه تهران )محل تحصيل پرديس خودگردان در 

(كيش  
 پرديس خودگردان 24081

 (2مجموعه مديريت اجرايي )كد ضريب  - 1148
 (MBA)ر پذيرش با عنوان مديريت كسب و كا

(MBA)  4 - گرايش عمليات و زنجيره تامين (دانشگاه تهران )محل تحصيل دانشكده مديريت  مديريت كسب و كار   روزانه 24079 

 گروه علوم پايه
 (2شناسي )كد ضريب  مجموعه زيست - 1206

ژنتيك –زيست شناسي  2 -  كرمان –دانشگاه شهيد باهنر    روزانه 24073 

ژنتيك –زيست شناسي  1 -  كرمان –دانشگاه شهيد باهنر    نوبت دوم 24074 

 (4مجموعه زيست شناسي )كد ضريب  - 1206

بيوشيمي -زيست شناسي  2 -  كرمان –دانشگاه شهيد باهنر    روزانه 24071 

بيوشيمي -زيست شناسي  2 -  كرمان –دانشگاه شهيد باهنر    نوبت دوم 24072 

 گروه فني و مهندسي
 (1مجموعه مهندسي برق )كد ضريب  - 1251

ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت 
مدارهاي مجتمع الكترونيك -مهندسي برق  3 - آموزش و پرورش تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي    روزانه 24063 

مدارهاي مجتمع الكترونيك -مهندسي برق  2 -  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي    روزانه 24064 

مدارهاي مجتمع الكترونيك -مهندسي برق  5 -  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي    نوبت دوم 24065 
ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت 

پرورشآموزش و   
افزاره هاي ميكرو و نانوالكترونيك -مهندسي برق  3 - تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي    روزانه 24066 

افزاره هاي ميكرو و نانوالكترونيك -مهندسي برق  2 -  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي    روزانه 24067 

نانوالكترونيكافزاره هاي ميكرو و  -مهندسي برق  5 -  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي    نوبت دوم 24068 

 (1مجموعه مهندسي عمران )كد ضريب  - 1264

اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي زلزله 8 -   روزانه 24069 

اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي زلزله 2 -   نوبت دوم 24070 

 (2معدن )كد ضريب مجموعه مهندسي  - 1268

 روزانه 24058 دانشگاه اروميه تونل و فضاهاي زيرزميني 6 - 

 (2)كد ضريب  كامپيوترمجموعه مهندسي  - 1277
تهران -شهيد بهشتيدانشگاه  هوش مصنوعي و رباتيكز 6 - پذيرش با عنوان قرآن كاوي رايانشي  روزانه 24082 

 روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور


