
 1397بهمن ماه  -پذيرش با سوابق تحصيلي آزمون سراسري 

 1صفحه 

 

  خودگردان پرديس هرمزگان محل تحصيل استان - شريف صنعتي تحصيلي دانشگاه هايرشته

 كيش جزيره در علوم و مهندسي

 

 كيش جزيره در علوم و مهندسي خودگردان پرديس هرمزگان محل تحصيل استان - شريف صنعتي دانشگاه

 جنس پذيرش ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 مرد نز 20 صنایع مهندسي 15182
 مرد زن 20 عمران مهندسي 15183
 مرد زن 20 کامپیوتر مهندسي 15184

 مرد زن 20 مکانیک مهندسي 51518
 مرد زن 20 متالورژي و مواد مهندسي 61518

 مرد زن 20 هوافضا مهندسي 15187
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 1397بهمن ماه  -پذيرش با سوابق تحصيلي آزمون سراسري 

 2صفحه 

 ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعيهاي تحصيلي دانشگاهرشته

 
 تبريز - معاصر اسوه موسسه غيرانتفاعي - شرقي آذربايجان استان

 جنس پذيرش ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل
 مرد زن 44 حسابداري 32202
 مرد زن 52 ورزشي علوم 32203
 مرد زن 50 بازرگاني مدیریت 32204
 مرد زن 53 برق مهندسي 30601
 مرد زن 50 عمران مهندسي 30602
 مرد زن 59 معماري مهندسي 30603

 تبريز - الغدير موسسه غيرانتفاعي - شرقي آذربايجان تاناس
 مرد زن 47 حسابداري 32205
 مرد زن 59 بازرگاني مدیریت 32206
 مرد زن 60 صنعتي مدیریت 32207
 تبريز - آذربايجان نيلوفري چرخ موسسه غيرانتفاعي - شرقي آذربايجان استان

 مرد زن 39 حسابداري 32209
 مرد زن 58 رکامپیوت علوم 30604
 - زن 44 ورزشي علوم 32210
 مرد زن 47 اسالمي حقوق مباني و فقه 31908
 مرد زن 49 بازرگاني مدیریت 32211
 مرد زن 52 معماري مهندسي 30605

 تبريز - دانشوران موسسه غيرانتفاعي - شرقي آذربايجان استان
 مرد زن 50 حسابداري 32213
 مرد نز 60 کاربردها و ریاضیات 30606
 مرد زن 31 (کشاورزي) غذایي صنایع مهندسي و علوم 31810
 مرد زن 100 بیمه کارداني 32214
 مرد زن 100 حسابداري کارداني 32215
 مرد زن 100 انگلیسي زبان مترجمي کارداني 30502
 مرد زن 50 انگلیسي زبان مترجمي 30501
 مرد زن 52 کامپیوتر مهندسي 30607

 تبريز - رشيدي ربع موسسه غيرانتفاعي - شرقي نآذربايجا استان
 مرد زن 38 حسابداري 32216
 مرد زن 32 جانوري شناسي زیست 31811
 مرد زن 60 دریا شناسي زیست 31812
 مرد زن 5 مولکولي و سلولي شناسي زیست 30102
 مرد زن 9 فناوري زیست 31813
 مرد زن 36 کاربردي شیمي 32217
 مرد زن 51 محض شیمي 32218
 مرد زن 5 (کشاورزي) غذایي صنایع مهندسي و علوم 31814
 مرد زن 28 زیست محیط مهندسي و علوم 31815
 مرد زن 100 بیمه کارداني 32220
 مرد زن 41 انگلیسي زبان مترجمي 30503
 مرد زن 32 بیمه مدیریت 32219

 تبريز - رشديه موسسه غيرانتفاعي - شرقي آذربايجان استان
 مرد زن 44 حسابداري 32222
 مرد زن 5 حقوق 31909
 مرد زن 52 برق مهندسي 30608
 مرد زن 10 پزشکي مهندسي 30609
 مرد زن 52 صنایع مهندسي 30610
 مرد زن 45 عمران مهندسي 30611
 مرد زن 42 کامپیوتر مهندسي 30612
 مرد زن 43 معماري مهندسي 30613

 تبريز - سراج يرانتفاعيموسسه غ - شرقي آذربايجان استان

 مرد زن 25 انگلیسي زبان آموزش 30504
 مرد زن 46 جغرافیا 31910
 مرد زن 18 مولکولي و سلولي شناسي زیست 30103
 مرد زن 55 صنعتي مدیریت 32225
 مرد زن 25 مالي مدیریت 32226
 مرد زن 37 داخلي معماري 30615
 مرد زن 82 برق مهندسي 30616
 مرد زن 5 پزشکي يمهندس 30617
 مرد زن 41 شهرسازي مهندسي 30618
 مرد زن 34 صنایع مهندسي 30619
 مرد زن 66 عمران مهندسي 30620
 مرد زن 51 کامپیوتر مهندسي 30621

 تبريز - سراج موسسه غيرانتفاعي - شرقي آذربايجان ادامه استان

 جنس پذيرش ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل
 مرد زن 60 پروژه دیریتم مهندسي 49093
 مرد زن 28 معماري مهندسي 30622
 مرد زن 41 مکانیک مهندسي 30623

 مراغه صنعتي موسسه غيرانتفاعي - شرقي آذربايجان استان
 مرد زن 99 عمران فني کارداني 30626
 مرد زن 89 مکانیک فني کارداني 30627
 مرد زن 54 عمران مهندسي 30624
 مرد زن 52 وترکامپی مهندسي 30625

  تبريز - شمس فنّاوري و علم موسسه غيرانتفاعي - شرقي آذربايجان استان
 مرد زن 60 جغرافیا 31912
 مرد زن 50 حسابداري 32228
 مرد زن 45 ورزشي علوم 32229
 مرد زن 98 بیمه کارداني 32231
 مرد زن 100 حسابداري کارداني 32232
 دمر زن 60 بازرگاني مدیریت 32230

  ميانه - القضات عين موسسه غيرانتفاعي - شرقي آذربايجان استان
 مرد زن 100 عمران فني کارداني 30629
 مرد زن 100 برداري نقشه کارداني 30630
 مرد زن 54 عمران مهندسي 30628

  تبريز - ميزان موسسه غيرانتفاعي - شرقي آذربايجان استان
 مرد زن 51 حسابداري 32234
 مرد زن 46 فناوري ستزی 31816
 مرد زن 27 ورزشي علوم 32235
 مرد زن 51 اسالمي حقوق و فقه 31913
 مرد زن 96 گرافیک کارداني 30301
 مرد زن 47 گمرکي امور مدیریت 32236
 مرد زن 58 بازرگاني مدیریت 32237
 مرد زن 47 بیمه مدیریت 32238
 مرد زن 49 دولتي مدیریت 32239
 مرد زن 41 معماري مهندسي 30631

  تبريز -( ص)اكرم نبي موسسه غيرانتفاعي - شرقي آذربايجان استان
 مرد زن 51 تصویري ارتباط 30302
 مرد زن 31 بازیگري 30303
 مرد زن 58 دیجیتالي هنرهاي و تلویزیون 30304
 مرد زن 36 حسابداري 32244
 مرد زن 32 مولکولي و سلولي شناسي زیست 30104
 مرد زن 52 صنعتي راحيط 30305
 مرد زن 98 معماري کارداني 30639
 مرد زن 39 انگلیسي زبان مترجمي 30505
 مرد زن 52 بازرگاني مدیریت 32245
 مرد زن 54 انرژي مهندسي 30633
 مرد زن 59 برق مهندسي 30634
 مرد زن 53 عمران مهندسي 30635
 مرد زن 51 کامپیوتر مهندسي 30636
 مرد زن 52 معماري يمهندس 30637
 مرد زن 58 مکانیک مهندسي 30638

  اروميه - كمال آئين موسسه غيرانتفاعي - غربي آذربايجان استان
 مرد زن 56 حسابداري 32264
 مرد زن 100 برق فني کارداني 30650
 مرد زن 100 عمران فني کارداني 30651
 مرد زن 98 برق مهندسي 30646
 مرد زن 54 عمران مهندسي 30647
 مرد زن 54 کامپیوتر مهندسي 30648
 مرد زن 52 معماري مهندسي 30649

  اروميه - آذرآبادگان موسسه غيرانتفاعي - غربي آذربايجان استان

 مرد زن 44 انگلیسي زبان آموزش 30506
 مرد زن 42 حسابداري 32246
 مرد زن 17 حقوق 31914
 مرد زن 29 روانشناسي 32247
 مرد زن 41 ورزشي علوم 32248
 مرد زن 56 اسالمي حقوق و فقه 31915
 مرد زن 100 بانکي امور کارداني 32255
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 اروميه - آذرآبادگان موسسه غيرانتفاعي - غربي آذربايجان ادامه استان
 جنس پذيرش ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 مرد زن 100 مالیاتي و مالي امور کارداني 32256
 مرد زن 100 حسابداري کارداني 32257
 مرد زن 100 بازرگاني مدیریت کارداني 32258
 مرد زن 100 صنعتي مدیریت کارداني 32259
 مرد زن 54 انگلیسي زبان مترجمي 30507
 مرد زن 43 بانکي امور مدیریت 32249
 مرد زن 54 بازرگاني مدیریت 32250
 مرد زن 54 بیمه مدیریت 32251
 مرد زن 54 دولتي مدیریت 32252
 مرد زن 60 صنعتي مدیریت 32253
 مرد زن 54 مالي مدیریت 32254
 مرد زن 57 صنایع مهندسي 30640
 مرد زن 49 کامپیوتر مهندسي 30641

  اروميه - آفاق موسسه غيرانتفاعي - غربي آذربايجان استان
 مرد زن 32 حسابداري 32260
 مرد زن 5 روانشناسي 32261
 مرد زن 36 تربیتي علوم 31916
 مرد زن 29 (کشاورزي) غذایي صنایع مهندسي و علوم 31817
 مرد زن 99 وباغي زراعي امور کارداني 31818

 يداروی گیاهان از برداري بهره و تولید کارداني 31819
 مرد زن 100 معطر و

 مرد زن 100 حسابداري کارداني 32263
 مرد زن 18 پزشکي گیاه 30105
 مرد زن 35 رگانيباز مدیریت 32262
 مرد زن 8 پزشکي مهندسي 30642
 مرد زن 49 عمران مهندسي 30643
 مرد زن 48 کامپیوتر مهندسي 30644
 مرد زن 56 معماري مهندسي 30645

  خوي - زرينه موسسه غيرانتفاعي - غربي آذربايجان استان

 مرد زن 35 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 31820
 مرد زن 100 اراضي رامو کارداني 31821
 مرد زن 100 غذایي مواد تکنولوژي کارداني 31822

 يداروی گیاهان از برداري بهره و تولید کارداني 31823
 مرد زن 100 معطر و

 مرد زن 74 بازرگاني مدیریت کارداني 32266
 مرد زن 99 سنتي معماري کارداني 30652
 مرد زن 100 برداري نقشه کارداني 30653
 مرد زن 52 بازرگاني مدیریت 32265

  اروميه - صبا موسسه غيرانتفاعي - غربي آذربايجان استان
 مرد زن 35 کشاورزي اقتصاد 32269
 مرد زن 60 کاربردها و ریاضیات 30654
 مرد زن 37 مولکولي و سلولي شناسي زیست 30107
 مرد زن 60 فناوري زیست 31824
 مرد نز 35 باغباني مهندسي و علوم 31825
 مرد زن 35 (کشاورزي) غذایي صنایع مهندسي و علوم 31826
 مرد زن 100 غذایي مواد تکنولوژي کارداني 31827
 مرد زن 60 شیمي مهندسي 30655
 مرد زن 60 کامپیوتر مهندسي 30656

  خوي - خويي عالمه موسسه غيرانتفاعي - غربي آذربايجان استان

 مرد زن 52 حسابداري 32270
 مرد زن 100 اطالعات فناوري و ارتباطات کارداني 30657
 مرد زن 96 بانکي امور کارداني 32271
 مرد زن 94 دولتي امور کارداني 49024
 مرد زن 98 بیمه کارداني 32272
 مرد زن 88 حسابداري کارداني 32273

  اروميه - فن و علم موسسه غيرانتفاعي - غربي آذربايجان استان
 مرد زن 58 يحسابدار 32274
 مرد زن 60 کاربردها و ریاضیات 30658
 مرد زن 100 برق فني کارداني 30664
 مرد زن 99 عمران فني کارداني 30665
 مرد زن 100 مکانیک فني کارداني 30666
 مرد زن 50 بانکي امور مدیریت 32275
 مرد زن 58 بازرگاني مدیریت 32276
 مرد زن 56 برق مهندسي 30659
 مرد زن 26 پزشکي مهندسي 30660
 مرد زن 54 عمران مهندسي 30661
 مرد زن 55 کامپیوتر مهندسي 30662
 مرد زن 53 مکانیک مهندسي 30663

 سلماس - معراج موسسه غيرانتفاعي - غربي آذربايجان استان

 جنس پذيرش ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل
 مرد زن 42 حسابداري 32277
 مرد زن 37 يپزشک مهندسي 30668
 مرد زن 56 کامپیوتر مهندسي 30669
 مرد زن 54 مکانیک مهندسي 30671

  مهاباد - ميعاد موسسه غيرانتفاعي - غربي آذربايجان استان

 مرد زن 14 حسابداري 32278
 مرد زن 5 حقوق 31919
 مرد زن 44 تربیتي علوم 32279
 مرد زن 96 بانکي امور کارداني 49015
 مرد زن 91 حسابداري نيکاردا 32280
 مرد زن 93 صنایع فني کارداني 30672
 مرد زن 93 عمران فني کارداني 30673

  اردبيل - سبالن موسسه غيرانتفاعي - اردبيل استان

 مرد زن 31 زیست محیط مهندسي و علوم 31829
 مرد زن 51 شهرسازي مهندسي 30674
 مرد زن 59 عمران مهندسي 30675
 مرد زن 51 معماري مهندسي 30676

  آباد پارس - مغان موسسه غيرانتفاعي - اردبيل استان

 مرد زن 59 حسابداري 32283
 مرد زن 100 عمران فني کارداني 30680
 مرد زن 100 معماري کارداني 30681
 مرد زن 58 عمران مهندسي 30678
 مرد زن 60 کامپیوتر مهندسي 30679

  اردبيل - اردبيلي مقدس عيموسسه غيرانتفا - اردبيل استان

 مرد زن 45 حسابداري 32284
 مرد زن 18 حقوق 31920
 مرد زن 100 حسابداري کارداني 32287
 مرد زن 32 بانکي امور مدیریت 32285
 مرد زن 60 صنعتي مدیریت 32286
 مرد زن 60 صنایع مهندسي 30682
 مرد زن 47 عمران مهندسي 30683

  اردبيل - نوين يرانتفاعيموسسه غ - اردبيل استان

 مرد زن 58 حسابداري 32288
 مرد زن 60 آلماني ادبیات و زبان 30508
 مرد زن 100 مالیاتي و مالي امور کارداني 32290
 مرد زن 100 بازرگاني مدیریت کارداني 32291
 مرد زن 60 بازرگاني مدیریت 32289
 مرد زن 48 کامپیوتر مهندسي 30684

 اصفهان - اصفهاني اشرفي شهيد انتفاعي غير دانشگاه - اصفهان استان

 مرد زن 18 انگلیسي زبان آموزش 30509
 مرد زن 92 اقتصاد 32294
 مرد زن 57 کاربردها و ریاضیات 30685
 مرد زن 33 انگلیسي ادبیات و زبان 30510
 مرد زن 49 کامپیوتر علوم 30686
 مرد زن 31 اسالمي حقوق و فقه 31921
 مرد زن 88 بیمه کارداني 32298
 مرد زن 95 عمران فني کارداني 30689
 مرد زن 96 بازرگاني مدیریت کارداني 32299
 مرد زن 17 بازرگاني مدیریت 32295
 مرد زن 34 صنعتي مدیریت 32296
 مرد زن 53 کوچک کارهاي و کسب مدیریت 32297
 مرد زن 58 تاریخي بناهاي مرمت 30306
 مرد زن 16 مشاوره 31922
 مرد زن 36 برق مهندسي 30687
 مرد زن 44 شهرسازي مهندسي 30688

 اصفهان - بهايي شيخ انتفاعي غير دانشگاه - اصفهان استان

 مرد زن 26 انگلیسي زبان آموزش 30511
 مرد زن 28 گردشگري 32301
 مرد زن 16 انگلیسي زبان مترجمي 30512
 مرد زن 32 صنعتي مدیریت 32302
 مرد زن 43 برق مهندسي 30690
 مرد زن 48 شهرسازي مهندسي 30691
 مرد زن 65 کامپیوتر مهندسي 30692
 مرد زن 43 هتلداري 32303
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 اصفهان -( ع)عترت و قرآن معارف انتفاعي غير دانشگاه - اصفهان استان

 جنس پذيرش ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل
 مرد زن 67 حدیث و قرآن علوم 32306
 مرد زن 31 اسالمي حقوق مباني و فقه 32307
 مرد زن 6 مشاوره 49080
 - زن 31 تربیتي علوم و اسالمي معارف 32310

  اصفهان -( خواهران ويژه) مهر المهدي موسسه غيرانتفاعي - اصفهان استان

 - زن 47 حسابداري 32316
 - زن 23 حقوق 31923
 - زن 8 لباس طراحي 30307
 - زن 33 ورزشي علوم 32317
 - زن 45 بانکي امور مدیریت 32318
 - زن 56 بازرگاني مدیریت 32319

  اصفهان شهر فوالد - امين موسسه غيرانتفاعي - اصفهان استان

 مرد زن 59 انگلیسي زبان آموزش 30513
 مرد زن 57 تصویري ارتباط 30308
 مرد زن 69 حسابداري 32324
 دمر زن 60 اسالمي حقوق و فقه 31924
 مرد زن 100 حسابداري کارداني 32328
 مرد زن 59 انگلیسي زبان مترجمي 30514
 مرد زن 44 بانکي امور مدیریت 32325
 مرد زن 59 بازرگاني مدیریت 32326
 مرد زن 60 صنعتي مدیریت 32327
 مرد زن 59 داخلي معماري 30693
 مرد زن 59 شهرسازي مهندسي 30694
 مرد زن 56 عمران مهندسي 30695
 مرد زن 55 معماري مهندسي 30696

  اصفهان شهر شاهين - بنيان موسسه غيرانتفاعي - اصفهان استان

 مرد زن 59 برق مهندسي 30697
 مرد زن 56 شیمي مهندسي 30698
 مرد زن 58 عمران مهندسي 30699
 مرد زن 57 کامپیوتر مهندسي 30700
 مرد زن 58 معماري مهندسي 30701
 مرد زن 59 مکانیک هندسيم 30702

  گلپايگان - پيام موسسه غيرانتفاعي - اصفهان استان

 مرد زن 25 حسابداري 32329
 مرد زن 32 مولکولي و سلولي شناسي زیست 30111
 مرد زن 99 حسابداري کارداني 32332
 مرد زن 55 بازرگاني مدیریت 32330
 مرد زن 54 برق مهندسي 30703
 مرد زن 55 عمران مهندسي 30704
 مرد زن 58 کامپیوتر مهندسي 30705
 مرد زن 59 معماري مهندسي 30706

  آباد نجف - جامي موسسه غيرانتفاعي - اصفهان استان

 مرد زن 54 کاربردي شیمي 32333
 مرد زن 39 شیمي مهندسي 30710
 مرد زن 59 عمران مهندسي 30711
 مرد زن 59 مکانیک مهندسي 30712

  اصفهان - دانشگاهي جهاد موسسه غيرانتفاعي - ناصفها استان

 مرد زن 44 انگلیسي زبان آموزش 30515
 مرد زن 60 شناسي زبان 30202
 مرد زن 56 انگلیسي ادبیات و زبان 30516
 مرد زن 37 کاربردي شیمي 32334
 مرد زن 60 مهندسي علوم 30715
 مرد زن 100 برق فني کارداني 30726
 مرد زن 100 پتروشیمي عملیات نيف کارداني 30727
 مرد زن 41 انگلیسي زبان مترجمي 30517
 مرد زن 46 بازرگاني مدیریت 32335
 مرد زن 51 انرژي مهندسي 30716
 مرد زن 46 برق مهندسي 30717
 مرد زن 5 پزشکي مهندسي 30718
 مرد زن 45 پلیمر مهندسي 30719
 مرد زن 25 شیمي مهندسي 30720
 مرد زن 85 کامپیوتر دسيمهن 30721
 مرد زن 60 معدن مهندسي 30722

 

 اصفهان - دانشگاهي جهاد موسسه غيرانتفاعي - اصفهان ادامه استان
 جنس پذيرش ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 مرد زن 49 مکانیک مهندسي 30723
 مرد زن 24 نفت مهندسي 30724
 مرد زن 38 هوافضا مهندسي 30725

  اصفهان - چهلستون موسسه غيرانتفاعي - ناصفها استان

 مرد زن 98 اطالعات فناوري و ارتباطات کارداني 30731
 مرد زن 100 برق فني کارداني 30732
 مرد زن 59 صنعتي مدیریت 32336
 مرد زن 58 برق مهندسي 30728
 مرد زن 51 صنایع مهندسي 30729
 مرد زن 56 کامپیوتر مهندسي 30730

  اصفهان - پيشرو پژوهان دانش موسسه غيرانتفاعي - ناصفها استان

 مرد زن 16 حسابداري 32337
 مرد زن 5 روانشناسي 32338
 مرد زن 35 صنعتي طراحي 30310
 مرد زن 100 عمران فني کارداني 30742
 مرد زن 100 مکانیک فني کارداني 30743
 مرد زن 100 معماري کارداني 30744
 مرد زن 46 يبازرگان مدیریت 32339
 مرد زن 23 مشاوره 31925
 مرد زن 35 داخلي معماري 30733
 مرد زن 60 شهرسازي مهندسي 30734
 مرد زن 45 صنایع مهندسي 30735
 مرد زن 47 عمران مهندسي 30736
 مرد زن 48 کامپیوتر مهندسي 30737
 مرد زن 59 پروژه مدیریت مهندسي 49092
 ردم زن 41 معماري مهندسي 30738
 مرد زن 47 مکانیک مهندسي 30739
 مرد زن 57 متالورژي و مواد مهندسي 30740
 مرد زن 59 برداري نقشه مهندسي 30741

  اصفهان - اصفهاني راغب موسسه غيرانتفاعي - اصفهان استان

 مرد زن 104 حسابداري 32341
 مرد زن 99 حسابداري کارداني 32342
 مرد زن 99 بازرگاني مدیریت کارداني 32343
 مرد زن 100 صنعتي مدیریت کارداني 32344
 مرد زن 100 معماري کارداني 49013
 مرد زن 53 داخلي معماري 30745
 مرد زن 58 برق مهندسي 30746
 مرد زن 22 پزشکي مهندسي 30747
 مرد زن 60 شهرسازي مهندسي 30748
 مرد زن 57 عمران مهندسي 30749
 مرد زن 52 معماري مهندسي 30750

  اصفهان - سپهر موسسه غيرانتفاعي - اصفهان استان

 مرد زن 20 تصویري ارتباط 30311
 مرد زن 28 بازیگري 30312
 مرد زن 10 سینما 30313
 مرد زن 49 داخلي معماري 30751
 مرد زن 57 شهرسازي مهندسي 30752
 مرد زن 53 معماري مهندسي 30753
 مرد زن 37 نقاشي 30314
 مرد زن 31 ایراني موسیقي نوازندگي 30315

  كاشان - سينا موسسه غيرانتفاعي - اصفهان استان

 مرد زن 13 (کشاورزي) غذایي صنایع مهندسي و علوم 31830
 مرد زن 49 ورزشي علوم 32345
 مرد زن 60 انرژي مهندسي 30754
 مرد زن 57 شیمي مهندسي 30755
 مرد زن 59 صنایع مهندسي 30756
 مرد زن 54 عمران مهندسي 30757
 مرد زن 52 کامپیوتر مهندسي 30758

  اصفهان - صادق صبح موسسه غيرانتفاعي - اصفهان استان

 مرد زن 42 انگلیسي زبان آموزش 30518
 مرد زن 27 حسابداري 32346
 مرد زن 98 حسابداري کارداني 32349
 مرد زن 47 انگلیسي زبان مترجمي 30519
 مرد زن 46 ازرگانيب مدیریت 32347
 مرد زن 60 صنعتي مدیریت 32348
 مرد زن 52 کامپیوتر مهندسي 30759
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  اصفهان - صفاهان موسسه غيرانتفاعي - اصفهان استان
 جنس پذيرش ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 مرد زن 19 حقوق 31926
 مرد زن 41 مشاوره 31927
 مرد زن 60 برق مهندسي 30760
 مرد زن 94 کامپیوتر سيمهند 30761
 مرد زن 54 معماري مهندسي 30762

  اصفهان شهر فوالد - فوالد صنعتي موسسه غيرانتفاعي - اصفهان استان
 مرد زن 53 حسابداري 32350
 مرد زن 37 حقوق 31928
 مرد زن 50 ورزشي علوم 32351
 مرد زن 57 بازرگاني مدیریت 32352
 مرد زن 60 صنعتي مدیریت 32353
 مرد زن 59 انرژي مهندسي 30763
 مرد زن 53 برق مهندسي 30764
 مرد زن 49 صنایع مهندسي 30765
 مرد زن 59 عمران مهندسي 30766
 مرد زن 94 کامپیوتر مهندسي 30767
 مرد زن 52 مکانیک مهندسي 30768
 مرد زن 98 متالورژي و مواد مهندسي 30769

  اصفهان شهر شاهين - قيقع موسسه غيرانتفاعي - اصفهان استان
 مرد زن 100 عمران فني کارداني 30775
 مرد زن 59 صنعتي مدیریت 32354
 مرد زن 60 شهرسازي مهندسي 30770
 مرد زن 59 صنایع مهندسي 30771
 مرد زن 59 عمران مهندسي 30772
 مرد زن 60 کامپیوتر مهندسي 30773
 مرد زن 60 متالورژي و مواد مهندسي 30774

  كاشان - كاشاني فيض عالمه موسسه غيرانتفاعي - اصفهان ستانا
 مرد زن 58 تصویري ارتباط 30316
 مرد زن 51 حسابداري 32355
 مرد زن 51 حقوق 31929
 مرد زن 52 روانشناسي 32356
 مرد زن 60 ورزشي علوم 32357
 مرد زن 60 اسالمي حقوق و فقه 31930
 دمر زن 55 اجتماعي مددکاري 31931
 مرد زن 136 برق مهندسي 30776
 مرد زن 42 پزشکي مهندسي 30777
 مرد زن 60 صنایع مهندسي 30778
 مرد زن 57 معماري مهندسي 30779

  نايين - ناييني عالمه موسسه غيرانتفاعي - اصفهان استان
 مرد زن 54 حسابداري 32358
 مرد زن 57 فناوري زیست 31831
 مرد زن 100 مکانیک فني کارداني 30786
 مرد زن 57 صنعتي مدیریت 32359
 مرد زن 59 شهرسازي مهندسي 30780
 مرد زن 51 عمران مهندسي 30781
 مرد زن 42 کامپیوتر مهندسي 30782
 مرد زن 58 معماري مهندسي 30783
 مرد زن 45 مکانیک مهندسي 30784
 مرد زن 60 متالورژي و مواد مهندسي 30785

  اصفهان - سپاهان فنّاوري و علوم وسسه غيرانتفاعيم - اصفهان استان
 مرد زن 58 انگلیسي زبان آموزش 30520
 مرد زن 6 حسابداري 32361
 مرد زن 57 بانکي امور مدیریت 49082
 مرد زن 44 بازرگاني مدیریت 32362
 مرد زن 59 صنعتي مدیریت 32363
 مرد زن 58 مالي مدیریت 49083
 مرد زن 56 داخلي معماري 30787
 مرد زن 57 برق مهندسي 30788
 مرد زن 11 پزشکي مهندسي 30789
 مرد زن 59 شهرسازي مهندسي 30790
 مرد زن 39 عمران مهندسي 30791
 مرد زن 49 کامپیوتر مهندسي 30792
 مرد زن 36 معماري مهندسي 30793
 مرد زن 58 مکانیک مهندسي 30794

  اصفهان - فرزانگان موسسه غيرانتفاعي - اصفهان استان
 مرد زن 60 ریلي هاي سازه و خط مهندسي 30795
 مرد زن 51 صنایع مهندسي 30796

 اصفهان - فرزانگان موسسه غيرانتفاعي - اصفهان ادامه استان
 جنس پذيرش ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 مرد زن 52 عمران مهندسي 30797
 مرد زن 58 مکانیک مهندسي 30798
 مرد زن 60 متالورژي و مواد مهندسي 30799
 مرد زن 60 برداري نقشه مهندسي 30800

  فهاناص شهر خميني -( خواهران ويژه) االسالم فيض موسسه غيرانتفاعي - اصفهان استان
 - زن 34 حسابداري 32365
 - زن 47 حقوق 31932
 - زن 12 روانشناسي 32366
 - زن 54 لباس طراحي 30317
 - زن 60 حدیث و رآنق علوم 31933
 - زن 52 قضایي علوم 31934
 - زن 60 اسالمي حقوق مباني و فقه 31935
 - زن 100 بانکي امور کارداني 32368
 - زن 100 حسابداري کارداني 32369
 - زن 97 ورزشي علوم کارداني 32370
 - زن 100 صنعتي مدیریت کارداني 32371
 - زن 47 انگلیسي زبان مترجمي 30521
 - زن 60 بازرگاني مدیریت 32367
 - زن 44 مشاوره 31936
 - زن 59 شهرسازي مهندسي 30801
 - زن 52 معماري مهندسي 30802
 - زن 60 نقاشي 30318

  كاشان پوياي علم مهد موسسه غيرانتفاعي - اصفهان استان
 مرد زن 57 انگلیسي زبان آموزش 30522
 مرد زن 54 حسابداري 32372
 مرد زن 100 مالیاتي و مالي امور کارداني 32374
 مرد زن 100 حسابداري کارداني 32375
 مرد زن 100 بازرگاني مدیریت کارداني 32376
 مرد زن 100 صنعتي مدیریت کارداني 32377
 مرد زن 57 بازرگاني مدیریت 32373

  آباد نجف موسسه غيرانتفاعي - اصفهان استان
 مرد زن 46 حسابداري 32378
 مرد زن 60 کاربردها و ریاضیات 30803
 مرد زن 100 حسابداري کارداني 32379
 مرد زن 100 عمران فني کارداني 30808
 مرد زن 100 معماري کارداني 30809
 مرد زن 60 ریلي هاي سازه و خط مهندسي 30804
 مرد زن 60 شهرسازي مهندسي 30805
 مرد زن 53 عمران مهندسي 30806
 مرد زن 51 معماري دسيمهن 30807

  اصفهان - جهان نقش موسسه غيرانتفاعي - اصفهان استان
 مرد زن 45 حسابداري 32380
 مرد زن 33 مولکولي و سلولي شناسي زیست 30112
 مرد زن 45 کاربردي شیمي 32381
 مرد زن 59 برق مهندسي 30810
 مرد زن 40 شیمي مهندسي 30811
 ردم زن 54 صنایع مهندسي 30812
 مرد زن 55 عمران مهندسي 30813
 مرد زن 57 مکانیک مهندسي 30814
 مرد زن 95 متالورژي و مواد مهندسي 30815

  ميمه - دانش نور موسسه غيرانتفاعي - اصفهان استان
 مرد زن 59 جانوري شناسي زیست 31832
 مرد زن 106 مولکولي و سلولي شناسي زیست 30113
 مرد زن 60 گیاهي شناسي زیست 31833
 مرد زن 55 فناوري زیست 31834
 مرد زن 60 کاربردي شیمي 32382
 مرد زن 32 (کشاورزي) غذایي صنایع مهندسي و علوم 31835
 مرد زن 99 آزمایشگاهي شیمي کارداني 31837
 مرد زن 35 گیاهي ژنتیک و تولید مهندسي 31836
 مرد زن 17 میکروبیولوژي 30114

  اصفهان - پويا اصفهان بهشت هشت سسه غيرانتفاعيمو - اصفهان استان
 مرد زن 28 حسابداري 32384
 مرد زن 8 حقوق 31937
 مرد زن 37 ورزشي علوم 18693
 مرد زن 57 اسالمي حقوق و فقه 31938
 مرد زن 99 بانکي امور کارداني 32390
 مرد زن 100 مالیاتي و مالي امور کارداني 32391
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 اصفهان - پويا اصفهان بهشت هشت موسسه غيرانتفاعي - اصفهان ادامه استان
 جنس پذيرش ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 مرد زن 100 بیمه کارداني 32392
 مرد زن 100 حسابداري کارداني 32393
 مرد زن 100 صنعتي مدیریت کارداني 32394
 مرد زن 24 بانکي امور مدیریت 32385
 مرد نز 54 بازرگاني مدیریت 32386
 مرد زن 59 صنعتي مدیریت 32387
 مرد زن 60 کوچک کارهاي و کسب مدیریت 32388
 مرد زن 36 مالي مدیریت 32389
 مرد زن 45 مشاوره 31939

  كرج ـ( خواهران ويژه)  رسام موسسه غيرانتفاعي - البرز استان
 - زن 23 تصویري ارتباط 30319
 - زن 30 پارچه طراحي 30320
 - زن 93 شهرسازي دانيکار 30816
 - زن 77 قضایي علوم کارداني 49023
 - زن 75 معماري کارداني 30817
 - زن 99 سنتي معماري کارداني 30818
 - زن 60 اسالمي هنر 30321

  ايالم - باختر موسسه غيرانتفاعي - ايالم استان
 مرد زن 49 حسابداري 32398
 ردم زن 60 اسالمي حقوق مباني و فقه 31940
 مرد زن 100 اطالعات فناوري و ارتباطات کارداني 30821
 مرد زن 100 مالیاتي و مالي امور کارداني 32402
 مرد زن 93 حسابداري کارداني 32403
 مرد زن 100 عمران فني کارداني 30822
 مرد زن 100 گردشگري کارداني 32404
 مرد زن 100 بازرگاني مدیریت کارداني 32405
 مرد زن 60 دشگريگر 32399
 مرد زن 45 دولتي مدیریت 32400
 مرد زن 60 صنعتي مدیریت 32401
 مرد زن 60 عمران مهندسي 30819
 مرد زن 41 کامپیوتر مهندسي 30820

  ايالم - دانش سفير موسسه غيرانتفاعي - ايالم استان
 مرد زن 100 برق فني کارداني 30826
 مرد زن 60 برق مهندسي 30823
 مرد زن 60 صنایع مهندسي 30824
 مرد زن 60 معماري مهندسي 30825

  بوشهر - خرد موسسه غيرانتفاعي - بوشهر استان
 مرد زن 50 حسابداري 32406
 مرد زن 36 حقوق 31941
 مرد زن 17 روانشناسي 32407
 مرد زن 22 مولکولي و سلولي شناسي زیست 30115
 مرد زن 60 فناوري زیست 31838
 مرد زن 60 محض یميش 32408
 مرد زن 32 (کشاورزي) غذایي صنایع مهندسي و علوم 31839
 مرد زن 60 ورزشي علوم 49045
 مرد زن 100 غذایي مواد تکنولوژي کارداني 31840
 مرد زن 31 بازرگاني مدیریت 32409
 مرد زن 60 صنعتي مدیریت 32410
 مرد زن 60 برق مهندسي 30827
 مرد زن 55 شیمي مهندسي 30828
 مرد زن 60 عمران مهندسي 30829
 مرد زن 5 میکروبیولوژي 30116

  برازجان - دانش رهجويان موسسه غيرانتفاعي - بوشهر استان
 مرد زن 100 عمران فني کارداني 49033
 مرد زن 99 بازرگاني مدیریت کارداني 49034
 مرد زن 56 برق مهندسي 30830
 مرد زن 55 کامپیوتر مهندسي 30831
 مرد زن 58 مکانیک مهندسي 30832

  بوشهر - ليان موسسه غيرانتفاعي - بوشهر استان
 مرد زن 60 حسابداري 32411
 مرد زن 37 برق مهندسي 30833
 مرد زن 36 عمران مهندسي 30834
 مرد زن 41 کامپیوتر مهندسي 30835
 مرد زن 37 معماري مهندسي 30836

 تهران واحد - الدين اصول انتفاعي غير دانشكده - تهران استان
 - زن 37 عربي ادبیات و زبان 32433
 - زن 55 شناسي شیعه 32434
 - زن 46 حدیث و قرآن علوم 32435
 - زن 31 اسالمي حقوق و فقه 32436

 تهران -( خواهران ويژه) طه آل موسسه غيرانتفاعي - تهران استان
 جنس پذيرش ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 - زن 44 حدیث و قرآن علوم 31944
 - زن 51 اسالمي حکمت و فلسفه 31945
 - زن 92 آمار کارداني 30841
 - زن 146 برق فني کارداني 30842
 - زن 78 عمران فني کارداني 30843
 - زن 83 مخابرات کارداني 30844

 تهران واحد - دماوند - ارشاد موسسه غيرانتفاعي - تهران استان

 - زن 31 انگلیسي زبان آموزش 30524
 - زن 23 انگلیسي ادبیات و زبان 30525
 - زن 19 کامپیوتر علوم 30845
 - زن 31 انرژي مهندسي 30846

 دماوند واحد - دماوند - ارشاد موسسه غيرانتفاعي - تهران استان

 مرد - 24 انگلیسي زبان آموزش 30526
 مرد - 40 انگلیسي ادبیات و زبان 30527
 مرد - 40 کامپیوتر علوم 30847
 مرد - 55 ورزشي علوم 32453
 مرد - 40 انگلیسي زبان مترجمي 30528
 مرد - 40 کوچک کارهاي و کسب مدیریت 32454
 مرد - 32 مالي مدیریت 32455
 مرد - 42 انرژي مهندسي 30848

  تهران - دانش مهر فاران مجازي موسسه غيرانتفاعي - تهران استان

 مرد زن 104 انگلیسي زبان آموزش 30529
 مرد زن 120 اقتصاد 49042
 مرد زن 103 حسابداري 32461
 مرد زن 81 حقوق 31946
 مرد زن 107 بازرگاني مدیریت 32462
 مرد زن 108 صنعتي مدیریت 32463
 مرد زن 109 کوچک کارهاي و کسب مدیریت 32464
 مرد زن 109 کامپیوتر مهندسي 30854

  تهران - طوبي نور مجازي موسسه غيرانتفاعي - هرانت استان

 مرد زن 25 حقوق 31947
 مرد زن 87 مالي مدیریت 32465

  تهران - ايرانيان مجازي موسسه غيرانتفاعي - تهران استان

 مرد زن 91 حسابداري 32457
 مرد زن 94 حقوق 49043
 مرد زن 102 بازرگاني مدیریت 32458
 مرد زن 96 رکامپیوت مهندسي 30852

  تهران - پارس هنر و معماري موسسه غيرانتفاعي - تهران استان

 مرد زن 5 تصویري ارتباط 30336
 مرد زن 32 شناسي باستان 31948
 مرد زن 22 دیجیتالي هنرهاي و تلویزیون 30337
 مرد زن 5 صنعتي طراحي 30339
 مرد زن 22 جواهر و طال ساخت و طراحي 30341
 مرد زن 5 عکاسي 30342
 مرد زن 32 تاریخي بناهاي مرمت 30343
 مرد زن 27 شهرسازي مهندسي 30042
 مرد زن 5 عمران مهندسي 30044
 مرد زن 32 پروژه مدیریت مهندسي 49088
 مرد زن 11 نقاشي 30344
 مرد زن 33 اسالمي هنر 30345

  دشهركر - هدايت نور موسسه غيرانتفاعي - وبختياري چهارمحال استان

 مرد زن 54 اقتصاد 32466
 مرد زن 46 حسابداري 32467
 مرد زن 39 حقوق 31949
 مرد زن 55 بازرگاني مدیریت 32468
 مرد زن 50 کامپیوتر مهندسي 30855
 مرد زن 54 معماري مهندسي 30856

  فردوس - پيروزان موسسه غيرانتفاعي - جنوبي خراسان استان

 مرد نز 96 مکانیک فني کارداني 30860
 مرد زن 47 بازرگاني مدیریت 32470
 مرد زن 55 عمران مهندسي 30857
 مرد زن 52 کامپیوتر مهندسي 30858
 مرد زن 52 مکانیک مهندسي 30859
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  بيرجند - هرمزان موسسه غيرانتفاعي - جنوبي خراسان استان

 جنس پذيرش ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل
 مرد زن 100 عمران فني کارداني 30866
 مرد زن 26 پزشکي مهندسي 30861
 مرد زن 60 صنایع مهندسي 30862
 مرد زن 59 عمران مهندسي 30863
 مرد زن 60 کامپیوتر مهندسي 30864
 مرد زن 60 پروژه مدیریت مهندسي 49095
 مرد زن 60 معماري مهندسي 30865

 هدمش -( ع)رضا امام انتفاعي غير دانشگاه - رضوي خراسان استان

 مرد - 12 حسابداري 32471
 مرد - 5 روانشناسي 32472
 مرد - 15 تربیتي علوم 31950
 مرد - 7 ورزشي علوم 32473
 مرد - 16 انگلیسي زبان مترجمي 30530
 مرد - 15 بازرگاني مدیریت 32474
 مرد - 19 بیمه مدیریت 32475
 مرد - 36 صنعتي مدیریت 32476
 ردم - 16 مالي مدیریت 32477
 مرد - 38 برق مهندسي 30867
 مرد - 5 پزشکي مهندسي 30868

 رضوان پرديس خواهران - مشهد -( ع)رضا امام انتفاعي غير دانشگاه - رضوي خراسان استان

 - زن 15 انگلیسي زبان آموزش 30531
 - زن 5 انگلیسي زبان مترجمي 30532
 - زن 12 بازرگاني مدیریت 32482
 - زن 22 بیمه مدیریت 32483
 - زن 10 مالي مدیریت 32484
 - زن 5 پزشکي مهندسي 30870
 - زن 5 کامپیوتر مهندسي 30871

 مشهد - خيام انتفاعي غير دانشگاه - رضوي خراسان استان

 مرد زن 36 شناسي جامعه 31952
 مرد زن 23 فارسي ادبیات و زبان 31953
 مرد زن 64 حسابداري کارداني 32490
 مرد زن 90 معماري انيکارد 30879
 مرد زن 10 مالي مدیریت 32489
 مرد زن 33 لیزر و اپتیک مهندسي 30872
 مرد زن 46 برق مهندسي 30873
 مرد زن 33 شهرسازي مهندسي 30875
 مرد زن 13 کامپیوتر مهندسي 30876
 مرد زن 21 مکانیک مهندسي 30877
 مرد زن 45 برداري نقشه مهندسي 30878

 مشهد - سجاد صنعتي انتفاعي غير دانشگاه - رضوي اسانخر استان

 مرد زن 26 انرژي مهندسي 30880
 مرد زن 38 برق مهندسي 30881
 مرد زن 5 پزشکي مهندسي 30882
 مرد زن 61 متالورژي و مواد مهندسي 30884

  مشهد -( خواهران ويژه) رضوي آرمان موسسه غيرانتفاعي - رضوي خراسان استان

 - زن 26 شناسي معهجا 31955
 - زن 17 حسابداري 32491
 - زن 118 حدیث و قرآن علوم 31956
 - زن 78 مالیاتي و مالي امور کارداني 32495
 - زن 50 عربي زبان مترجمي 31957
 - زن 44 بازرگاني مدیریت 32493
 - زن 56 صنعتي مدیریت 32494

  سبزوار - يمين ابن موسسه غيرانتفاعي - رضوي خراسان استان

 مرد زن 54 حسابداري 32496
 مرد زن 47 حقوق 31958
 مرد زن 44 ورزشي علوم 32497
 مرد زن 100 برق فني کارداني 30889
 مرد زن 100 عمران فني کارداني 30890
 مرد زن 100 معماري کارداني 30891
 مرد زن 58 بازرگاني مدیریت 32498
 مرد زن 56 برق مهندسي 30885
 مرد زن 57 عمران مهندسي 30886
 مرد زن 57 کامپیوتر مهندسي 30887
 مرد زن 57 معماري مهندسي 30888

 
 

  قوچان - اترك موسسه غيرانتفاعي - رضوي خراسان استان
 جنس پذيرش ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 مرد زن 49 حسابداري 32499
 مرد زن 39 روانشناسي 32500
 مرد زن 100 نعمرا فني کارداني 30897
 مرد زن 55 برق مهندسي 30892
 مرد زن 43 پزشکي مهندسي 30893
 مرد زن 48 عمران مهندسي 30894
 مرد زن 52 کامپیوتر مهندسي 30895
 مرد زن 57 معماري مهندسي 30896

  مشهد - اسرار موسسه غيرانتفاعي - رضوي خراسان استان
 مرد زن 55 انرژي مهندسي 30898
 مرد زن 53 برق دسيمهن 30899
 مرد زن 33 صنایع مهندسي 30900
 مرد زن 32 عمران مهندسي 30901
 مرد زن 30 معماري مهندسي 30902

  مشهد - الهوري اقبال موسسه غيرانتفاعي - رضوي خراسان استان
 مرد زن 99 عمران فني کارداني 30911
 مرد زن 19 داخلي معماري 30903
 مرد زن 54 برق مهندسي 30904
 مرد زن 48 شهرسازي مهندسي 30905
 مرد زن 28 صنایع مهندسي 30906
 مرد زن 5 عمران مهندسي 30907
 مرد زن 13 معماري مهندسي 30908
 مرد زن 32 مکانیک مهندسي 30909
 مرد زن 14 نفت مهندسي 30910

  مشهد - بهار موسسه غيرانتفاعي - رضوي خراسان استان
 مرد زن 30 لیسيانگ زبان آموزش 30535
 مرد زن 22 حسابداري 32503
 مرد زن 31 انگلیسي زبان مترجمي 30536
 مرد زن 52 صنعتي مدیریت 32504
 مرد زن 137 برق مهندسي 30912
 مرد زن 27 کامپیوتر مهندسي 30913

  مشهد - بينالود موسسه غيرانتفاعي - رضوي خراسان استان
 ردم زن 40 انگلیسي زبان آموزش 30537
 مرد زن 11 ورزشي علوم 32507
 مرد زن 47 گردشگري 32508
 مرد زن 35 انگلیسي زبان مترجمي 30538
 مرد زن 21 بازرگاني مدیریت 32509
 مرد زن 55 صنعتي مدیریت 32510
 مرد زن 41 داخلي معماري 30914
 مرد زن 54 شهرسازي مهندسي 30915
 مرد زن 38 عمران مهندسي 30916
 مرد زن 38 معماري هندسيم 30917

  سبزوار ـ بيهق موسسه غيرانتفاعي - رضوي خراسان استان
 مرد زن 52 حقوق 31959
 مرد زن 23 روانشناسي 32511
 مرد زن 80 عمران فني کارداني 30923
 مرد زن 52 مشاوره 31960
 مرد زن 60 برق مهندسي 30918
 مرد زن 60 صنایع مهندسي 30919
 مرد زن 60 مرانع مهندسي 30920
 مرد زن 58 کامپیوتر مهندسي 30921
 مرد زن 54 معماري مهندسي 30922

  گناباد - رضوي پارس موسسه غيرانتفاعي - رضوي خراسان استان
 مرد زن 55 حقوق 31961
 مرد زن 47 روانشناسي 32512
 مرد زن 60 عمران مهندسي 30924
 مرد زن 60 معماري مهندسي 30925

  مشهد - تابران موسسه غيرانتفاعي - رضوي سانخرا استان
 مرد زن 39 انگلیسي زبان آموزش 30539
 مرد زن 7 اسالمي حقوق و فقه 31962
 مرد زن 89 بانکي امور کارداني 32518
 مرد زن 100 مالیاتي و مالي امور کارداني 32519
 مرد زن 99 حسابداري کارداني 32520
 مرد زن 100 نيبازرگا مدیریت کارداني 32521
 مرد زن 100 معماري کارداني 30927
 مرد زن 58 گردشگري 32514
 مرد زن 35 انگلیسي زبان مترجمي 30540
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 مشهد - تابران موسسه غيرانتفاعي - رضوي خراسان ادامه استان
 جنس پذيرش ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 مرد زن 5 بانکي امور مدیریت 32515
 مرد زن 54 بازرگاني مدیریت 32516
 مرد زن 29 مالي مدیریت 32517
 مرد زن 59 داخلي معماري 30926

  مشهد - توس موسسه غيرانتفاعي - رضوي خراسان استان
 مرد زن 60 کاربردها و ریاضیات 30928
 مرد زن 11 ورزشي علوم 32522
 مرد زن 59 فیزیک 30929
 مرد زن 59 مهندسي فیزیک 30930
 مرد زن 100 عمران فني نيکاردا 30935
 مرد زن 100 معماري کارداني 30936
 مرد زن 48 بازرگاني مدیریت 32523
 مرد زن 45 صنایع مهندسي 30931
 مرد زن 50 عمران مهندسي 30932
 مرد زن 21 کامپیوتر مهندسي 30933
 مرد زن 54 معماري مهندسي 30934

  كاشمر - دانشگاهي جهاد موسسه غيرانتفاعي - رضوي خراسان استان
 مرد زن 52 تربیتي علوم 31963
 مرد زن 35 آب مهندسي و علوم 30938
 مرد زن 34 باغباني مهندسي و علوم 31841
 مرد زن 23 (کشاورزي) غذایي صنایع مهندسي و علوم 31842
 مرد زن 100 گیاهي تولیدات تکنولوژي کارداني 31844
 مرد زن 84 حسابداري کارداني 32529
 مرد زن 100 بازرگاني مدیریت کارداني 32530
 مرد زن 25 پزشکي گیاه 30127
 مرد زن 58 بازرگاني مدیریت 32528
 مرد زن 43 مشاوره 31964
 مرد زن 35 سبز فضاي مهندسي 31843

  مشهد - رضوي حكمت موسسه غيرانتفاعي - رضوي خراسان استان
 مرد زن 38 بازرگاني مدیریت 32533
 مرد زن 59 صنعتي دیریتم 32534
 مرد زن 39 مالي مدیریت 32535

  مشهد - طوس حكيم موسسه غيرانتفاعي - رضوي خراسان استان
 مرد زن 46 انگلیسي زبان آموزش 30542
 مرد زن 51 تصویري ارتباط 30347
 مرد زن 10 حسابداري 32537
 مرد زن 50 سیاسي علوم 31966
 مرد زن 20 ورزشي علوم 32538
 مرد زن 41 اسالمي حقوق مباني و فقه 31967
 مرد زن 100 انگلیسي زبان آموزش کارداني 30544
 مرد زن 100 حسابداري کارداني 32540
 مرد زن 100 بازرگاني مدیریت کارداني 32541
 مرد زن 100 هتلداري کارداني 32542
 مرد زن 49 انگلیسي زبان مترجمي 30543
 مرد زن 10 اجتماعي مددکاري 31968
 مرد زن 50 بازرگاني مدیریت 32539
 مرد زن 41 کامپیوتر مهندسي 30939

  قوچان - نظامي حكيم موسسه غيرانتفاعي - رضوي خراسان استان
 مرد زن 45 حسابداري 32543
 مرد زن 21 روانشناسي 32544
 مرد زن 56 مالي مدیریت 32545
 مرد زن 58 عمران مهندسي 30940

  مشهد - خاوران موسسه غيرانتفاعي - رضوي نخراسا استان
 مرد زن 38 صنعتي طراحي 30348
 مرد زن 13 ورزشي علوم 32548
 مرد زن 43 داخلي معماري 30941
 مرد زن 12 پزشکي مهندسي 30942
 مرد زن 50 شهرسازي مهندسي 30944
 مرد زن 25 عمران مهندسي 30945
 مرد زن 17 کامپیوتر مهندسي 30946
 مرد زن 36 معماري مهندسي 30947

  مشهد - خراسان موسسه غيرانتفاعي - رضوي خراسان استان
 مرد زن 47 انگلیسي زبان آموزش 30545
 مرد زن 30 حسابداري 32550
 مرد زن 33 اسالمي حقوق مباني و فقه 31970
 مرد زن 47 انگلیسي زبان مترجمي 30546
 مرد زن 129 برق مهندسي 30950

 

 مشهد - خراسان موسسه غيرانتفاعي - رضوي خراسان استانادامه 
 جنس پذيرش ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 مرد زن 25 پزشکي مهندسي 30951
 مرد زن 49 عمران مهندسي 30952
 مرد زن 72 کامپیوتر مهندسي 30953

  مشهد - مطهر خردگرايان موسسه غيرانتفاعي - رضوي خراسان استان
 مرد زن 38 ناوريف زیست 31845
 مرد زن 50 اسالمي حقوق و فقه 31971
 مرد زن 56 گردشگري 32553
 مرد زن 50 بازرگاني مدیریت 32554
 مرد زن 59 صنعتي مدیریت 32555
 مرد زن 18 مشاوره 31972
 مرد زن 59 برداري نقشه مهندسي 30954
 مرد زن 47 هتلداري 32556

  نيشابور - سبحان تفاعيموسسه غيران - رضوي خراسان استان
 مرد زن 57 برق مهندسي 30955
 مرد زن 60 عمران مهندسي 30956
 مرد زن 58 کامپیوتر مهندسي 30957

  مشهد - سلمان موسسه غيرانتفاعي - رضوي خراسان استان
 مرد زن 50 حسابداري 32558
 مرد زن 40 کاربردها و ریاضیات 30958
 مرد زن 40 کامپیوتر علوم 30959
 مرد زن 49 بیمه کارداني 32559
 مرد زن 40 برق مهندسي 30960
 مرد زن 40 شهرسازي مهندسي 30961
 مرد زن 34 صنایع مهندسي 30962
 مرد زن 31 کامپیوتر مهندسي 30963
 مرد زن 58 معماري مهندسي 30964

  گلبهار - سناباد موسسه غيرانتفاعي - رضوي خراسان استان
 مرد زن 56 یريتصو ارتباط 30349
 مرد زن 36 حسابداري 32560
 مرد زن 27 حقوق 31973
 مرد زن 20 روانشناسي 32561
 مرد زن 36 ورزشي علوم 32562
 مرد زن 51 بازرگاني مدیریت 32563
 مرد زن 54 کامپیوتر مهندسي 30965

  مشهد - شانديز موسسه غيرانتفاعي - رضوي خراسان استان
 مرد زن 58 حسابداري 32565
 مرد زن 5 مولکولي و سلولي شناسي زیست 30128
 مرد زن 14 فناوري زیست 31846
 مرد زن 99 حسابداري کارداني 32569
 مرد زن 97 گردشگري کارداني 32570
 مرد زن 53 گردشگري 32566
 مرد زن 50 بازرگاني مدیریت 32567
 مرد زن 54 مالي مدیریت 32568
 مرد زن 5 مشاوره 31974
 مرد زن 41 عمران مهندسي 30966
 مرد زن 46 کامپیوتر مهندسي 30967
 مرد زن 56 معماري مهندسي 30968

  مشهد - عطار موسسه غيرانتفاعي - رضوي خراسان استان
 مرد زن 58 انگلیسي زبان آموزش 30547
 مرد زن 25 ورزشي علوم 32572
 مرد زن 31 اسالمي حقوق و فقه 31975
 مرد زن 50 ازرگانيب مدیریت 32573
 مرد زن 60 کوچک کارهاي و کسب مدیریت 32574
 مرد زن 46 مالي مدیریت 32575
 مرد زن 20 مشاوره 31976

  مشهد - فردوس موسسه غيرانتفاعي - رضوي خراسان استان
 مرد زن 11 تصویري ارتباط 30350
 مرد زن 33 بازرگاني مدیریت 32577
 ردم زن 45 معماري مهندسي 30969
 مرد زن 41 نقاشي 30351
 مرد زن 21 ایراني موسیقي نوازندگي 30352

  مشهد - كاويان موسسه غيرانتفاعي - رضوي خراسان استان
 مرد زن 52 تصویري ارتباط 30353
 مرد زن 28 حسابداري 32579
 مرد زن 47 اسالمي حقوق مباني و فقه 31977
 مرد زن 49 بازرگاني مدیریت 32580
 مرد زن 33 بیمه مدیریت 32581
 مرد زن 54 مالي مدیریت 32582
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  جام تربت - وحدت موسسه غيرانتفاعي - رضوي خراسان استان
 جنس پذيرش ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 مرد زن 60 عمران فني کارداني 49086
 مرد زن 60 مکانیک فني کارداني 30975
 مرد زن 100 معماري کارداني 49014
 مرد زن 58 برق مهندسي 30970
 مرد زن 54 عمران مهندسي 30971
 مرد زن 53 کامپیوتر مهندسي 30972
 مرد زن 59 معماري مهندسي 30973
 مرد زن 58 مکانیک مهندسي 30974

  بجنورد - اشراق موسسه غيرانتفاعي - شمالي خراسان استان
 مرد زن 46 حسابداري 32583
 مرد زن 22 روانشناسي 32584
 مرد زن 58 ورزشي علوم 32585
 مرد زن 100 عمران فني کارداني 30984
 مرد زن 100 معماري کارداني 30985
 مرد زن 55 بازرگاني مدیریت 32586
 مرد زن 60 صنعتي مدیریت 32587
 مرد زن 58 برق مهندسي 30976
 مرد زن 60 شهرسازي مهندسي 30977
 مرد زن 60 صنایع مهندسي 30978
 مرد زن 55 عمران ندسيمه 30979
 مرد زن 52 کامپیوتر مهندسي 30980
 مرد زن 56 معماري مهندسي 30981
 مرد زن 59 مکانیک مهندسي 30982
 مرد زن 46 هوافضا مهندسي 30983

  بجنورد - حكيمان موسسه غيرانتفاعي - شمالي خراسان استان
 مرد زن 57 حسابداري 32588
 مرد زن 49 روانشناسي 32589
 مرد زن 60 اسالمي حقوق و فقه 31979
 مرد زن 100 بانکي امور کارداني 32594
 مرد زن 100 بیمه کارداني 32595
 مرد زن 100 حسابداري کارداني 32596
 مرد زن 100 عمران فني کارداني 30987
 مرد زن 100 بازرگاني مدیریت کارداني 32597
 مرد زن 54 بانکي امور مدیریت 32590
 مرد زن 60 بازرگاني مدیریت 32591
 مرد زن 57 دولتي مدیریت 32592
 مرد زن 59 مالي مدیریت 32593
 مرد زن 60 کامپیوتر مهندسي 30986

 دزفول واحد - الدين اصول انتفاعي غير دانشكده - خوزستان استان
 مرد زن 60 عربي ادبیات و زبان 32601
 مرد زن 48 حدیث و قرآن علوم 32602
 مرد زن 43 اسالمي حقوق و فقه 32603

  اهواز -( ع)المومنين امير انتفاعي غير دانشگاه - خوزستان استان
 مرد زن 57 اقتصاد 32598
 مرد زن 60 اسالم تاریخ 32599
 مرد زن 28 تربیتي علوم 32600
 مرد زن 49 حدیث و قرآن علوم 31980
 مرد زن 37 اسالمي حقوق و فقه 31981
 مرد زن 60 اسالمي کالم و فلسفه 31982

  خرمشهر - اروندان موسسه غيرانتفاعي - خوزستان استان
 مرد زن 21 مولکولي و سلولي شناسي زیست 30132
 مرد زن 100 برق فني کارداني 30991
 مرد زن 54 برق مهندسي 30988
 مرد زن 57 کامپیوتر مهندسي 30989
 مرد زن 55 مکانیک مهندسي 30990

  خوزستان - دانشگاهي جهاد موسسه غيرانتفاعي - نخوزستا استان
 مرد زن 24 انگلیسي ادبیات و زبان 30548
 مرد زن 20 بازرگاني مدیریت 32606
 مرد زن 38 صنعتي مدیریت 32607
 مرد زن 28 داخلي معماري 30992
 مرد زن 26 برق مهندسي 30993
 مرد زن 17 عمران مهندسي 30994
 مرد زن 21 رکامپیوت مهندسي 30995
 مرد زن 19 معماري مهندسي 30996

  اهواز - رهنما موسسه غيرانتفاعي - خوزستان استان
 مرد زن 98 گاز پاالیش کارداني 30999
 مرد زن 41 صنایع مهندسي 30997
 مرد زن 89 کامپیوتر مهندسي 30998

  اهواز - كارون موسسه غيرانتفاعي - خوزستان استان
 جنس پذيرش ظرفيت رشته عنوان كد رشته محل

 مرد زن 99 برق فني کارداني 31005
 مرد زن 100 صنایع فني کارداني 31006
 مرد زن 100 مخابرات کارداني 31007
 مرد زن 13 برق مهندسي 31000
 مرد زن 39 صنایع مهندسي 31002
 مرد زن 27 کامپیوتر مهندسي 31003
 مرد زن 49 معماري مهندسي 31004

  آبادان - اروند مهر موسسه غيرانتفاعي - زستانخو استان
 مرد زن 52 صنعتي مدیریت 32608
 مرد زن 45 عمران مهندسي 31008
 مرد زن 41 کامپیوتر مهندسي 31009
 مرد زن 57 متالورژي و مواد مهندسي 31010
 مرد زن 23 نفت مهندسي 31011

  زنجان - روزبه موسسه غيرانتفاعي - زنجان استان
 مرد زن 14 حسابداري 32609
 مرد زن 5 روانشناسي 32610
 مرد زن 54 ورزشي علوم 32611
 مرد زن 100 اطالعات فناوري و ارتباطات کارداني 31017
 مرد زن 100 انیمیشن کارداني 30354
 مرد زن 100 برق فني کارداني 31018
 مرد زن 100 عمران فني کارداني 31019
 مرد زن 100 معماري کارداني 31020
 مرد زن 40 بازرگاني مدیریت 32612
 مرد زن 59 برق مهندسي 31012
 مرد زن 35 عمران مهندسي 31013
 مرد زن 25 کامپیوتر مهندسي 31014
 مرد زن 22 معماري مهندسي 31015
 مرد زن 58 مکانیک مهندسي 31016

  ابهر - صائب موسسه غيرانتفاعي - زنجان استان
 مرد زن 58 حسابداري 32613
 مرد زن 60 اسالمي حقوق و فقه 31983
 مرد زن 100 غذایي صنایع تکنولوژي کارداني 31847
 مرد زن 100 حسابداري کارداني 32615
 مرد زن 100 عمران فني کارداني 31028
 مرد زن 100 صنعتي مدیریت کارداني 32616
 مرد زن 60 صنعتي مدیریت 32614
 دمر زن 59 برق مهندسي 31021
 مرد زن 44 پزشکي مهندسي 31022
 مرد زن 60 صنایع مهندسي 31023
 مرد زن 58 عمران مهندسي 31024
 مرد زن 59 کامپیوتر مهندسي 31025
 مرد زن 59 معماري مهندسي 31026
 مرد زن 60 مکانیک مهندسي 31027

  زنجان - رازي صوفي عبدالرحمن موسسه غيرانتفاعي - زنجان استان
 مرد زن 60 انگلیسي زبان وزشآم 30550
 مرد زن 60 شناسي جامعه 31984
 مرد زن 60 حسابداري 32617
 مرد زن 40 روانشناسي 32618
 مرد زن 60 فیزیک 31029
 مرد زن 100 غذایي صنایع تکنولوژي کارداني 31848
 مرد زن 60 انگلیسي زبان مترجمي 30551
 مرد زن 39 بازرگاني مدیریت 32619
 مرد زن 60 صنعتي مدیریت 32620
 مرد زن 60 کوچک کارهاي و کسب مدیریت 32621
 مرد زن 55 مالي مدیریت 32622
 مرد زن 45 لیزر و اپتیک مهندسي 31030
 مرد زن 60 برق مهندسي 31031
 مرد زن 60 کامپیوتر مهندسي 31032

 خرمدره واحد - كار موسسه غيرانتفاعي - زنجان استان
 مرد زن 51 حسابداري 32623
 مرد زن 100 حسابداري کارداني 32627
 مرد زن 100 مکانیک فني کارداني 31037
 مرد زن 100 بازرگاني مدیریت کارداني 32628
 مرد زن 100 صنعتي مدیریت کارداني 32629
 مرد زن 59 بازرگاني مدیریت 32624
 مرد زن 60 صنعتي مدیریت 32625
 مرد زن 58 مالي مدیریت 32626
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 خرمدره واحد - كار موسسه غيرانتفاعي - زنجان ادامه استان
 جنس پذيرش ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 مرد زن 59 صنعتي ایمني مهندسي 31033
 مرد زن 53 صنایع مهندسي 31034
 مرد زن 56 عمران مهندسي 31035
 مرد زن 60 پروژه مدیریت مهندسي 49097
 ردم زن 60 مکانیک مهندسي 31036

  ايوانكي انتفاعي غير دانشگاه - سمنان استان
 مرد زن 8 حقوق 31985
 مرد زن 49 تربیتي علوم 31986
 مرد زن 30 ورزشي علوم 32636
 مرد زن 65 برق فني کارداني 31044
 مرد زن 73 عمران فني کارداني 31046
 مرد زن 51 معماري کارداني 31047
 ردم زن 37 بانکي امور مدیریت 32637
 مرد زن 44 بیمه مدیریت 32638
 مرد زن 52 مشاوره 49049
 مرد زن 42 داخلي معماري 31039
 مرد زن 54 صنعتي ایمني مهندسي 31040
 مرد زن 39 برق مهندسي 31041
 مرد زن 37 مکانیک مهندسي 31042

  گرمسار - اديبان موسسه غيرانتفاعي - سمنان استان
 مرد زن 58 بازیگري 30355
 مرد زن 48 حسابداري 32641
 مرد زن 39 حقوق 31987
 مرد زن 34 روانشناسي 32642
 مرد زن 56 سینما 30356
 مرد زن 100 انیمیشن کارداني 30357
 مرد زن 100 برق فني کارداني 31054
 مرد زن 100 مخابرات کارداني 31055
 مرد زن 46 بازرگاني مدیریت 32643
 مرد زن 53 مالي مدیریت 32644
 مرد زن 97 برق مهندسي 31048
 مرد زن 50 عمران مهندسي 31050
 مرد زن 48 کامپیوتر مهندسي 31051
 مرد زن 53 معماري مهندسي 31052
 مرد زن 54 مکانیک مهندسي 31053

  شاهرود - برايند موسسه غيرانتفاعي - سمنان استان
 مرد زن 58 حسابداري 32645
 دمر زن 41 روانشناسي 32646
 مرد زن 57 بازرگاني مدیریت 32647
 مرد زن 60 صنعتي مدیریت 32648

  دامغان - توران موسسه غيرانتفاعي - سمنان استان
 مرد زن 57 عمران مهندسي 31056
 مرد زن 60 مکانیک مهندسي 31057

  سمنان - دانش رشد موسسه غيرانتفاعي - سمنان استان
 دمر زن 100 عمران فني کارداني 31063
 مرد زن 100 معماري کارداني 31064
 مرد زن 60 شهرسازي مهندسي 31058
 مرد زن 56 عمران مهندسي 31059
 مرد زن 95 کامپیوتر مهندسي 31060
 مرد زن 49 معماري مهندسي 31061
 مرد زن 60 مکانیک مهندسي 31062

  شاهرود موسسه غيرانتفاعي - سمنان استان
 مرد زن 45 حسابداري 32649
 مرد زن 45 روانشناسي 32650
 مرد زن 59 مشاوره 31988
 مرد زن 58 عمران مهندسي 31065
 مرد زن 60 معماري مهندسي 31066
 مرد زن 60 مکانیک مهندسي 31067

  گرمسار - سمناني عالالدوله موسسه غيرانتفاعي - سمنان استان
 مرد زن 60 گردشگري 32651
 مرد زن 60 تاریخي بناهاي مرمت 30358
 مرد زن 58 داخلي معماري 31070
 مرد زن 60 شهرسازي مهندسي 31071
 مرد زن 50 صنایع مهندسي 31072
 مرد زن 57 عمران مهندسي 31073
 مرد زن 60 پروژه مدیریت مهندسي 49094
 مرد زن 59 معماري مهندسي 31074
 مرد زن 60 برداري نقشه مهندسي 31075

  ايوانكي - آريا پايدار توسعه علوم رانتفاعيموسسه غي - سمنان استان
 جنس پذيرش ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 مرد زن 45 حسابداري 32652
 مرد زن 100 صنعتي مدیریت کارداني 49071
 مرد زن 60 صنعتي مدیریت 32653
 مرد زن 56 داخلي معماري 31076
 مرد زن 58 برق مهندسي 31077
 مرد زن 43 عمران مهندسي 31078
 مرد زن 49 کامپیوتر مهندسي 31079
 مرد زن 54 معماري مهندسي 31080
 مرد زن 60 برداري نقشه مهندسي 31081

  سمنان - فضيلت موسسه غيرانتفاعي - سمنان استان
 مرد زن 58 اقتصاد 32654
 مرد زن 100 بیمه کارداني 32658
 مرد زن 100 حسابداري کارداني 32659
 مرد زن 100 صنعتي مدیریت انيکارد 32660
 مرد زن 53 بازرگاني مدیریت 32655
 مرد زن 58 صنعتي مدیریت 32656
 مرد زن 59 مالي مدیریت 32657

  سمنان - كومش موسسه غيرانتفاعي - سمنان استان
 مرد زن 56 حسابداري 32661
 مرد زن 35 روانشناسي 32662
 مرد زن 99 بانکي امور کارداني 32664
 مرد زن 100 حسابداري کارداني 32665
 مرد زن 55 بازرگاني مدیریت 32663
 مرد زن 59 کامپیوتر مهندسي 31082

  ايوانكي - مولوي موسسه غيرانتفاعي - سمنان استان
 مرد زن 41 حقوق 31989
 مرد زن 60 سیاسي علوم 31990
 مرد زن 100 مالیاتي و مالي امور کارداني 32669
 مرد زن 100 حسابداري يکاردان 32670
 مرد زن 100 قضایي حقوق کارداني 31992
 مرد زن 100 بازرگاني مدیریت کارداني 32671
 مرد زن 100 صنعتي مدیریت کارداني 32672
 مرد زن 55 بازرگاني مدیریت 32667
 مرد زن 60 صنعتي مدیریت 32668

 چابهار انتفاعي غير دانشگاه - وبلوچستان سيستان استان
 مرد زن 59 اقتصاد 32673
 مرد زن 43 حقوق 31993
 مرد زن 46 انگلیسي ادبیات و زبان 30552
 مرد زن 50 تربیتي علوم 32674
 مرد زن 55 بانکي امور مدیریت 32675
 مرد زن 49 بازرگاني مدیریت 32676
 مرد زن 60 صنعتي مدیریت 32677
 مرد زن 39 عمران مهندسي 31083
 مرد زن 54 امپیوترک مهندسي 31084
 مرد زن 56 معدن مهندسي 31085
 مرد زن 54 معماري مهندسي 31086

  چابهار - انديشه بهار موسسه غيرانتفاعي - وبلوچستان سيستان استان
 مرد زن 60 حسابداري 32680
 مرد زن 60 ورزشي علوم 32681
 مرد زن 81 ابتدایي پرورش و آموزش کارداني 32683
 مرد زن 60 دولتي امور يکاردان 32684
 مرد زن 60 حسابداري کارداني 32685
 مرد زن 58 انگلیسي زبان مترجمي کارداني 30553
 مرد زن 100 بازرگاني مدیریت کارداني 32686
 مرد زن 58 بانکي امور مدیریت 32682

  زاهدان - پرتو موسسه غيرانتفاعي - وبلوچستان سيستان استان
 مرد زن 56 يشهرساز مهندسي 31087
 مرد زن 55 معماري مهندسي 31088

  زاهدان - هاتف موسسه غيرانتفاعي - وبلوچستان سيستان استان
 مرد زن 41 حسابداري 32690
 مرد زن 37 حقوق 31995
 مرد زن 37 روانشناسي 32691
 مرد زن 60 عربي ادبیات و زبان 31996
 مرد زن 55 ورزشي علوم 18692
 مرد زن 100 مالیاتي و مالي ورام کارداني 32693
 مرد زن 98 حسابداري کارداني 32694
 مرد زن 100 بازرگاني مدیریت کارداني 32695
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 زاهدان - هاتف موسسه غيرانتفاعي - وبلوچستان سيستان ادامه استان
 جنس پذيرش ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 مرد زن 58 بانکي امور مدیریت 49110
 مرد زن 46 مالي مدیریت 32692
 مرد زن 94 برق مهندسي 31089
 مرد زن 47 عمران مهندسي 31090
 مرد زن 85 کامپیوتر مهندسي 31091
 مرد زن 60 معماري مهندسي 31092

  شيراز - آپادانا موسسه غيرانتفاعي - فارس استان
 مرد زن 25 تصویري ارتباط 30359
 مرد زن 5 روانشناسي 32697
 مرد زن 99 معماري کارداني 31100
 مرد زن 17 بازرگاني مدیریت 32698
 مرد زن 53 صنعتي مدیریت 32699
 مرد زن 14 مالي مدیریت 32700
 مرد زن 44 برق مهندسي 31093
 مرد زن 44 شهرسازي مهندسي 31095
 مرد زن 36 صنایع مهندسي 31096
 مرد زن 35 عمران مهندسي 31097
 مرد زن 22 کامپیوتر مهندسي 31098
 مرد زن 27 معماري مهندسي 31099
 مرد زن 51 نقاشي 30360

  شيراز - ارم موسسه غيرانتفاعي - فارس استان
 مرد زن 24 تصویري ارتباط 30361
 مرد زن 57 دیجیتالي هنرهاي و تلویزیون 30362
 مرد زن 45 صنعتي طراحي 30363
 مرد زن 43 عکاسي 30364
 مرد زن 97 گرافیک کارداني 30367
 مرد زن 41 داخلي معماري 31101
 مرد زن 39 معماري مهندسي 31102
 مرد زن 54 نقاشي 30365

  جهرم - انديشه موسسه غيرانتفاعي - فارس استان
 مرد زن 60 تصویري ارتباط 30368
 مرد زن 42 حسابداري 32701
 مرد زن 60 عربي ادبیات و زبان 31998
 مرد زن 60 ورزشي علوم 32702
 مرد زن 100 حسابداري کارداني 32703
 مرد زن 100 مکانیک فني کارداني 31105
 مرد زن 100 بازرگاني مدیریت کارداني 32704
 مرد زن 100 صنعتي مدیریت کارداني 32705
 مرد زن 100 معماري کارداني 31106
 مرد زن 60 صنایع مهندسي 31104

  فارس هرم - پارس موسسه غيرانتفاعي - فارس استان
 مرد زن 59 کاربردي شیمي 32706
 مرد زن 100 حسابداري کارداني 32709
 مرد زن 88 آزمایشگاهي شیمي کارداني 31849
 مرد زن 69 بازرگاني مدیریت 32708
 مرد زن 57 شیمي مهندسي 31107
 مرد زن 44 نفت مهندسي 31108

  شيراز - پاسارگاد موسسه غيرانتفاعي - فارس استان
 مرد زن 99 جوشکاري فني کارداني 31119
 مرد زن 45 انرژي مهندسي 31111
 مرد زن 44 برق مهندسي 31112
 مرد زن 49 عمران مهندسي 31114
 مرد زن 29 کامپیوتر مهندسي 31115
 مرد زن 39 معماري مهندسي 31116
 مرد زن 40 مکانیک مهندسي 31117
 مرد زن 60 برداري نقشه مهندسي 31118

  شيراز - پيشتازان موسسه غيرانتفاعي - فارس اناست
 مرد زن 5 روانشناسي 32711
 مرد زن 100 عمران فني کارداني 31123
 مرد زن 99 معماري کارداني 49012
 مرد زن 56 شهرسازي مهندسي 31120
 مرد زن 57 عمران مهندسي 31121
 مرد زن 45 کامپیوتر مهندسي 31122

  المرد - تابناك انتفاعيموسسه غير - فارس استان
 مرد زن 50 حقوق 31999
 مرد زن 47 روانشناسي 32712
 مرد زن 77 صنایع فني کارداني 31128

 

 المرد - تابناك موسسه غيرانتفاعي - فارس ادامه استان
 جنس پذيرش ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 مرد زن 100 عمران فني کارداني 31129
 مرد زن 60 يبازرگان مدیریت 32713
 مرد زن 59 صنایع مهندسي 31124
 مرد زن 59 عمران مهندسي 31125
 مرد زن 60 معماري مهندسي 31126
 مرد زن 57 مکانیک مهندسي 31127

  شيراز - حافظ موسسه غيرانتفاعي - فارس استان
 مرد زن 31 انگلیسي ادبیات و زبان 30554
 مرد زن 54 فارسي ادبیات و زبان 32000
 مرد زن 38 ورزشي علوم 18689
 مرد زن 52 حسابداري کارداني 32716
 مرد زن 69 انگلیسي زبان مترجمي کارداني 30555
 مرد زن 99 معماري کارداني 31132
 مرد زن 32 بازرگاني مدیریت 32715
 مرد زن 30 داخلي معماري 31130
 مرد زن 21 معماري مهندسي 31131

  شيراز زند تفاعيموسسه غيران - فارس استان
 مرد زن 16 انگلیسي زبان آموزش 30556
 مرد زن 37 انگلیسي ادبیات و زبان 30557
 مرد زن 24 فارسي ادبیات و زبان 32002
 مرد زن 6 فناوري زیست 31850
 مرد زن 13 تربیتي علوم 32003
 مرد زن 5 ورزشي علوم 32720
 مرد زن 93 انگلیسي زبان مترجمي کارداني 30559
 مرد زن 94 صنعتي مدیریت کارداني 32724
 مرد زن 5 انگلیسي زبان مترجمي 30558
 مرد زن 20 بانکي امور مدیریت 32721
 مرد زن 37 گمرکي امور مدیریت 32722
 مرد زن 43 کوچک کارهاي و کسب مدیریت 32723
 مرد زن 6 مشاوره 32004
 مرد زن 5 برق مهندسي 31133
 مرد زن 13 صنایع مهندسي 31135
 مرد زن 22 عمران مهندسي 31136
 مرد زن 5 کامپیوتر مهندسي 31137
 مرد زن 52 ریلي هاي ماشین مهندسي 31138
 مرد زن 27 متالورژي و مواد مهندسي 31139

 ( خواهران ويژه) شيراز فاطميه موسسه غيرانتفاعي - فارس استان
 - زن 26 حسابداري 32726
 - زن 19 حقوق 32005
 - زن 100 بانکي امور کارداني 32730
 - زن 97 بیمه کارداني 32731
 - زن 100 بازرگاني مدیریت کارداني 32732
 - زن 41 بانکي امور مدیریت 32727
 - زن 57 بازرگاني مدیریت 32728
 - زن 41 مالي مدیریت 32729
 - زن 54 کامپیوتر مهندسي 31140

  شيراز نره موسسه غيرانتفاعي - فارس استان
 مرد زن 43 نمایشي ادبیات 30369
 مرد زن 40 تصویري ارتباط 30370
 مرد زن 49 دیجیتالي هنرهاي و تلویزیون 30371
 مرد زن 29 عکاسي 30372
 مرد زن 100 انیمیشن کارداني 30375
 مرد زن 100 سفالگري هنر کارداني 30376
 مرد زن 38 تلویزیون کارگرداني 30373
 مرد زن 45 معماري دسيمهن 31141
 مرد زن 48 نقاشي 30374

 آبيك - البرز دانش انتفاعي غير دانشگاه - قزوين استان
 مرد زن 52 انگلیسي زبان آموزش 30560
 مرد زن 39 حقوق 32006
 مرد زن 5 روانشناسي 32736
 مرد زن 57 گردشگري 32737
 مرد زن 52 انگلیسي زبان مترجمي 30561
 مرد زن 128 برق مهندسي 31142

 قزوين - رجاء انتفاعي غير دانشگاه - قزوين استان
 مرد زن 55 اقتصاد 32743
 مرد زن 8 ورزشي علوم 32744
 مرد زن 90 مالیاتي و مالي امور کارداني 32747
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 قزوين - رجاء انتفاعي غير دانشگاه - قزوين ادامه استان
 جنس پذيرش ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 مرد زن 94 حسابداري کارداني 32748
 مرد زن 55 گردشگري 32745
 مرد زن 43 بانکي امور مدیریت 32746
 مرد زن 11 پزشکي مهندسي 31143

 آبيك - كاشاني جمشيد الدين غياث انتفاعي غير دانشگاه - قزوين استان

 مرد زن 54 کامپیوتر علوم 31144
 مرد زن 46 بازرگاني مدیریت 32751
 مرد زن 54 صنعتي دیریتم 32752
 مرد زن 48 برق مهندسي 31145
 مرد زن 44 شهرسازي مهندسي 31146
 مرد زن 47 عمران مهندسي 31147
 مرد زن 65 کامپیوتر مهندسي 31148
 مرد زن 41 معماري مهندسي 31149
 مرد زن 47 مکانیک مهندسي 31150

  قزوين - اكباتان موسسه غيرانتفاعي - قزوين استان

 مرد زن 100 برق فني کارداني 31155
 مرد زن 100 برق مهندسي 31151
 مرد زن 38 پزشکي مهندسي 31152
 مرد زن 89 کامپیوتر مهندسي 31153
 مرد زن 52 متالورژي و مواد مهندسي 31154

  آبيك - اوج موسسه غيرانتفاعي - قزوين استان

 مرد زن 41 صنایع مهندسي 31156
 مرد زن 51 نعمرا مهندسي 31157
 مرد زن 52 کامپیوتر مهندسي 31158
 مرد زن 56 مکانیک مهندسي 31159
 مرد زن 41 هوافضا مهندسي 31160

  آبيك - بصير موسسه غيرانتفاعي - قزوين استان

 مرد زن 6 (کشاورزي) غذایي صنایع مهندسي و علوم 31851
 مرد زن 98 بانکي امور کارداني 32759
 مرد زن 99 مهبی کارداني 32760
 مرد زن 92 حسابداري کارداني 32761
 مرد زن 100 برق فني کارداني 31162
 مرد زن 100 عمران فني کارداني 31163
 مرد زن 100 مخابرات کارداني 31164
 مرد زن 100 بازرگاني مدیریت کارداني 32762
 مرد زن 99 معماري کارداني 49036
 مرد زن 34 بانکي امور مدیریت 32757
 مرد زن 21 مالي مدیریت 32758
 مرد زن 49 کامپیوتر مهندسي 31161

  قزوين محمديه - دانش و بينش موسسه غيرانتفاعي - قزوين استان

 مرد زن 29 (کشاورزي) غذایي صنایع مهندسي و علوم 31852
 مرد زن 100 برق فني کارداني 31166
 مرد زن 60 عمران فني کارداني 31167
 مرد زن 60 کامپیوتر ندسيمه 31165

  قزوين بيدستان - ارسيانپ موسسه غيرانتفاعي - قزوين استان

 مرد زن 55 حسابداري 32763
 مرد زن 54 برق مهندسي 31168
 مرد زن 55 صنایع مهندسي 31169
 مرد زن 54 عمران مهندسي 31170
 مرد زن 55 کامپیوتر مهندسي 31171
 ردم زن 55 معماري مهندسي 31172
 مرد زن 54 مکانیک مهندسي 31173

  قزوين استان تاكستان - تاكستان موسسه غيرانتفاعي - قزوين استان

 مرد زن 66 حسابداري 32765
 مرد زن 25 حقوق 32008
 مرد زن 60 سیاسي علوم 32009
 مرد زن 58 ورزشي علوم 32766
 مرد زن 99 حسابداري کارداني 32770
 مرد زن 100 بازرگاني مدیریت کارداني 32771
 مرد زن 53 بانکي امور مدیریت 32767
 مرد زن 48 بازرگاني مدیریت 32768
 مرد زن 49 مالي مدیریت 32769
 مرد زن 60 برق مهندسي 31174
 مرد زن 54 صنایع مهندسي 31175
 مرد زن 32 کامپیوتر مهندسي 31176

 

  ينقزو - دارالفنون موسسه غيرانتفاعي - قزوين استان
 جنس پذيرش ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 مرد زن 53 حسابداري 32772
 مرد زن 100 اطالعات فناوري و ارتباطات کارداني 31184
 مرد زن 100 برق فني کارداني 31185
 مرد زن 100 عمران فني کارداني 31186
 مرد زن 100 معماري کارداني 31187
 مرد زن 58 برق مهندسي 31177
 مرد زن 55 صنایع مهندسي 31178
 مرد زن 55 عمران مهندسي 31179
 مرد زن 58 کامپیوتر مهندسي 31180
 مرد زن 56 معماري مهندسي 31181
 مرد زن 59 مکانیک مهندسي 31182
 مرد زن 59 برداري نقشه مهندسي 31183

  قزوين - سهروردي موسسه غيرانتفاعي - قزوين استان
 مرد زن 52 لیسيانگ زبان آموزش 30562
 مرد زن 60 اقتصاد 32775
 مرد زن 41 حقوق 32010
 مرد زن 99 دولتي امور کارداني 32779
 مرد زن 99 مالیاتي و مالي امور کارداني 32780
 مرد زن 100 بیمه کارداني 32781
 مرد زن 97 حسابداري کارداني 32782
 مرد زن 99 بازرگاني مدیریت کارداني 32783
 مرد زن 100 صنعتي مدیریت اردانيک 32784
 مرد زن 53 بازرگاني مدیریت 32776
 مرد زن 56 صنعتي مدیریت 32777
 مرد زن 54 مالي مدیریت 32778

  قزوين - دهخدا عالمه موسسه غيرانتفاعي - قزوين استان
 مرد زن 60 برق مهندسي 31188
 مرد زن 22 پزشکي مهندسي 31189
 مرد زن 57 شهرسازي مهندسي 31190
 مرد زن 38 شیمي مهندسي 31191
 مرد زن 52 عمران مهندسي 31192
 مرد زن 51 کامپیوتر مهندسي 31193
 مرد زن 49 معماري مهندسي 31194
 مرد زن 60 مکانیک مهندسي 31195
 مرد زن 59 متالورژي و مواد مهندسي 31196

  قزوين - رفيعي عالمه موسسه غيرانتفاعي - قزوين استان
 مرد زن 100 اطالعات فناوري و ارتباطات کارداني 31200
 مرد زن 99 برق فني کارداني 31201
 مرد زن 48 بانکي امور مدیریت 32785
 مرد زن 58 بازرگاني مدیریت 32786
 مرد زن 60 برق مهندسي 31197
 مرد زن 58 عمران مهندسي 31198
 مرد زن 60 کامپیوتر مهندسي 31199

  قزوين - قزويني عالمه موسسه غيرانتفاعي - قزوين استان
 مرد زن 59 اقتصاد 32787
 مرد زن 39 حسابداري 32788
 مرد زن 53 صنعتي طراحي 30377
 مرد زن 56 ورزشي علوم 32789
 مرد زن 59 اسالمي حقوق مباني و فقه 32011
 مرد زن 100 بانکي امور کارداني 32792
 مرد زن 100 اتيمالی و مالي امور کارداني 32793
 مرد زن 100 بیمه کارداني 32794
 مرد زن 100 حسابداري کارداني 32795
 مرد زن 100 گردشگري کارداني 32796
 مرد زن 100 بازرگاني مدیریت کارداني 32797
 مرد زن 100 صنعتي مدیریت کارداني 32798
 مرد زن 55 گردشگري 32790
 مرد زن 54 بازرگاني مدیریت 32791
 مرد زن 54 صنایع مهندسي 31202

  قزوين - غزالي موسسه غيرانتفاعي - قزوين استان
 مرد زن 5 حسابداري 32801
 مرد زن 99 حسابداري کارداني 32806
 مرد زن 99 عمران فني کارداني 31206
 مرد زن 100 صنعتي مدیریت کارداني 32807
 مرد زن 100 معماري کارداني 31207
 مرد زن 58 زرگانيبا مدیریت 32802
 مرد زن 48 بیمه مدیریت 32803
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 قزوين - غزالي موسسه غيرانتفاعي - قزوين ادامه استان
 جنس پذيرش ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 مرد زن 52 صنعتي مدیریت 32804
 مرد زن 50 مالي مدیریت 32805
 مرد زن 53 شهرسازي مهندسي 31203
 مرد زن 51 کامپیوتر مهندسي 31204
 مرد زن 19 معماري مهندسي 31205

 قزوين واحد - كار موسسه غيرانتفاعي - قزوين استان

 مرد زن 5 حسابداري 32808
 مرد زن 15 حقوق 32012
 مرد زن 40 روانشناسي 32809
 مرد زن 100 اشتغال کارداني 32013
 مرد زن 100 وري بهره و کار اقتصاد کارداني 32014
 مرد زن 100 مالیاتي و مالي ورام کارداني 49008
 مرد زن 100 کار روابط کارداني 32015
 مرد زن 100 صنایع فني کارداني 31214
 مرد زن 100 مکانیک فني کارداني 31215
 مرد زن 99 بازرگاني مدیریت کارداني 32814
 مرد زن 99 صنعتي مدیریت کارداني 32815
 مرد زن 100 معماري کارداني 31216
 مرد زن 48 انگلیسي زبان مترجمي 30563
 مرد زن 40 بازرگاني مدیریت 32810
 مرد زن 52 دولتي مدیریت 32811
 مرد زن 56 صنعتي مدیریت 32812
 مرد زن 60 کوچک کارهاي و کسب مدیریت 32813
 مرد زن 18 صنعتي ایمني مهندسي 31208
 مرد زن 60 برق مهندسي 31209
 مرد زن 33 صنایع مهندسي 31210
 مرد زن 50 معماري مهندسي 31211
 مرد زن 60 مکانیک مهندسي 31212
 مرد زن 60 نساجي مهندسي 31213

  قزوين البرز - كاسپين موسسه غيرانتفاعي - قزوين استان

 مرد زن 100 صنایع فني کارداني 31218
 مرد زن 60 صنعتي مدیریت 32818
 مرد زن 56 مالي مدیریت 32819
 مرد زن 56 صنایع يمهندس 31217

  قزوين - كوثر موسسه غيرانتفاعي - قزوين استان

 مرد زن 56 حسابداري 32820
 مرد زن 100 حسابداري کارداني 32821
 مرد زن 100 ارتباطات و اطالعات فناوري کارداني 31223
 مرد زن 100 برق فني کارداني 31224
 مرد زن 100 معماري کارداني 31225
 مرد زن 59 برق مهندسي 31219
 مرد زن 59 صنایع مهندسي 31220
 مرد زن 56 معماري مهندسي 31221
 مرد زن 58 مکانیک مهندسي 31222

  آبيك - موالنا موسسه غيرانتفاعي - قزوين استان

 مرد زن 56 انگلیسي زبان آموزش 30564
 مرد زن 59 تصویري ارتباط 30378
 مرد زن 58 صنعتي طراحي 30379
 مرد زن 55 اسالمي حقوق و فقه 32016
 مرد زن 100 حسابداري کارداني 32824
 مرد زن 100 معماري کارداني 31230
 مرد زن 47 انگلیسي زبان مترجمي 30565
 مرد زن 58 بازرگاني مدیریت 32823
 مرد زن 43 مشاوره 32017
 مرد زن 58 شهرسازي مهندسي 31226
 مرد زن 56 عمران مهندسي 31227
 مرد زن 56 کامپیوتر مهندسي 31228
 مرد زن 47 معماري مهندسي 31229

  قزوين - ميرعماد موسسه غيرانتفاعي - قزوين استان

 مرد زن 58 تصویري ارتباط 30380
 مرد زن 60 چاپ 30381
 مرد زن 60 شهرسازي مهندسي 31231
 مرد زن 59 معماري مهندسي 31232
 مرد زن 58 نقاشي 30382

 

  تاكستان - نيكان موسسه غيرانتفاعي - وينقز استان
 جنس پذيرش ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 مرد زن 56 حسابداري 32825
 مرد زن 39 حقوق 32018
 مرد زن 5 روانشناسي 32826
 مرد زن 60 ورزشي علوم 32827
 مرد زن 58 بازرگاني مدیریت 32828

 قم واحد - الدين اصول انتفاعي غير دانشكده - قم استان

 مرد زن 39 انگلیسي زبان آموزش 30567
 مرد زن 60 عربي ادبیات و زبان 32846
 مرد زن 60 حدیث و قرآن علوم 32847
 مرد زن 56 اسالمي حقوق و فقه 32848
 مرد زن 59 عربي زبان مترجمي 32023
 عهجام به وابسته هدي اسالمي معارف و الهيات انتفاعي غير دانشكده - قم استان

 قم -( خواهران ويژه( )س)الزهرا

 - زن 51 اسالمي حقوق مباني و فقه 32025
 - زن 58 اسالمي عرفان و فلسفه 32027
 - زن 57 اسالمي حکمت و فلسفه 32026
 - زن 50 حدیث و قرآن علوم 32024

 قم - مذاهب و اديان انتفاعي غير دانشگاه - قم استان

 مرد زن 107 شناسي شیعه 32829
 مرد زن 73 اسالمي حقوق و فقه 32019

 قم -(  ع)باقرالعلوم انتفاعي غير دانشگاه - قم استان

 مرد زن 58 عربي فرهنگ و زبان 30217
  قم - دانش شهاب انتفاعي غير دانشگاه - قم استان

 مرد زن 58 تصویري ارتباط 30383
 مرد زن 85 حسابداري کارداني 32837
 مرد زن 100 گانيبازر مدیریت کارداني 32838
 مرد زن 100 صنعتي مدیریت کارداني 32839
 مرد زن 28 بانکي امور مدیریت 32832
 مرد زن 23 بازرگاني مدیریت 32833
 مرد زن 49 صنعتي مدیریت 32834
 مرد زن 59 کوچک کارهاي و کسب مدیریت 32835
 مرد زن 21 مالي مدیریت 32836
 مرد زن 42 داخلي معماري 31233
 مرد زن 74 برق مهندسي 31234
 مرد زن 20 پزشکي مهندسي 31235
 مرد زن 50 شهرسازي مهندسي 31236
 مرد زن 29 صنایع مهندسي 31237
 مرد زن 25 عمران مهندسي 31238
 مرد زن 55 کامپیوتر مهندسي 31239
 مرد زن 29 معماري مهندسي 31240
 مرد زن 43 مکانیک مهندسي 31241

 قم - حديث و قرآن انتفاعي غير انشگاهد - قم استان

 مرد زن 84 اسالمي حقوق و فقه 32841
  قم - اجتهاد موسسه غيرانتفاعي - قم استان

 مرد زن 110 حدیث و قرآن علوم 32850
  قم - پويش موسسه غيرانتفاعي - قم استان

 مرد زن 100 اطالعات فناوري و ارتباطات کارداني 31251
 مرد زن 100 برق فني کارداني 31252
 مرد زن 36 بازرگاني مدیریت 32851
 مرد زن 60 کوچک کارهاي و کسب مدیریت 32852
 مرد زن 55 مالي مدیریت 32853
 مرد زن 56 داخلي معماري 31242
 مرد زن 93 برق مهندسي 31243
 مرد زن 37 پزشکي مهندسي 31244
 مرد زن 58 شهرسازي مهندسي 31245
 مرد زن 54 یعصنا مهندسي 31246
 مرد زن 51 عمران مهندسي 31247
 مرد زن 76 کامپیوتر مهندسي 31248
 مرد زن 57 معماري مهندسي 31249
 مرد زن 60 برداري نقشه مهندسي 31250
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  قم - حكمت موسسه غيرانتفاعي - قم استان
 جنس پذيرش ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 مرد زن 60 نمایشي ادبیات 30384
 مرد زن 60 مالي مدیریت 32855
 مرد زن 58 عمران مهندسي 31254
 مرد زن 59 معماري مهندسي 31255
 مرد زن 60 برداري نقشه مهندسي 31256
 مرد زن 60 نقاشي 30385

  قم -( خواهران ويژه) سيدالشهداء رهپويان موسسه غيرانتفاعي - قم استان
 - زن 58 شناسي شیعه 32856
 - زن 48 حدیث و نقرآ علوم 32028
 - زن 55 اسالمي معارف و فرهنگ 32029
 - زن 55 اسالمي حقوق و فقه 32030
 - زن 84 کریم قرآن معلم تربیت کارداني 32031

 برادران واحد - قم - مهر طلوع موسسه غيرانتفاعي - قم استان
 مرد - 25 حسابداري 32857
 مرد - 11 حقوق 32032
 دمر - 9 روانشناسي 32858
 مرد - 33 ورزشي علوم 49060
 مرد - 37 انگلیسي زبان مترجمي 30568
 مرد - 35 بازرگاني مدیریت 32859
 مرد - 39 مشاوره 32034

 خواهران واحد - قم - مهر طلوع موسسه غيرانتفاعي - قم استان
 - زن 18 حسابداري 32860
 - زن 10 حقوق 32035
 - زن 5 روانشناسي 32861
 - زن 21 ورزشي علوم 49059
 - زن 5 انگلیسي زبان مترجمي 30569
 - زن 23 بازرگاني مدیریت 32862

  قروه - ايرانمهر موسسه غيرانتفاعي - كردستان استان
 مرد زن 59 حسابداري 32866
 مرد زن 100 حسابداري کارداني 32867
 مرد زن 100 مکانیک فني کارداني 31262
 مرد زن 100 معماري کارداني 31263
 مرد زن 55 کامپیوتر مهندسي 31259
 مرد زن 60 معماري مهندسي 31260
 مرد زن 39 مکانیک مهندسي 31261

  سنندج - دانش توسعه موسسه غيرانتفاعي - كردستان استان
 مرد زن 47 اطالعات فناوري و ارتباطات کارداني 31269
 مرد زن 49 عمران فني کارداني 31270
 مرد زن 45 مکانیک يفن کارداني 31271
 مرد زن 58 شهرسازي مهندسي 31264
 مرد زن 60 شیمي مهندسي 31265
 مرد زن 52 عمران مهندسي 31266
 مرد زن 60 کامپیوتر مهندسي 31267
 مرد زن 60 معماري مهندسي 31268

  بانه - آبيدر فنّاوري موسسه غيرانتفاعي - كردستان استان
 ردم زن 59 صنایع مهندسي 31272
 مرد زن 59 عمران مهندسي 31273
 مرد زن 60 کامپیوتر مهندسي 31274
 مرد زن 60 معماري مهندسي 31275

  كرمان - كرماني افضل موسسه غيرانتفاعي - كرمان استان
 مرد زن 99 برق فني کارداني 31277
 مرد زن 95 معماري کارداني 31278
 مرد زن 87 کامپیوتر مهندسي 31276

  كرمان - بعثت موسسه غيرانتفاعي - مانكر استان
 مرد زن 53 ورزشي علوم 18688
 مرد زن 100 برق فني کارداني 31284
 مرد زن 100 عمران فني کارداني 31285
 مرد زن 46 برق مهندسي 31279
 مرد زن 58 شهرسازي مهندسي 31280
 مرد زن 52 عمران مهندسي 31281
 مرد زن 55 کامپیوتر مهندسي 31282
 مرد زن 60 پروژه مدیریت مهندسي 49089
 مرد زن 53 معماري مهندسي 31283

  كرمان - بهمنيار موسسه غيرانتفاعي - كرمان استان
 مرد زن 60 کامپیوتر علوم 31286
 مرد زن 99 اطالعات فناوري و ارتباطات کارداني 31288
 مرد زن 59 کامپیوتر مهندسي 31287

 

  جيرفت - جاويد رانتفاعيموسسه غي - كرمان استان
 جنس پذيرش ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 مرد زن 52 روانشناسي 49081
 مرد زن 100 عمران فني کارداني 31292
 مرد زن 55 برق مهندسي 31289
 مرد زن 53 عمران مهندسي 31290
 مرد زن 53 کامپیوتر مهندسي 31291

  كرمان - رسالت موسسه غيرانتفاعي - كرمان استان
 مرد زن 44 حسابداري 32868
 مرد زن 51 لباس طراحي 30386
 مرد زن 60 حدیث و قرآن علوم 32038
 مرد زن 58 بانکي امور کارداني 49007
 مرد زن 48 بازرگاني مدیریت 32870
 مرد زن 59 صنعتي مدیریت 32871

  كرمان - عرفان موسسه غيرانتفاعي - كرمان استان
 مرد زن 60 کاربردها و ریاضیات 31293
 مرد زن 100 شهرسازي کارداني 31297
 مرد زن 100 عمران فني کارداني 31298
 مرد زن 60 عمران مهندسي 31294
 مرد زن 60 معماري مهندسي 31295
 مرد زن 60 برداري نقشه مهندسي 31296

  رفسنجان - جعفري عالمه موسسه غيرانتفاعي - كرمان استان
 مرد زن 44 انگلیسي انزب آموزش 30570
 مرد زن 29 حسابداري 32873
 مرد زن 44 حقوق 32039
 مرد زن 8 روانشناسي 32874
 مرد زن 97 حسابداري کارداني 32875
 مرد زن 60 تاریخي بناهاي مرمت 30387
 مرد زن 58 برق مهندسي 31299
 مرد زن 60 شهرسازي مهندسي 31300
 مرد زن 46 صنایع مهندسي 31301
 مرد زن 39 عمران مهندسي 31302
 مرد زن 55 کامپیوتر مهندسي 31303
 مرد زن 57 معدن مهندسي 31304
 مرد زن 44 معماري مهندسي 31305

  كرمان - فرهيختگان موسسه غيرانتفاعي - كرمان استان
 مرد زن 50 حسابداري 32876
 مرد زن 33 روانشناسي 32877
 مرد زن 98 بانکي امور کارداني 32881
 مرد زن 98 حسابداري کارداني 32882
 مرد زن 99 صنعتي مدیریت کارداني 32883
 مرد زن 99 معماري کارداني 31307
 مرد زن 55 بانکي امور مدیریت 32878
 مرد زن 55 بازرگاني مدیریت 32879
 مرد زن 59 صنعتي مدیریت 32880
 مرد زن 58 عمران مهندسي 31306

 رفسنجان واحد - كار ه غيرانتفاعيموسس - كرمان استان
 مرد زن 60 اقتصاد 32884
 مرد زن 59 حسابداري 32885
 مرد زن 60 روانشناسي 32886
 مرد زن 100 مالیاتي و مالي امور کارداني 49009
 مرد زن 96 غذایي مواد تکنولوژي کارداني 31853
 مرد زن 100 عمران فني کارداني 31312
 مرد زن 100 انیکمک فني کارداني 31313
 مرد زن 60 صنعتي مدیریت 32887
 مرد زن 58 تولید و ساخت مهندسي 31308
 مرد زن 59 کامپیوتر مهندسي 31309
 مرد زن 56 مکانیک مهندسي 31310
 مرد زن 52 متالورژي و مواد مهندسي 31311

  كرمان موسسه غيرانتفاعي - كرمان استان
 مرد زن 52 انگلیسي زبان آموزش 30571
 مرد زن 39 حسابداري 32889
 مرد زن 44 حقوق 49117
 مرد زن 18 روانشناسي 32890
 مرد زن 60 انگلیسي ادبیات و زبان 30572
 مرد زن 33 باغباني مهندسي و علوم 31855
 مرد زن 55 ورزشي علوم 32891
 مرد زن 96 بانکي امور کارداني 32892
 ردم زن 52 انگلیسي زبان مترجمي 30573
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 كرمان موسسه غيرانتفاعي - كرمان ادامه استان
 جنس پذيرش ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 مرد زن 57 برق مهندسي 31314
 مرد زن 49 عمران مهندسي 31315
 مرد زن 95 کامپیوتر مهندسي 31316
 مرد زن 53 معماري مهندسي 31318
 مرد زن 55 مکانیک مهندسي 31319

  رفسنجان - مفاخر سسه غيرانتفاعيمو - كرمان استان

 مرد زن 55 حسابداري 32893
 مرد زن 92 بازرگاني مدیریت کارداني 32894

  كرمان - مهر موسسه غيرانتفاعي - كرمان استان

 مرد زن 60 اقتصاد 32895
 مرد زن 52 حسابداري 32896
 مرد زن 22 روانشناسي 32897
 مرد زن 51 اسالمي حقوق و فقه 32041
 مرد زن 100 حسابداري کارداني 32900
 مرد زن 100 صنعتي مدیریت کارداني 32901
 مرد زن 40 بانکي امور مدیریت 32898
 مرد زن 54 بازرگاني مدیریت 32899
 مرد زن 60 کامپیوتر مهندسي 31320

  رفسنجان - ميثاق موسسه غيرانتفاعي - كرمان استان

 مرد زن 100 عمران فني کارداني 31328
 مرد زن 58 برق مهندسي 31325
 مرد زن 57 کامپیوتر مهندسي 31326
 مرد زن 60 مکانیک مهندسي 31327

  كرمانشاه - دانشگاهي جهاد موسسه غيرانتفاعي - كرمانشاه استان

 مرد زن 38 انگلیسي زبان آموزش 30574
 مرد زن 60 جغرافیا 32042
 مرد زن 100 جوشکاري فني کارداني 49010
 مرد زن 100 عمران فني کارداني 31339
 مرد زن 98 انگلیسي زبان مترجمي کارداني 30576
 مرد زن 35 انگلیسي زبان مترجمي 30575
 مرد زن 59 صنعتي مدیریت 32905
 مرد زن 60 کوچک کارهاي و کسب مدیریت 32906
 مرد زن 47 داخلي معماري 31329
 مرد زن 46 برق مهندسي 31330
 مرد زن 50 ریلي هاي سازه و خط يمهندس 31331
 مرد زن 58 شهرسازي مهندسي 31332
 مرد زن 45 شیمي مهندسي 31333
 مرد زن 33 صنایع مهندسي 31334
 مرد زن 46 عمران مهندسي 31335
 مرد زن 62 کامپیوتر مهندسي 31336
 مرد زن 52 مکانیک مهندسي 31337
 مرد زن 59 برداري نقشه مهندسي 31338

  كرمانشاه - زاگرس موسسه غيرانتفاعي - كرمانشاه اناست

 مرد زن 8 حقوق 32044
 مرد زن 60 محض شیمي 32907
 مرد زن 91 آزمایشگاهي شیمي کارداني 31857
 مرد زن 99 قضایي علوم کارداني 49011
 مرد زن 55 دولتي مدیریت 32908
 مرد زن 54 برق مهندسي 31340
 ردم زن 34 شیمي مهندسي 31342
 مرد زن 48 عمران مهندسي 31343
 مرد زن 54 مکانیک مهندسي 31344

  كرمانشاه - رضايي شهيد موسسه غيرانتفاعي - كرمانشاه استان

 مرد زن 60 انگلیسي زبان آموزش 30577
 مرد زن 48 حسابداري 32909
 مرد زن 42 حقوق 32045
 مرد زن 50 صنعتي طراحي 30388
 مرد زن 57 مياسال حقوق و فقه 32046
 مرد زن 100 حسابداري کارداني 32913
 مرد زن 100 بازرگاني مدیریت کارداني 32914
 مرد زن 100 صنعتي مدیریت کارداني 32915
 مرد زن 55 بازرگاني مدیریت 32910
 مرد زن 60 دولتي مدیریت 32911
 مرد زن 60 صنعتي مدیریت 32912
 مرد زن 60 معماري مهندسي 49061

 

  كرمانشاه - غرب كبير موسسه غيرانتفاعي - كرمانشاه ستانا
 جنس پذيرش ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 مرد زن 53 حسابداري 32916
 مرد زن 100 عمران فني کارداني 31347
 مرد زن 56 بازرگاني مدیریت 32917
 مرد زن 57 عمران مهندسي 31345
 مرد زن 59 کامپیوتر مهندسي 31346

  ياسوج - پويا موسسه غيرانتفاعي - وبويراحمد كهگيلويه ناستا
 مرد زن 58 انرژي مهندسي 31348
 مرد زن 55 کامپیوتر مهندسي 31349
 مرد زن 58 مکانیک مهندسي 31350

  ياسوج - دانا موسسه غيرانتفاعي - وبويراحمد كهگيلويه استان
 مرد زن 54 حسابداري 32918
 مرد زن 96 شگاهيآزمای شیمي کارداني 31858
 مرد زن 100 عمران فني کارداني 31355
 مرد زن 55 بازرگاني مدیریت 32919
 مرد زن 56 شیمي مهندسي 31353
 مرد زن 59 کامپیوتر مهندسي 31354

  گچساران - فراز موسسه غيرانتفاعي - وبويراحمد كهگيلويه استان
 مرد زن 52 حسابداري 32920
 مرد زن 38 روانشناسي 32921
 مرد زن 36 بازرگاني مدیریت 32922
 مرد زن 57 صنعتي مدیریت 32923
 مرد زن 50 برق مهندسي 31356

  گرگان - بهاران موسسه غيرانتفاعي - گلستان استان
 مرد زن 55 حسابداري 32924
 مرد زن 33 باغباني مهندسي و علوم 31859
 مرد زن 27 (کشاورزي) غذایي صنایع مهندسي و علوم 31860
 مرد زن 29 زیست محیط مهندسي و علوم 31861
 مرد زن 100 وباغي زراعي امور کارداني 31863
 مرد زن 100 زیست محیط تکنولوژي کارداني 31864
 مرد زن 96 غذایي مواد تکنولوژي کارداني 31865

 يداروی گیاهان از برداري بهره و تولید کارداني 31866
 مرد زن 97 معطر و

 مرد زن 29 پزشکي یاهگ 30137
 مرد زن 34 گیاهي ژنتیک و تولید مهندسي 31862

  گرگان - جرجاني حكيم موسسه غيرانتفاعي - گلستان استان
 مرد زن 46 انگلیسي زبان آموزش 30578
 مرد زن 43 حسابداري 32925
 مرد زن 36 روانشناسي 32926
 مرد زن 59 فارسي ادبیات و زبان 32047
 مرد زن 99 بانکي امور يکاردان 32931
 مرد زن 99 مالیاتي و مالي امور کارداني 32932
 مرد زن 100 حسابداري کارداني 32933
 مرد زن 100 عمران فني کارداني 31358
 مرد زن 99 گردشگري کارداني 32934
 مرد زن 100 صنعتي مدیریت کارداني 32935
 مرد زن 55 گردشگري 32927
 مرد زن 48 انکيب امور مدیریت 32928
 مرد زن 54 بازرگاني مدیریت 32929
 مرد زن 60 صنعتي مدیریت 32930
 مرد زن 58 کامپیوتر مهندسي 31357

  گرگان ـ ساعي موسسه غيرانتفاعي - گلستان استان
 مرد زن 57 حسابداري 32936
 مرد زن 30 زیست محیط مهندسي و علوم 31867
 مرد زن 50 ورزشي علوم 32937
 مرد زن 30 مبلمان صنایع مهندسي 31868

  گنبدكاووس - گلستان شرق موسسه غيرانتفاعي - گلستان استان
 مرد زن 53 حسابداري 32938
 مرد زن 48 حقوق 32048
 مرد زن 41 روانشناسي 32939
 مرد زن 29 تربیتي علوم 32049
 مرد زن 60 اسالمي حقوق و فقه 32050
 مرد زن 96 گلیسيان زبان آموزش کارداني 30579
 مرد زن 100 بانکي امور کارداني 32945
 مرد زن 100 مالیاتي و مالي امور کارداني 32946
 مرد زن 100 بیمه کارداني 32947
 مرد زن 97 حسابداري کارداني 32948
 مرد زن 100 صنایع فني کارداني 31361

 

www.PnuNews.com

www.PnuNews.com


 1397بهمن ماه  -پذيرش با سوابق تحصيلي آزمون سراسري 

 16صفحه 

 دكاووسگنب - گلستان شرق موسسه غيرانتفاعي - گلستان ادامه استان
 جنس پذيرش ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 مرد زن 100 بازرگاني مدیریت کارداني 32949
 مرد زن 57 بانکي امور مدیریت 32940
 مرد زن 55 بازرگاني مدیریت 32941
 مرد زن 57 بیمه مدیریت 32942
 مرد زن 52 دولتي مدیریت 32943
 مرد زن 59 کوچک کارهاي و کسب مدیریت 32944
 مرد زن 52 عمران مهندسي 31359
 مرد زن 95 کامپیوتر مهندسي 31360

  كاووس گنبد - شمس موسسه غيرانتفاعي - گلستان استان
 مرد زن 51 حسابداري 32950
 مرد زن 46 حقوق 32051
 مرد زن 29 روانشناسي 32951
 مرد زن 49 ورزشي علوم 32952
 مرد زن 100 عمران فني کارداني 31368
 مرد زن 100 مخابرات کارداني 31369
 مرد زن 53 بانکي امور مدیریت 32953
 مرد زن 40 بازرگاني مدیریت 32954
 مرد زن 89 برق مهندسي 31362
 مرد زن 57 شهرسازي مهندسي 31363
 مرد زن 54 عمران مهندسي 31364
 مرد زن 51 کامپیوتر مهندسي 31365
 مرد زن 54 معماري مهندسي 31366
 مرد زن 53 مکانیک مهندسي 31367

  گرگان - گرگاني اسعد فخرالدين موسسه غيرانتفاعي - گلستان استان
 مرد زن 100 اطالعات فناوري و ارتباطات کارداني 31376
 مرد زن 100 برق فني کارداني 31377
 مرد زن 59 انرژي مهندسي 31370
 مرد زن 92 برق مهندسي 31371
 مرد زن 46 پزشکي مهندسي 31372
 مرد زن 57 عمران مهندسي 31373
 مرد زن 100 کامپیوتر مهندسي 31374
 مرد زن 60 مکانیک مهندسي 31375

  كردكوي - كميل موسسه غيرانتفاعي - گلستان استان
 مرد زن 51 حسابداري 32955
 مرد زن 97 غذایي صنایع تکنولوژي کارداني 31869
 مرد زن 60 برق مهندسي 31378
 مرد زن 60 عمران مهندسي 31379
 مرد زن 57 کامپیوتر مهندسي 31380

  گرگان - گلستان موسسه غيرانتفاعي - گلستان استان
 مرد زن 59 تصویري ارتباط 30389
 مرد زن 59 شناسي باستان 32052
 مرد زن 26 حسابداري 32956
 مرد زن 60 فارسي ادبیات و زبان 32053
 مرد زن 100 بانکي امور کارداني 32960
 مرد زن 50 شناسي باستان کارداني 30391
 مرد زن 100 حسابداري کارداني 32961
 مرد زن 46 بانکي امور مدیریت 32957
 مرد زن 45 بازرگاني مدیریت 32958
 مرد زن 60 صنعتي مدیریت 32959
 مرد زن 58 تاریخي بناهاي مرمت 30390
 مرد زن 52 عمران مهندسي 31381

  گرگان - گرگاني المعي موسسه غيرانتفاعي - ستانگل استان
 مرد زن 59 نمایشي ادبیات 30392
 مرد زن 51 بازیگري 30393
 مرد زن 60 حسابداري 32962
 مرد زن 36 حقوق 32054
 مرد زن 31 روانشناسي 32963
 مرد زن 100 عمران فني کارداني 31389
 مرد زن 100 برداري نقشه کارداني 31390
 مرد زن 59 بانکي امور مدیریت 32964
 مرد زن 60 بازرگاني مدیریت 32965
 مرد زن 54 مشاوره 32056
 مرد زن 59 برق مهندسي 31382
 مرد زن 60 شهرسازي مهندسي 31383
 مرد زن 56 صنایع مهندسي 31384
 مرد زن 57 عمران مهندسي 31385
 مرد زن 60 کامپیوتر مهندسي 31386
 مرد زن 60 اريمعم مهندسي 31387
 مرد زن 59 برداري نقشه مهندسي 31388

  گلستان قال آق - حكيم لقمان موسسه غيرانتفاعي - گلستان استان
 جنس پذيرش ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 مرد زن 60 حسابداري 32966
 مرد زن 60 مهندسي علوم 31391
 مرد زن 35 آب مهندسي و علوم 31392
 مرد زن 100 عمران يفن کارداني 31399
 مرد زن 59 برق مهندسي 31393
 مرد زن 60 شهرسازي مهندسي 31394
 مرد زن 60 صنایع مهندسي 31395
 مرد زن 59 عمران مهندسي 31396
 مرد زن 57 کامپیوتر مهندسي 31397
 مرد زن 60 پروژه مدیریت مهندسي 49096
 مرد زن 60 معماري مهندسي 31398

  گرگان - ميرداماد موسسه غيرانتفاعي - گلستان استان
 مرد زن 50 حسابداري 32967
 مرد زن 29 روانشناسي 32968
 مرد زن 55 برق مهندسي 31400
 مرد زن 60 شهرسازي مهندسي 31401
 مرد زن 59 عمران مهندسي 31402
 مرد زن 50 کامپیوتر مهندسي 31403
 مرد زن 51 معماري مهندسي 31404
 مرد زن 55 کانیکم مهندسي 31405

  مينودشت - گلستان ميالد موسسه غيرانتفاعي - گلستان استان
 مرد زن 50 حسابداري 32969
 مرد زن 20 روانشناسي 32970
 مرد زن 37 اسالمي حقوق و فقه 32057
 مرد زن 81 حسابداري کارداني 32972
 مرد زن 69 قضایي حقوق کارداني 32058
 مرد زن 87 عمران فني کارداني 31407
 مرد زن 100 معماري کارداني 31408
 مرد زن 51 صنعتي مدیریت 32971
 مرد زن 42 کامپیوتر مهندسي 31406

  بندرگز - هيركانيا موسسه غيرانتفاعي - گلستان استان
 مرد زن 53 حقوق 32059
 مرد زن 57 روانشناسي 32973
 مرد زن 98 بانکي امور کارداني 49018
 مرد زن 100 پوشاك طراحي کارداني 49019
 مرد زن 89 بازرگاني مدیریت کارداني 32974
 مرد زن 60 عمران مهندسي 31409
 مرد زن 56 کامپیوتر مهندسي 31410

  رشت -احرار موسسه غيرانتفاعي - گيالن استان
 مرد زن 30 مشاوره 32060
 مرد زن 56 انرژي مهندسي 31411
 مرد زن 39 برق مهندسي 31412
 مرد زن 14 پزشکي مهندسي 31413
 مرد زن 59 تولید و ساخت مهندسي 31414
 مرد زن 48 صنایع مهندسي 31415
 مرد زن 46 عمران مهندسي 31416
 مرد زن 76 کامپیوتر مهندسي 31417
 مرد زن 45 معماري مهندسي 31418
 مرد زن 49 مکانیک مهندسي 31419
 مرد زن 49 هوافضا مهندسي 31420

  الهيجان - انديشمند موسسه غيرانتفاعي - گيالن استان
 مرد زن 59 کاربردها و ریاضیات 31421
 مرد زن 100 حسابداري کارداني 32978
 مرد زن 100 برق فني کارداني 31427
 مرد زن 100 صنایع فني کارداني 31428
 مرد زن 100 مکانیک فني کارداني 31429
 مرد زن 100 بازرگاني مدیریت کارداني 32979
 مرد زن 53 بازرگاني مدیریت 32976
 مرد زن 60 صنعتي مدیریت 32977
 مرد زن 57 برق مهندسي 31422
 مرد زن 31 پزشکي مهندسي 31423
 مرد زن 58 صنایع مهندسي 31424
 مرد زن 52 عمران مهندسي 31425
 مرد زن 56 کامپیوتر مهندسي 31426

  انزلي - العلوم واران موسسه غيرانتفاعي - گيالن استان
 مرد زن 55 حسابداري 32981
 مرد زن 100 بانکي امور کارداني 32983
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 انزلي - العلوم انوار موسسه غيرانتفاعي - گيالن ادامه استان
 جنس پذيرش ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 مرد زن 100 حسابداري کارداني 32984
 مرد زن 100 هتلداري کارداني 32985
 مرد زن 60 دریایي بازرگاني و مدیریت 32982

  رشت - دانشگاهي جهاد موسسه غيرانتفاعي - گيالن استان
 مرد زن 33 حقوق 32061
 مرد زن 100 ارتباطات و اطالعات فناوري کارداني 31434
 مرد زن 100 عمران فني کارداني 31435
 مرد زن 100 معماري کارداني 31436
 مرد زن 55 بازرگاني مدیریت 32986
 مرد زن 54 دولتي مدیریت 32987
 مرد زن 48 عمران مهندسي 31430
 مرد زن 43 کامپیوتر مهندسي 31431
 مرد زن 38 معماري مهندسي 31432
 مرد زن 42 برداري نقشه مهندسي 31433

  فومن - دامون موسسه غيرانتفاعي - گيالن استان
 مرد زن 97 ورزشي علوم کارداني 32989
 مرد زن 41 بازرگاني دیریتم 32988
 مرد زن 53 عمران مهندسي 31437
 مرد زن 53 کامپیوتر مهندسي 31438

  رشت - شمال راهبرد موسسه غيرانتفاعي - گيالن استان
 مرد زن 15 حقوق 32062
 مرد زن 92 حسابداري کارداني 32998
 مرد زن 20 بانکي امور مدیریت 32993
 مرد نز 49 بازرگاني مدیریت 32994
 مرد زن 35 بیمه مدیریت 32995
 مرد زن 60 صنعتي مدیریت 32996
 مرد زن 36 مالي مدیریت 32997
 مرد زن 50 برق مهندسي 31447
 مرد زن 47 صنایع مهندسي 31448
 مرد زن 50 عمران مهندسي 31449
 مرد زن 38 کامپیوتر مهندسي 31450
 مرد زن 39 معماري مهندسي 31451
 مرد زن 54 مکانیک دسيمهن 31452

  رشت - جنگل سردار موسسه غيرانتفاعي - گيالن استان
 مرد زن 135 برق مهندسي 31453
 مرد زن 27 پزشکي مهندسي 31454
 مرد زن 58 عمران مهندسي 31455
 مرد زن 58 کامپیوتر مهندسي 31456
 مرد زن 60 معماري مهندسي 31457

  رشت - دانش يمايس موسسه غيرانتفاعي - گيالن استان
 مرد زن 40 حسابداري 33000
 مرد زن 40 بانکي امور مدیریت 33001
 مرد زن 100 بازرگاني مدیریت 33002
 مرد زن 100 صنعتي مدیریت 33003
 مرد زن 60 صنایع مهندسي 31458
 مرد زن 60 عمران مهندسي 31459
 مرد زن 60 کامپیوتر مهندسي 31460
 مرد زن 60 معماري مهندسي 31461

  آستارا - شهريار موسسه غيرانتفاعي - گيالن استان
 مرد زن 56 حسابداري 33004
 مرد زن 52 روانشناسي 33005
 مرد زن 60 کاربردها و ریاضیات 31462
 مرد زن 60 اسالمي حقوق مباني و فقه 32063
 مرد زن 100 بانکي امور کارداني 33006
 مرد زن 100 عمران فني کارداني 31466
 مرد زن 100 مکانیک فني کارداني 31467
 مرد زن 100 بازرگاني مدیریت کارداني 33007
 مرد زن 100 صنعتي مدیریت کارداني 33008
 مرد زن 100 معماري کارداني 31468
 مرد زن 60 برق مهندسي 31463
 مرد زن 56 کامپیوتر مهندسي 31464
 مرد زن 57 معماري مهندسي 31465

  رشت كوچصفهان - قدر موسسه غيرانتفاعي - يالنگ استان
 مرد زن 55 حسابداري 33009
 مرد زن 48 کاربردي شیمي 33010
 مرد زن 100 بانکي امور کارداني 33013
 مرد زن 100 بیمه کارداني 33014

 

 رشت كوچصفهان - قدر موسسه غيرانتفاعي - گيالن ادامه استان
 س پذيرشجن ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 مرد زن 99 عطرم و دارویي گیاهان از برداري بهره و تولید کارداني 31871
 مرد زن 100 حسابداري کارداني 33015
 مرد زن 100 گردشگري کارداني 33016
 مرد زن 58 بازرگاني مدیریت 33011
 مرد زن 60 شهرسازي مهندسي 31469
 مرد زن 40 شیمي مهندسي 31470
 مرد زن 35 سبز ايفض مهندسي 31870
 مرد زن 58 هتلداري 33012

  لنگرود - قدير موسسه غيرانتفاعي - گيالن استان

 مرد زن 19 حسابداري 33017
 مرد زن 11 روانشناسي 33018
 مرد زن 50 تربیتي علوم 32064
 مرد زن 52 ورزشي علوم 18691
 مرد زن 58 گردشگري 33019
 دمر زن 39 بانکي امور مدیریت 33020
 مرد زن 57 بازرگاني مدیریت 33021
 مرد زن 60 صنعتي مدیریت 33022
 مرد زن 60 مالي مدیریت 33023
 مرد زن 58 عمران مهندسي 31471
 مرد زن 51 کامپیوتر مهندسي 31472

  رشت - كادوس موسسه غيرانتفاعي - گيالن استان

 مرد زن 100 اطالعات فناوري و ارتباطات کارداني 31480
 مرد زن 100 برق فني کارداني 31481
 مرد زن 60 برق مهندسي 31473
 مرد زن 60 شهرسازي مهندسي 31474
 مرد زن 60 صنایع مهندسي 31475
 مرد زن 59 عمران مهندسي 31476
 مرد زن 60 کامپیوتر مهندسي 31477
 مرد زن 60 معماري مهندسي 31478
 مرد زن 60 مکانیک مهندسي 31479

  رشت - كوشيار موسسه غيرانتفاعي - نگيال استان

 مرد زن 28 حسابداري 33025
 مرد زن 10 حقوق 32065
 مرد زن 60 اسالمي حقوق مباني و فقه 32066
 مرد زن 95 حسابداري کارداني 33028
 مرد زن 50 بازرگاني مدیریت 33026
 مرد زن 44 مالي مدیریت 33027
 مرد زن 57 برق مهندسي 31482
 مرد زن 53 صنایع هندسيم 31483
 مرد زن 59 عمران مهندسي 31484
 مرد زن 75 کامپیوتر مهندسي 31485
 مرد زن 43 معماري مهندسي 31486

  رودبار - گيل موسسه غيرانتفاعي - گيالن استان

 مرد زن 58 ورزشي علوم 33029
 مرد زن 100 بانکي امور کارداني 49017
 ردم زن 80 برق فني کارداني 31490
 مرد زن 100 جوشکاري فني کارداني 31491
 مرد زن 80 عمران فني کارداني 31492
 مرد زن 60 انرژي مهندسي 31487
 مرد زن 60 برق مهندسي 31488
 مرد زن 60 معماري مهندسي 31489

  اشرفيه آستانه - آستان مهر موسسه غيرانتفاعي - گيالن استان

 مرد زن 31 حسابداري 33030
 مرد زن 31 حقوق 32067
 مرد زن 52 ورزشي علوم 33031
 مرد زن 100 حسابداري کارداني 33033
 مرد زن 100 برق فني کارداني 31498
 مرد زن 100 مخابرات کارداني 31499
 مرد زن 100 صنعتي مدیریت کارداني 33034
 مرد زن 55 بازرگاني مدیریت 33032
 مرد زن 51 برق مهندسي 31493
 مرد زن 59 صنایع دسيمهن 31494
 مرد زن 53 عمران مهندسي 31495
 مرد زن 116 کامپیوتر مهندسي 31496
 مرد زن 52 معماري مهندسي 31497
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  بندرانزلي ـ آيين مهر موسسه غيرانتفاعي - گيالن استان
 جنس پذيرش ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 مرد زن 60 اقتصاد 33035
 مرد زن 18 (کشاورزي) غذایي ایعصن مهندسي و علوم 31872
 مرد زن 45 ورزشي علوم 33036
 مرد زن 49 بازرگاني مدیریت 33037
 مرد زن 58 عمران مهندسي 31500
 مرد زن 49 کامپیوتر مهندسي 31501
 مرد زن 57 معماري مهندسي 31502

  بروجرد -گستر علم آفرينش موسسه غيرانتفاعي - لرستان استان
 مرد زن 21 سيروانشنا 33038
 مرد زن 100 برق فني کارداني 31507
 مرد زن 54 برق مهندسي 31503
 مرد زن 17 پزشکي مهندسي 31504
 مرد زن 54 عمران مهندسي 31505
 مرد زن 94 کامپیوتر مهندسي 31506

  كوهدشت - علم جويندگان موسسه غيرانتفاعي - لرستان استان
 مرد زن 35 حقوق 32068
 مرد زن 59 برق سيمهند 31508
 مرد زن 56 عمران مهندسي 31509
 مرد زن 54 کامپیوتر مهندسي 31510

  لرستان پلدختر  - افالك آموزان علم موسسه غيرانتفاعي - لرستان استان
 مرد زن 43 حسابداري 33039
 مرد زن 47 روانشناسي 33040
 مرد زن 60 ورزشي علوم 33041
 دمر زن 99 بیمه کارداني 33043
 مرد زن 100 جوشکاري فني کارداني 31512
 مرد زن 100 عمران فني کارداني 31513
 مرد زن 60 کامپیوتر مهندسي 31511

  بروجرد - ياسين موسسه غيرانتفاعي - لرستان استان
 مرد زن 47 حسابداري 33045
 مرد زن 100 عمران فني کارداني 31518
 مرد زن 60 بازرگاني مدیریت 33046
 مرد زن 55 عمران مهندسي 31514
 مرد زن 57 کامپیوتر مهندسي 31515
 مرد زن 54 معماري مهندسي 31516
 مرد زن 57 برداري نقشه مهندسي 31517

 آمل - شمال انتفاعي غير دانشگاه - مازندران استان
 مرد زن 54 صنعتي طراحي 30394
 مرد زن 27 زیست محیط مهندسي و علوم 31873
 مرد زن 9 ورزشي علوم 33049
 مرد زن 87 حسابداري کارداني 33056
 مرد زن 100 ورزشي علوم کارداني 33057
 مرد زن 60 گردشگري 33050
 مرد زن 37 بانکي امور مدیریت 33051
 مرد زن 27 بازرگاني مدیریت 33052
 مرد زن 50 دولتي مدیریت 33053
 مرد زن 52 صنعتي مدیریت 33054
 مرد زن 26 يمال مدیریت 33055
 مرد زن 37 داخلي معماري 31519
 مرد زن 89 برق مهندسي 31520
 مرد زن 53 شهرسازي مهندسي 31522
 مرد زن 40 شیمي مهندسي 31523
 مرد زن 29 صنایع مهندسي 31524
 مرد زن 32 عمران مهندسي 31525
 مرد زن 58 کامپیوتر مهندسي 31526
 مرد زن 27 معماري مهندسي 31527
 مرد زن 40 مکانیک مهندسي 31528
 مرد زن 52 برداري نقشه مهندسي 31529

 نور - نوري محدث عالمه انتفاعي غير دانشگاه - مازندران استان
 مرد زن 58 اقتصاد 33059
 مرد زن 49 حسابداري 33060
 مرد زن 9 حقوق 32069
 مرد زن 35 جنگل مهندسي و علوم 31874
 مرد زن 30 تشیال مهندسي و علوم 31875
 مرد زن 30 زیست محیط مهندسي و علوم 31876
 مرد زن 100 حسابداري کارداني 33063
 مرد زن 35 انگلیسي زبان مترجمي 30580
 مرد زن 51 بازرگاني مدیریت 33061

 نور - نوري محدث عالمه انتفاعي غير دانشگاه - مازندران ادامه استان
 س پذيرشجن ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 مرد زن 58 صنعتي مدیریت 33062
 مرد زن 59 انرژي مهندسي 31530
 مرد زن 55 برق مهندسي 31531
 مرد زن 15 پزشکي مهندسي 31532
 مرد زن 59 صنایع مهندسي 31533
 مرد زن 48 عمران مهندسي 31534
 مرد زن 40 کامپیوتر مهندسي 31535
 مرد زن 43 معماري مهندسي 31536
 مرد زن 56 مکانیک مهندسي 31537

 بابل - مازندران فنون و علوم انتفاعي غير دانشگاه - مازندران استان
 مرد زن 10 انگلیسي زبان آموزش 30581
 مرد زن 28 برق مهندسي 31538
 مرد زن 49 تولید و ساخت مهندسي 31540
 مرد زن 16 صنایع مهندسي 31541
 مرد زن 21 عمران مهندسي 31542
 مرد زن 15 کامپیوتر مهندسي 31543
 مرد زن 7 معماري مهندسي 31544
 مرد زن 26 مکانیک مهندسي 31545

  آمل - هراز آبان موسسه غيرانتفاعي - مازندران استان
 مرد زن 56 حسابداري 33064
 مرد زن 38 حقوق 32070
 مرد زن 35 باغباني مهندسي و علوم 31877
 مرد نز 59 اسالمي حقوق و فقه 32071
 مرد زن 99 حسابداري کارداني 33065
 مرد زن 97 بازرگاني مدیریت کارداني 33066
 مرد زن 100 صنعتي مدیریت کارداني 33067
 مرد زن 60 برق مهندسي 31546
 مرد زن 59 عمران مهندسي 31547
 مرد زن 33 سبز فضاي مهندسي 31878
 مرد زن 57 معماري مهندسي 31548

  آمل موسسه غيرانتفاعي - نمازندرا استان
 مرد زن 51 حسابداري 33068
 مرد زن 45 روانشناسي 33069
 مرد زن 60 تربیتي علوم 32072
 مرد زن 100 عمران فني کارداني 31555
 مرد زن 58 بازرگاني مدیریت 33070
 مرد زن 60 صنعتي مدیریت 33071
 مرد زن 60 کوچک کارهاي و کسب مدیریت 33072
 مرد زن 60 داخلي عماريم 31549
 مرد زن 58 برق مهندسي 31550
 مرد زن 60 صنایع مهندسي 31551
 مرد زن 58 عمران مهندسي 31552
 مرد زن 59 کامپیوتر مهندسي 31553
 مرد زن 60 معماري مهندسي 31554

  تنكابن - آيندگان موسسه غيرانتفاعي - مازندران استان
 مرد زن 57 تصویري ارتباط 30395
 مرد زن 27 حسابداري 33073
 مرد زن 27 حقوق 32073
 مرد زن 37 روانشناسي 33074
 مرد زن 95 پوشاك طراحي کارداني 49020
 مرد زن 100 برق فني کارداني 31563
 مرد زن 100 مکانیک فني کارداني 31564
 مرد زن 100 معماري کارداني 31565
 مرد زن 52 بانکي امور مدیریت 33075
 مرد زن 54 بازرگاني مدیریت 33076
 مرد زن 46 مالي مدیریت 33077
 مرد زن 56 برق مهندسي 31556
 مرد زن 58 شهرسازي مهندسي 31557
 مرد زن 56 صنایع مهندسي 31558
 مرد زن 48 عمران مهندسي 31559
 مرد زن 86 کامپیوتر مهندسي 31560
 مرد زن 41 معماري مهندسي 31561
 مرد زن 47 مکانیک مهندسي 31562

  ساري - مازندران اديب موسسه غيرانتفاعي - مازندران استان
 مرد زن 60 اقتصاد 33079
 مرد زن 5 حسابداري 33080
 مرد زن 5 حقوق 32074
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 ساري - مازندران اديب موسسه غيرانتفاعي - مازندران ادامه استان
 جنس پذيرش ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 مرد زن 53 سینما 30396
 مرد زن 60 کامپیوتر علوم 31566
 مرد زن 28 ورزشي علوم 33081
 مرد زن 60 اسالمي حقوق و فقه 32075
 مرد زن 100 بانکي امور کارداني 33086
 مرد زن 100 حسابداري کارداني 33087
 مرد زن 41 انگلیسي زبان مترجمي 30582
 مرد زن 42 بانکي امور مدیریت 33082
 مرد زن 37 بازرگاني مدیریت 33083
 مرد زن 54 بیمه مدیریت 33084
 مرد زن 60 صنعتي مدیریت 33085
 مرد زن 46 کامپیوتر مهندسي 31567
 مرد زن 59 مکانیک مهندسي 31568
  نكا - مازندران پايه علوم سازان انديشه موسسه غيرانتفاعي - مازندران استان
 مرد زن 117 مولکولي و سلولي شناسي زیست 30139
 مرد زن 57 فناوري زیست 31879
 مرد زن 56 کاربردي شیمي 33088
 مرد زن 60 محض شیمي 33089
 مرد زن 100 آمار کارداني 31570
 مرد زن 100 غذایي صنایع تکنولوژي کارداني 31880
 مرد زن 99 آزمایشگاهي شیمي کارداني 31881
 مرد زن 60 شیمي مهندسي 31569
 مرد زن 5 بیولوژيمیکرو 30140

  بابلسر - پارسا موسسه غيرانتفاعي - مازندران استان
 مرد زن 47 حسابداري 33090
 مرد زن 60 کاربردها و ریاضیات 31571
 مرد زن 60 اسالمي حقوق و فقه 32076
 مرد زن 100 حسابداري کارداني 33093
 مرد زن 59 بازرگاني مدیریت 33091
 مرد نز 60 صنعتي مدیریت 33092
 مرد زن 60 کامپیوتر مهندسي 31572

  كنار فريدون - پرديسان موسسه غيرانتفاعي - مازندران استان
 مرد زن 60 حسابداري 33094
 مرد زن 49 حقوق 32077
 مرد زن 48 روانشناسي 33095
 مرد زن 100 عمران فني کارداني 31581
 مرد زن 100 معماري کارداني 31582
 مرد زن 59 زرگانيبا مدیریت 33096
 مرد زن 59 برق مهندسي 31573
 مرد زن 60 شهرسازي مهندسي 31574
 مرد زن 59 شیمي مهندسي 31575
 مرد زن 59 صنایع مهندسي 31576
 مرد زن 57 عمران مهندسي 31577
 مرد زن 57 کامپیوتر مهندسي 31578
 مرد زن 57 معماري مهندسي 31579
 مرد زن 60 مکانیک مهندسي 31580

  چالوس - دانش ويندگانپ موسسه غيرانتفاعي - مازندران استان
 مرد زن 54 حسابداري 33097
 مرد زن 100 اطالعات فناوري و ارتباطات کارداني 31590
 مرد زن 100 برق فني کارداني 31591
 مرد زن 100 عمران فني کارداني 31592
 مرد زن 44 بازرگاني مدیریت 33098
 مرد زن 57 مالي یتمدیر 33099
 مرد زن 59 برق مهندسي 31583
 مرد زن 40 پزشکي مهندسي 31584
 مرد زن 56 صنایع مهندسي 31585
 مرد زن 46 عمران مهندسي 31586
 مرد زن 91 کامپیوتر مهندسي 31587
 مرد زن 55 معماري مهندسي 31588
 مرد زن 56 برداري نقشه مهندسي 31589

  قائمشهر - تجن سسه غيرانتفاعيمو - مازندران استان
 مرد زن 58 حسابداري 33100
 مرد زن 34 دامي علوم 31882
 مرد زن 32 (کشاورزي) غذایي صنایع مهندسي و علوم 31883
 مرد زن 60 وباغي زراعي امور کارداني 31884
 مرد زن 59 بازرگاني مدیریت 33101
 مرد زن 58 صنایع مهندسي 31593
 مرد زن 58 مپیوترکا مهندسي 31594
 مرد زن 60 غذایي صنایع هاي ماشین مهندسي 31595

  بهشهر - تميشان موسسه غيرانتفاعي - مازندران استان
 جنس پذيرش ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 مرد زن 54 حسابداري 33102
 مرد زن 100 اطالعات فناوري و ارتباطات کارداني 31600
 مرد زن 60 بازرگاني مدیریت 33103
 مرد زن 60 صنعتي مدیریت 33104
 مرد زن 60 شهرسازي مهندسي 31596
 مرد زن 60 صنایع مهندسي 31597
 مرد زن 60 عمران مهندسي 31598
 مرد زن 59 کامپیوتر مهندسي 31599

  مازندران گلوگاه - توحيد موسسه غيرانتفاعي - مازندران استان
 مرد زن 52 حسابداري 49063
 مرد زن 33 (کشاورزي) غذایي صنایع مهندسي و لومع 49062
 مرد زن 99 برق فني کارداني 49069
 مرد زن 99 عمران فني کارداني 49068
 مرد زن 100 معماري کارداني 49070
 مرد زن 59 برق مهندسي 49067
 مرد زن 59 عمران مهندسي 49065
 مرد زن 59 معماري مهندسي 49066
 مرد زن 59 مکانیک مهندسي 49064

  محمودآباد - خزر موسسه غيرانتفاعي - مازندران استان
 مرد زن 60 آموزشي سنجش و آمار 31601
 مرد زن 59 انگلیسي زبان آموزش 30583
 مرد زن 53 حسابداري 33105
 مرد زن 50 روانشناسي 33106
 مرد زن 58 انگلیسي ادبیات و زبان 30584
 مرد نز 35 شیالت مهندسي و علوم 31885
 مرد زن 34 (کشاورزي) غذایي صنایع مهندسي و علوم 31886
 مرد زن 56 انگلیسي زبان مترجمي 30585
 مرد زن 60 بانکي امور مدیریت 33107
 مرد زن 60 بازرگاني مدیریت 33108
 مرد زن 60 صنعتي مدیریت 33109
 مرد زن 60 مالي مدیریت 33110
 مرد زن 56 برق مهندسي 31602
 مرد زن 49 پزشکي مهندسي 31603
 مرد زن 60 صنایع مهندسي 31604
 مرد زن 56 عمران مهندسي 31605
 مرد زن 53 معماري مهندسي 31606

  بابل - دانش راه موسسه غيرانتفاعي - مازندران استان
 مرد زن 60 اقتصاد 33112
 مرد زن 42 حسابداري 33113
 مرد زن 24 حقوق 32078
 مرد زن 100 بانکي ورام کارداني 33118
 مرد زن 100 مالیاتي و مالي امور کارداني 33119
 مرد زن 100 حسابداري کارداني 33120
 مرد زن 100 بازرگاني مدیریت کارداني 33121
 مرد زن 100 صنعتي مدیریت کارداني 33122
 مرد زن 51 بانکي امور مدیریت 33114
 مرد زن 52 بازرگاني مدیریت 33115
 مرد زن 60 دولتي مدیریت 33116
 مرد زن 60 صنعتي مدیریت 33117
 مرد زن 59 عمران مهندسي 31607

  ساري - دانش نوين راهيان موسسه غيرانتفاعي - مازندران استان
 مرد زن 60 حسابداري 33123
 مرد زن 46 روانشناسي 33124
 مرد زن 35 خاك مهندسي و علوم 31887
 مرد زن 99 بانکي امور کارداني 33126
 مرد زن 100 حسابداري کارداني 33127
 مرد زن 100 بازرگاني مدیریت کارداني 33128
 مرد زن 58 بازرگاني مدیریت 33125
 مرد زن 60 معماري مهندسي 31608

  رامسر - رحمان موسسه غيرانتفاعي - مازندران استان
 مرد زن 52 حسابداري 33129
 مرد زن 21 روانشناسي 33130
 مرد زن 100 برق فني کارداني 31613
 مرد زن 100 عمران فني کارداني 31614
 مرد زن 100 معماري کارداني 31615
 مرد زن 43 انگلیسي زبان مترجمي 30586
 مرد زن 56 بازرگاني مدیریت 33131
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 رامسر - رحمان موسسه غيرانتفاعي - مازندران ادامه استان
 نس پذيرشج ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 مرد زن 56 مشاوره 32079
 مرد زن 8 پزشکي مهندسي 31609
 مرد زن 56 عمران مهندسي 31610
 مرد زن 56 کامپیوتر مهندسي 31611
 مرد زن 54 معماري مهندسي 31612

  تنكابن - رودكي موسسه غيرانتفاعي - مازندران استان
 مرد زن 33 دامي علوم 31888
 مرد زن 29 التشی مهندسي و علوم 31889
 مرد زن 32 (کشاورزي) غذایي صنایع مهندسي و علوم 31890
 مرد زن 99 بانکي امور کارداني 33132
 مرد زن 100 مالیاتي و مالي امور کارداني 33133
 مرد زن 98 بیمه کارداني 33134
 مرد زن 87 حسابداري کارداني 33135
 مرد زن 98 گردشگري کارداني 33136

  ساري - روزبهان موسسه غيرانتفاعي - ندرانماز استان
 مرد زن 44 انگلیسي زبان آموزش 30587
 مرد زن 48 تصویري ارتباط 30397
 مرد زن 49 سینما 30398
 مرد زن 53 ورزشي علوم 18690
 مرد زن 100 اطالعات فناوري و ارتباطات کارداني 31624
 مرد زن 95 قضایي علوم کارداني 49022
 مرد زن 99 برق فني دانيکار 31625
 مرد زن 100 عمران فني کارداني 31626
 مرد زن 100 مخابرات کارداني 31627
 مرد زن 100 معماري کارداني 31628
 مرد زن 41 بازرگاني مدیریت 33139
 مرد زن 55 دولتي مدیریت 33140
 مرد زن 24 صنعتي مدیریت 33141
 مرد زن 32 مالي مدیریت 33142
 مرد زن 60 داخلي عماريم 31616
 مرد زن 38 برق مهندسي 31617
 مرد زن 56 صنایع مهندسي 31619
 مرد زن 16 عمران مهندسي 31620
 مرد زن 79 کامپیوتر مهندسي 31621
 مرد زن 20 معماري مهندسي 31622
 مرد زن 50 مکانیک مهندسي 31623

  ساري - سارويه موسسه غيرانتفاعي - مازندران استان
 مرد زن 97 حسابداري 33143
 مرد زن 57 روانشناسي 33144
 مرد زن 100 حسابداري کارداني 33147
 مرد زن 100 برق فني کارداني 31633
 مرد زن 100 عمران فني کارداني 31634
 مرد زن 60 بازرگاني مدیریت 33145
 مرد زن 60 مالي مدیریت 33146
 مرد زن 60 مشاوره 32081
 مرد زن 58 شهرسازي مهندسي 31629
 مرد زن 60 صنایع مهندسي 31630
 مرد زن 60 عمران مهندسي 31631
 مرد زن 60 معماري مهندسي 31632

  ساري - ساريان موسسه غيرانتفاعي - مازندران استان
 مرد زن 59 تصویري ارتباط 30399
 مرد زن 100 شهرسازي کارداني 31638
 ردم زن 100 عمران فني کارداني 31639
 مرد زن 100 معماري کارداني 31640
 مرد زن 100 برداري نقشه کارداني 31641
 مرد زن 59 عمران مهندسي 31635
 مرد زن 59 معماري مهندسي 31636
 مرد زن 58 برداري نقشه مهندسي 31637

  آمل - سبز موسسه غيرانتفاعي - مازندران استان
 مرد زن 60 شناسي جامعه 32082
 مرد زن 56 داريحساب 33148
 مرد زن 52 روانشناسي 33149
 مرد زن 100 بانکي امور کارداني 33151
 مرد زن 100 حسابداري کارداني 33152
 مرد زن 100 صنعتي مدیریت کارداني 33153
 مرد زن 60 صنعتي مدیریت 33150
 مرد زن 60 شهرسازي مهندسي 31642
 مرد زن 60 عمران مهندسي 31643
 مرد زن 60 معماري سيمهند 31644

  آمل - سمنگان موسسه غيرانتفاعي - مازندران استان
 جنس پذيرش ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 مرد زن 59 حسابداري 33154
 مرد زن 59 روانشناسي 33155
 مرد زن 60 تربیتي علوم 32083
 مرد زن 100 بانکي امور کارداني 33160
 مرد زن 100 لیاتيما و مالي امور کارداني 33161
 مرد زن 100 بیمه کارداني 33162
 مرد زن 100 حسابداري کارداني 33163
 مرد زن 100 بازرگاني مدیریت کارداني 33164
 مرد زن 59 بانکي امور مدیریت 33156
 مرد زن 58 بازرگاني مدیریت 33157
 مرد زن 59 بیمه مدیریت 33158
 مرد زن 60 صنعتي مدیریت 33159
 مرد زن 60 صنایع مهندسي 31645
 مرد زن 60 کامپیوتر مهندسي 31646
 مرد زن 60 معماري مهندسي 31647

  ساري - سنا موسسه غيرانتفاعي - مازندران استان
 مرد زن 35 کشاورزي اقتصاد 33165
 مرد زن 40 غذایي مواد بهداشت 30141
 مرد زن 47 روانشناسي 33166
 مرد زن 68 مولکولي و سلولي شناسي زیست 30142
 مرد زن 59 گیاهي شناسي زیست 31891
 مرد زن 38 فناوري زیست 31892
 مرد زن 59 سیاسي علوم 32084
 مرد زن 100 انگلیسي زبان آموزش کارداني 30588
 مرد زن 100 گیاهي تولیدات تکنولوژي کارداني 31893

 يداروی گیاهان از برداري بهره و تولید کارداني 31894
 مرد زن 100 معطر و

 مرد زن 60 بازرگاني مدیریت 33167
 مرد زن 59 دولتي مدیریت 33168
 مرد زن 22 پزشکي مهندسي 31648

  تنكابن - شفق موسسه غيرانتفاعي - مازندران استان
 مرد زن 47 حسابداري 33169
 مرد زن 51 تربیتي علوم 32085
 مرد زن 51 ورزشي علوم 33170
 مرد زن 51 اسالمي وقحق و فقه 32086
 مرد زن 100 حسابداري کارداني 33172
 مرد زن 100 ورزشي علوم کارداني 49085
 مرد زن 100 بازرگاني مدیریت کارداني 33173
 مرد زن 58 مالي مدیریت 33171
 مرد زن 57 عمران مهندسي 31649
 مرد زن 58 کامپیوتر مهندسي 31650
 مرد زن 60 معماري مهندسي 31651

  قائمشهر - صالحان موسسه غيرانتفاعي - مازندران استان
 مرد زن 59 صنعتي طراحي 49182
 مرد زن 26 دامي علوم 49181
 مرد زن 100 اطالعات فناوري و ارتباطات کارداني 49178
 مرد زن 100 عمران فني کارداني 49177
 مرد زن 100 معماري کارداني 49179
 دمر زن 55 برق مهندسي 49173
 مرد زن 54 عمران مهندسي 49174
 مرد زن 27 سبز فضاي مهندسي 49180
 مرد زن 52 کامپیوتر مهندسي 49175
 مرد زن 59 معماري مهندسي 49176

  قائمشهر - قائم صنعتي موسسه غيرانتفاعي - مازندران استان
 مرد زن 60 آمار 31652
 مرد زن 51 حسابداري 33174
 مرد زن 99 عصنای فني کارداني 31656
 مرد زن 100 برداري نقشه کارداني 49016
 مرد زن 54 برق مهندسي 31653
 مرد زن 55 معماري مهندسي 31654
 مرد زن 59 مکانیک مهندسي 31655

  بابل - مازندران صنعتي موسسه غيرانتفاعي - مازندران استان
 مرد زن 59 صنعتي مدیریت 33175
 مرد زن 58 برق مهندسي 31657
 مرد زن 64 پزشکي مهندسي 31658
 مرد زن 60 شهرسازي مهندسي 31659
 مرد زن 96 صنایع مهندسي 31660
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 بابل - مازندران صنعتي موسسه غيرانتفاعي - مازندران ادامه استان
 جنس پذيرش ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 مرد زن 53 عمران مهندسي 31661
 مرد زن 55 کامپیوتر مهندسي 31662
 مرد زن 54 معماري مهندسي 31663
 مرد زن 57 مکانیک مهندسي 31664

  چالوس - طبرستان موسسه غيرانتفاعي - مازندران استان
 مرد زن 38 حسابداري 33176
 مرد زن 17 حقوق 32087
 مرد زن 57 بازرگاني مدیریت 33177
 مرد زن 47 کامپیوتر مهندسي 31665

  بابل - طبري تفاعيموسسه غيران - مازندران استان
 مرد زن 44 تصویري ارتباط 30400
 مرد زن 5 حسابداري 33178
 مرد زن 15 روانشناسي 33179
 مرد زن 38 عکاسي 30401
 مرد زن 58 داخلي معماري 31666
 مرد زن 60 شهرسازي مهندسي 31667
 مرد زن 32 عمران مهندسي 31668
 مرد زن 47 کامپیوتر مهندسي 31669
 مرد زن 24 معماري مهندسي 31670
 مرد زن 51 برداري نقشه مهندسي 31671

  بابلسر بهنمير - اميني عالمه موسسه غيرانتفاعي - مازندران استان
 مرد زن 60 شناسي جامعه 32089
 مرد زن 59 حسابداري 33180
 مرد زن 42 روانشناسي 33181
 مرد زن 100 دولتي امور کارداني 33184
 مرد زن 100 حسابداري کارداني 33185
 مرد زن 100 مخابرات کارداني 31675
 مرد زن 99 بازرگاني مدیریت کارداني 33186
 مرد زن 100 صنعتي مدیریت کارداني 33187
 مرد زن 53 بازرگاني مدیریت 33182
 مرد زن 60 مالي مدیریت 33183
 مرد زن 58 برق مهندسي 31672
 دمر زن 59 کامپیوتر مهندسي 31673
 مرد زن 56 معماري مهندسي 31674

  چالوس حلي عالمه موسسه غيرانتفاعي - مازندران استان
 مرد زن 44 حسابداري 33188
 مرد زن 24 حقوق 32090
 مرد زن 51 بازرگاني مدیریت 33189
 مرد زن 47 برق مهندسي 31676
 مرد زن 59 صنایع مهندسي 31677
 مرد زن 43 عمران مهندسي 31678
 مرد زن 51 کامپیوتر مهندسي 31679
 مرد زن 51 معماري مهندسي 31680

  قائمشهر - طبرسي عالمه موسسه غيرانتفاعي - مازندران استان
 مرد زن 30 حسابداري 33190
 مرد زن 11 حقوق 32091
 مرد زن 99 آمار کارداني 31686
 مرد زن 100 آزمایشگاهي شیمي کارداني 31895
 مرد زن 99 قضایي معلو کارداني 49021
 مرد زن 99 عمران فني کارداني 31687
 مرد زن 30 برق مهندسي 31681
 مرد زن 57 شیمي مهندسي 31682
 مرد زن 27 عمران مهندسي 31683
 مرد زن 32 کامپیوتر مهندسي 31684
 مرد زن 58 معماري مهندسي 31685

  بابل اميركال - يانآر فنّاوري و علوم موسسه غيرانتفاعي - مازندران استان
 مرد زن 55 حسابداري 33191
 مرد زن 43 روانشناسي 33192
 مرد زن 100 برق فني کارداني 31697
 مرد زن 100 عمران فني کارداني 31698
 مرد زن 100 برداري نقشه کارداني 31699
 مرد زن 99 برق مهندسي 31688
 مرد زن 21 پزشکي مهندسي 31689
 مرد زن 60 تولید و ساخت مهندسي 31690
 مرد زن 60 شهرسازي مهندسي 31691
 مرد زن 57 عمران مهندسي 31692
 مرد زن 58 کامپیوتر مهندسي 31693
 مرد زن 56 معماري مهندسي 31694
 مرد زن 60 مکانیک مهندسي 31695
 مرد زن 58 برداري نقشه مهندسي 31696

  قائمشهر - فروردين موسسه غيرانتفاعي - مازندران استان
 جنس پذيرش ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 مرد زن 48 انگلیسي زبان آموزش 30589
 مرد زن 59 جغرافیا 32092
 مرد زن 5 حسابداري 33193
 مرد زن 5 روانشناسي 33194
 مرد زن 100 بانکي امور کارداني 33198
 مرد زن 86 حسابداري کارداني 33199
 مرد زن 99 زرگانيبا مدیریت کارداني 33200
 مرد زن 50 بانکي امور مدیریت 33195
 مرد زن 21 بازرگاني مدیریت 33196
 مرد زن 50 کامپیوتر مهندسي 31700
 مرد زن 58 معماري مهندسي 31701

  محمودآباد - كاوش موسسه غيرانتفاعي - مازندران استان
 مرد زن 57 حسابداري 33204
 مرد زن 59 صنعتي مدیریت 33205
 مرد زن 58 برق مهندسي 31702
 مرد زن 59 شیمي مهندسي 31703
 مرد زن 58 کامپیوتر مهندسي 31704
 مرد زن 39 نفت مهندسي 31705

  رامسر - كسري موسسه غيرانتفاعي - مازندران استان
 مرد زن 99 عمران فني کارداني 31709
 مرد زن 98 مکانیک فني کارداني 31710
 مرد زن 58 برق مهندسي 31706
 مرد زن 34 پزشکي مهندسي 31707
 مرد زن 57 معماري مهندسي 31708

  نوشهر - الملك كمال موسسه غيرانتفاعي - مازندران استان
 مرد زن 20 آهنگسازي 30402
 مرد زن 60 نمایشي ادبیات 30403
 مرد زن 60 تصویري ارتباط 30404
 مرد زن 45 بازیگري 30405
 مرد زن 60 يشناس باستان 32096
 مرد زن 44 سینما 30406
 مرد زن 60 دستي صنایع 30407
 مرد زن 54 صنعتي طراحي 30408
 مرد زن 45 لباس طراحي 30409
 مرد زن 100 شهرسازي کارداني 31714
 مرد زن 100 معماري کارداني 31715
 مرد زن 60 تلویزیون کارگرداني 30410
 مرد زن 58 داخلي معماري 31711
 مرد زن 60 شهرسازي مهندسي 31712
 مرد زن 56 معماري مهندسي 31713
 مرد زن 54 نقاشي 30411
 مرد زن 52 ایراني موسیقي نوازندگي 30412

  نوشهر - مارليك موسسه غيرانتفاعي - مازندران استان
 مرد زن 59 تصویري ارتباط 30413
 مرد زن 59 شناسي باستان 32097
 مرد زن 35 حسابداري 33206
 مرد زن 33 روانشناسي 33207
 مرد زن 45 ورزشي علوم 49084
 مرد زن 47 بازرگاني مدیریت 33208
 مرد زن 57 داخلي معماري 31716
 مرد زن 60 صنایع مهندسي 31717
 مرد زن 50 کامپیوتر مهندسي 31718
 مرد زن 37 معماري مهندسي 31719

  نور رويان - رمازيا موسسه غيرانتفاعي - مازندران استان
 مرد زن 59 تصویري ارتباط 30414
 مرد زن 58 حسابداري 33209
 مرد زن 35 جنگل مهندسي و علوم 31896
 مرد زن 79 معماري کارداني 31727
 مرد زن 58 گردشگري 33210
 مرد زن 60 داخلي معماري 31720
 مرد زن 59 برق مهندسي 31721
 مرد زن 48 پزشکي مهندسي 31722
 مرد زن 58 شهرسازي مهندسي 31723
 مرد زن 59 صنایع مهندسي 31724
 مرد زن 55 عمران مهندسي 31725
 مرد زن 56 معماري مهندسي 31726
 مرد زن 59 نقاشي 30415
 مرد زن 55 هتلداري 33211
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  محمودآباد - نيما موسسه غيرانتفاعي - مازندران استان
 رشجنس پذي ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 مرد زن 60 تصویري ارتباط 30416
 مرد زن 60 شناسي باستان 30417
 مرد زن 58 حسابداري 33212
 مرد زن 60 پارچه طراحي 30418
 مرد زن 58 عکاسي 30419
 مرد زن 60 بازرگاني مدیریت کارداني 33215
 مرد زن 59 تلویزیون کارگرداني 30420
 مرد زن 60 بازرگاني مدیریت 33213
 مرد زن 60 دولتي مدیریت 33214
 مرد زن 60 عمران مهندسي 31728
 مرد زن 60 معماري مهندسي 31729
 مرد زن 58 نقاشي 30421

  ساري - هدف موسسه غيرانتفاعي - مازندران استان
 مرد زن 32 حسابداري 33216
 مرد زن 35 حقوق 32098
 مرد زن 29 روانشناسي 33217
 مرد زن 59 انرژي مهندسي 31730
 مرد زن 47 برق مهندسي 31731
 مرد زن 21 پزشکي مهندسي 31732
 مرد زن 57 صنایع مهندسي 31733
 مرد زن 43 کامپیوتر مهندسي 31734
 مرد زن 44 معماري مهندسي 31735

 ساوه واحد - الدين اصول انتفاعي غير دانشكده - مركزي استان
 مرد زن 60 حدیث و قرآن علوم 33218
 مرد زن 60 اسالمي حقوق و قهف 33219

  ساوه - انرژي موسسه غيرانتفاعي - مركزي استان
 مرد زن 100 انرژي مصرف سازي بهینه کارداني 31746
 مرد زن 100 صنعتي مدیریت کارداني 33220
 مرد زن 60 انرژي مهندسي 31736
 مرد زن 48 صنعتي ایمني مهندسي 31737
 مرد زن 60 شهرسازي مهندسي 31739
 مرد زن 44 شیمي مهندسي 31740
 مرد زن 35 صنایع مهندسي 31741
 مرد زن 58 عمران مهندسي 31742
 مرد زن 55 کامپیوتر مهندسي 31743
 مرد زن 57 معماري مهندسي 31744
 مرد زن 60 مکانیک مهندسي 31745

 ( مركزي استان)پرندك - پرندك موسسه غيرانتفاعي - مركزي استان
 مرد زن 49 مالي تمدیری 33224

  ساوه - ناصرخسرو حكيم موسسه غيرانتفاعي - مركزي استان
 مرد زن 58 تصویري ارتباط 30422
 مرد زن 47 حسابداري 33226
 مرد زن 53 لباس طراحي 30423
 مرد زن 59 عکاسي 30424
 مرد زن 99 بیمه کارداني 33228
 مرد زن 100 حسابداري کارداني 33229
 مرد زن 100 بازرگاني مدیریت يکاردان 33230
 مرد زن 54 بازرگاني مدیریت 33227

  ساوه - دانشستان موسسه غيرانتفاعي - مركزي استان
 مرد زن 52 حسابداري 33231
 مرد زن 100 اطالعات فناوري و ارتباطات کارداني 31752
 مرد زن 99 برق فني کارداني 31753
 مرد زن 58 صنعتي ایمني مهندسي 31747
 مرد زن 59 برق مهندسي 31748
 مرد زن 58 عمران مهندسي 31749
 مرد زن 54 کامپیوتر مهندسي 31750
 مرد زن 59 مکانیک مهندسي 31751

  ساوه - رضويه موسسه غيرانتفاعي - مركزي استان
 مرد زن 60 حسابداري 33232
 مرد زن 60 اسالمي حقوق و فقه 32099
 مرد زن 100 حسابداري کارداني 33234
 مرد زن 94 قضایي حقوق کارداني 32100
 مرد زن 60 بازرگاني مدیریت 33233

  ساوه - رازي فخر موسسه غيرانتفاعي - مركزي استان
 مرد زن 43 روانشناسي 33235
 مرد زن 60 بازرگاني مدیریت 33236
 مرد زن 60 برق مهندسي 31754

 

 ساوه - رازي فخر موسسه غيرانتفاعي - مركزي ادامه استان
 جنس پذيرش ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 مرد زن 7 پزشکي مهندسي 31755
 مرد زن 59 شیمي مهندسي 31756
 مرد زن 60 صنایع مهندسي 31757
 مرد زن 59 عمران مهندسي 31758
 مرد زن 60 کامپیوتر مهندسي 31759
 مرد زن 60 مکانیک مهندسي 31760

  ساوه - دانش و فن رانتفاعيموسسه غي - مركزي استان
 مرد زن 60 حسابداري 33237
 مرد زن 60 کامپیوتر علوم 31761
 مرد زن 80 حسابداري کارداني 33240
 مرد زن 80 صنعتي مدیریت کارداني 33241
 مرد زن 60 بازرگاني مدیریت 33238
 مرد زن 60 صنعتي مدیریت 33239
 مرد زن 60 صنایع مهندسي 31762
 مرد زن 60 کامپیوتر هندسيم 31763

  اراك مهر موسسه غيرانتفاعي - مركزي استان
 مرد زن 5 حقوق 32101
 مرد زن 98 اطالعات فناوري و ارتباطات کارداني 31767
 مرد زن 97 برق فني کارداني 31768
 مرد زن 93 بازرگاني مدیریت کارداني 33242
 مرد زن 24 عمران مهندسي 31764
 مرد زن 36 کامپیوتر مهندسي 31765

  محالت - مهرگان موسسه غيرانتفاعي - مركزي استان
 مرد زن 60 حسابداري 33243
 مرد زن 60 گیاهي شناسي زیست 31897
 مرد زن 35 باغباني مهندسي و علوم 31898
 مرد زن 35 خاك مهندسي و علوم 31899
 مرد زن 100 گیاهي تولیدات تکنولوژي کارداني 31901

 يداروی گیاهان از برداري بهره و تولید کارداني 31902
 مرد زن 100 معطر و

 مرد زن 100 حسابداري کارداني 33244
 مرد زن 32 پزشکي گیاه 30143
 مرد زن 59 عمران مهندسي 31769
 مرد زن 35 سبز فضاي مهندسي 31900

  قشم خوارزمي فنون و علوم موسسه غيرانتفاعي - هرمزگان استان
 مرد زن 47 برق ندسيمه 31770
 مرد زن 59 صنایع مهندسي 31771
 مرد زن 53 عمران مهندسي 31772
 مرد زن 59 مکانیک مهندسي 31773

  قشم موسسه غيرانتفاعي - هرمزگان استان
 مرد زن 52 حسابداري 33247
 مرد زن 60 کاربردها و ریاضیات 31774
 مرد زن 60 شناسي دانش و اطالعات علم 33248
 مرد زن 57 بانکي امور مدیریت 33249
 مرد زن 58 بازرگاني مدیریت 33250
 مرد زن 60 کامپیوتر مهندسي 31775

  بندرعباس - دانش نداي موسسه غيرانتفاعي - هرمزگان استان
 مرد زن 48 برق مهندسي 31776

  همدان - الوند موسسه غيرانتفاعي - همدان استان
 مرد زن 48 حسابداري 33251
 مرد زن 56 کامپیوتر علوم 31777
 مرد زن 93 بانکي امور کارداني 33252
 مرد زن 96 بیمه کارداني 33253
 مرد زن 99 حسابداري کارداني 33254
 مرد زن 90 بازرگاني مدیریت کارداني 33255
 مرد زن 100 صنعتي مدیریت کارداني 33256
 مرد زن 50 کامپیوتر مهندسي 31778

  نهاوند - اميد وسسه غيرانتفاعيم - همدان استان
 مرد زن 54 حسابداري کارداني 33257
 مرد زن 99 مخابرات کارداني 31780
 مرد زن 47 شهرسازي مهندسي 31779

  همدان - دانشگاهي جهاد موسسه غيرانتفاعي - همدان استان
 مرد زن 53 حسابداري 33258
 مرد زن 57 بازرگاني مدیریت 33259
 مرد زن 53 برق مهندسي 31781
 مرد زن 56 عمران مهندسي 31782
 مرد زن 56 کامپیوتر مهندسي 31783
 مرد زن 56 معماري مهندسي 31784
 مرد زن 59 مکانیک مهندسي 31785
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  همدان - توسعه و عمران موسسه غيرانتفاعي - همدان استان
 جنس پذيرش ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 مرد زن 53 تصویري ارتباط 30425
 مرد زن 45 حسابداري 33260
 مرد زن 28 حقوق 32102
 مرد زن 26 زیست محیط مهندسي و علوم 31903
 مرد زن 80 عمران فني کارداني 31791
 مرد زن 79 معماري کارداني 31792
 مرد زن 48 بانکي امور مدیریت 33261
 مرد زن 55 شهرسازي مهندسي 31786
 مرد نز 49 عمران مهندسي 31787
 مرد زن 44 کامپیوتر مهندسي 31788
 مرد زن 49 معماري مهندسي 31789
 مرد زن 50 برداري نقشه مهندسي 31790

  همدان - گنجنامه موسسه غيرانتفاعي - همدان استان
 مرد زن 46 حسابداري 33262
 مرد زن 12 روانشناسي 33263
 مرد زن 83 ابتدایي پرورش و آموزش کارداني 33265
 مرد زن 99 مالیاتي و مالي امور کارداني 33266
 مرد زن 98 بیمه کارداني 33267
 مرد زن 98 هتلداري کارداني 33269
 مرد زن 40 صنعتي مدیریت 33264

  همدان - هگمتانه موسسه غيرانتفاعي - همدان استان
 مرد زن 53 تصویري ارتباط 30426
 مرد زن 100 شهرسازي کارداني 31796
 مرد زن 99 سفالگري هنر کارداني 30427
 مرد زن 51 شهرسازي مهندسي 31794
 مرد زن 57 معماري مهندسي 31795

 يزد - يزد - هنر و علم انتفاعي غير دانشگاه - يزد استان
 مرد زن 33 انگلیسي زبان آموزش 30590
 مرد زن 45 تصویري ارتباط 30428
 مرد زن 22 حسابداري 33271
 مرد زن 8 حقوق 32103
 مرد زن 7 مولکولي و سلولي شناسي زیست 30145
 مرد زن 39 فناوري زیست 31904
 مرد زن 60 دستي صنایع 49037
 مرد زن 46 صنعتي طراحي 30429
 مرد زن 46 لباس طراحي 30430

 

 يزد - يزد - هنر و علم انتفاعي غير دانشگاه - يزد استانادامه 
 پذيرش جنس ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 مرد زن 22 (کشاورزي) غذایي صنایع مهندسي و علوم 31905
 مرد زن 30 ورزشي علوم 33272
 مرد زن 39 بانکي امور مدیریت 33273
 مرد زن 27 بازرگاني مدیریت 33274
 مرد زن 46 صنعتي مدیریت 33275
 مرد زن 5 مالي مدیریت 33277
 مرد زن 13 مشاوره 32104
 مرد زن 45 صنعتي يایمن مهندسي 31797
 مرد زن 41 برق مهندسي 31798
 مرد زن 5 پزشکي مهندسي 31799
 مرد زن 23 صنایع مهندسي 31800
 مرد زن 29 عمران مهندسي 31801
 مرد زن 29 کامپیوتر مهندسي 31802
 مرد زن 20 معماري مهندسي 31803
 مرد زن 47 مکانیک مهندسي 31804

  يزد -( ع)جواد امام اعيموسسه غيرانتف - يزد استان
 مرد زن 53 انگلیسي زبان آموزش 30591
 مرد زن 60 تصویري ارتباط 30431
 مرد زن 33 حسابداري 33279
 مرد زن 55 فناوري زیست 31906
 مرد زن 52 لباس طراحي 30432
 مرد زن 57 ورزشي علوم 33280
 مرد زن 100 معماري کارداني 31809
 مرد زن 51 کيبان امور مدیریت 33281
 مرد زن 49 بازرگاني مدیریت 33282
 مرد زن 60 صنعتي مدیریت 33283
 مرد زن 40 مالي مدیریت 33284
 مرد زن 60 تاریخي بناهاي مرمت 30433
 مرد زن 59 داخلي معماري 31805
 مرد زن 59 صنایع مهندسي 31806
 مرد زن 50 کامپیوتر مهندسي 31807
 مرد زن 48 معماري مهندسي 31808

 يزد - دارالعلم موسسه غيرانتفاعي - يزد استان
 مرد زن 60 شناسي باستان 32105
 مرد زن 28 حقوق 32106
 مرد زن 10 روانشناسي 33285
 مرد زن 54 بازرگاني مدیریت 33286
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 نور به تفكيك محل تحصيلهاي تحصيلي دانشگاه پيامرشته
 «بود پيام نور بصورت زن و مرد خواهد واحدهاي دانشگاه پذيرش در كليه رشته محلهاي مراكز و»

 
 بناب مركز - شرقي آذربايجان استان نور پيام دانشگاه

 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل
 48 شناسي جامعه 42682
 80 جغرافیا 42683
 14 حسابداري 45501
 49 عمومي روابط 42685
 50 نگاري روزنامه 42686
 39 کاربردها و ریاضیات 40901
 48 فارسي ادبیات و زبان 42687
 48 سیاسي علوم 42689
 49 حدیث و قرآن علوم 42690
 39 کامپیوتر علوم 40902
 20 ورزشي علوم 45503
 46 اسالمي حقوق مباني و فقه 42691
 40 فیزیک 40903
 44 انگلیسي زبان مترجمي 40601
 46 بازرگاني مدیریت 45504
 38 ولتيد مدیریت 45505
 39 صنایع مهندسي 40904
 49 کامپیوتر مهندسي 40905

 تبريز مركز - شرقي آذربايجان استان نور پيام دانشگاه
 21 آمار 40906
 41 عرفان و ادیان 42692
 36 تصویري ارتباط 40401
 5 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 42693
 48 اسالمي ملل تمدن تاریخ 42695
 11 پایدار کشاورزي موزشآ و ترویج 42232
 36 نگاري روزنامه 42699
 20 کاربردها و ریاضیات 40907
 22 عربي ادبیات و زبان 42700
 26 شناسي زمین 42233
 48 دستي صنایع 40402
 21 عکاسي 40403
 6 شناسي دانش و اطالعات علم 45515
 5 سیاسي علوم 42703
 27 حدیث و قرآن علوم 42704
 19 کامپیوتر علوم 40908
 79 فرش 40404
 49 اسالمي کالم و فلسفه 42706
 52 فیزیک 40909
 50 تاریخي بناهاي مرمت 40405
 38 برق مهندسي 40910
 41 پلیمر مهندسي 40911
 22 آهن راه مهندسي 40912
 9 شهرسازي مهندسي 40913
 5 صنایع مهندسي 40915
 10 عمران مهندسي 40916
 38 پروژه ریتمدی مهندسي 49124
 9 معماري مهندسي 40918
 6 کشاورزي مکانیزاسیون مهندسي 40919
 7 مکانیک مهندسي 40920
 25 متالورژي و مواد مهندسي 40921
 37 نقاشي 40406
 78 اسالمي هنر 40407
 80 صناعي هنرهاي 40408

 شبستر مركز - شرقي آذربايجان استان نور پيام دانشگاه
 49 اقتصاد 45518
 50 تاریخ 42707
 80 جغرافیا 42708
 14 حسابداري 45519
 11 روانشناسي 45520
 40 کاربردها و ریاضیات 40922
 48 انگلیسي ادبیات و زبان 40604
 49 فارسي ادبیات و زبان 42710
 39 شناسي زمین 42234
 29 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40105
 30 کاربردي شیمي 45521

 

 شبستر مركز - شرقي آذربايجان استان نور پيام شگاهادامه دان
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 31 تربیتي علوم 42711
 15 زیست محیط مهندسي و علوم 42235
 40 ورزشي علوم 45522
 45 اسالمي حقوق مباني و فقه 42712
 30 انگلیسي زبان مترجمي 40605
 39 بازرگاني مدیریت 45523
 39 دولتي تمدیری 45524
 48 صنعتي مدیریت 45525
 43 مشاوره 42713
 73 کامپیوتر مهندسي 40923
 46 معماري مهندسي 40924

 مراغه مركز - شرقي آذربايجان استان نور پيام دانشگاه
 38 اقتصاد 45526
 15 کشاورزي اقتصاد 45527
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 42714
 48 شناسي جامعه 42715
 47 جغرافیا 42716
 40 کاربردها و ریاضیات 40925
 44 فارسي ادبیات و زبان 42718
 23 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40106
 34 گیاهي شناسي زیست 42236
 18 کاربردي شیمي 45530
 38 محض شیمي 45531
 48 شناسي دانش و اطالعات علم 45532
 50 حدیث و قرآن علوم 42719
 37 امپیوترک علوم 40926
 10 (کشاورزي) غذایي صنایع مهندسي و علوم 42237
 50 فرش 40409
 27 اسالمي حقوق مباني و فقه 42720
 50 اسالمي کالم و فلسفه 42721
 31 انگلیسي زبان مترجمي 40606
 17 بانکي امور مدیریت 45533
 20 بازرگاني مدیریت 45534
 21 دولتي مدیریت 45535
 45 صنعتي مدیریت 45536
 30 صنایع مهندسي 40927
 55 کامپیوتر مهندسي 40928
 50 نقاشي 40410
 50 اسالمي هنر 40411

 مرند مركز - شرقي آذربايجان استان نور پيام دانشگاه
 36 اقتصاد 45537
 42 شناسي جامعه 42722
 5 حسابداري 45538
 31 کاربردها و ریاضیات 40929
 46 يفارس ادبیات و زبان 42724
 27 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40107
 40 گیاهي شناسي زیست 42238
 31 کاربردي شیمي 45540
 38 محض شیمي 45541
 11 دامي علوم 42239
 28 ورزشي علوم 45542
 5 اسالمي حقوق مباني و فقه 42726
 40 فیزیک 40930
 32 انگلیسي زبان مترجمي 40607
 36 بازرگاني مدیریت 45543
 38 دولتي مدیریت 45544
 30 صنایع مهندسي 40931

 ميانه مركز - شرقي آذربايجان استان نور پيام دانشگاه
 48 اقتصاد 45545
 50 شناسي جامعه 42727
 6 حسابداري 45546
 40 کاربردها و ریاضیات 40932
 39 انگلیسي ادبیات و زبان 40608
 48 فارسي ادبیات و زبان 42729
 39 شناسي نزمی 42240
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 ميانه مركز - شرقي آذربايجان استان نور پيام ادامه دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 40 محض شیمي 45548
 50 شناسي دانش و اطالعات علم 45549
 49 حدیث و قرآن علوم 42731
 33 بازرگاني مدیریت 45550
 23 دولتي مدیریت 45551
 48 صنعتي مدیریت 45552
 37 صنایع مهندسي 40933
 72 کامپیوتر مهندسي 40934

 هشترود مركز - شرقي آذربايجان استان نور پيام دانشگاه
 40 آمار 40935
 49 اقتصاد 45553
 13 کشاورزي اقتصاد 45554
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 42733
 50 جغرافیا 42734
 20 حسابداري 45555
 5 حقوق 42735
 5 روانشناسي 45556
 40 کاربردها و ریاضیات 40936
 48 فارسي ادبیات و زبان 42736
 37 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40108
 40 گیاهي شناسي زیست 42241
 50 سیاسي علوم 42738
 50 اسالمي حقوق و فقه 42739
 50 اسالمي کالم و فلسفه 42740
 80 فیزیک 40937
 50 گردشگري 45557
 47 نيبازرگا مدیریت 45558
 30 دولتي مدیریت 45559
 50 صنعتي مدیریت 45560
 79 کامپیوتر مهندسي 40938

 آذرشهر واحد - شرقي آذربايجان استان نور پيام دانشگاه
 40 آمار 40939
 21 حسابداري 45561
 46 انگلیسي ادبیات و زبان 40609
 49 فارسي ادبیات و زبان 42742
 34 تربیتي علوم 42743
 48 اسالمي حقوق مباني و قهف 42744
 46 انگلیسي زبان مترجمي 40610
 44 بازرگاني مدیریت 45562
 49 دولتي مدیریت 45563
 38 صنایع مهندسي 40940
 76 کامپیوتر مهندسي 40941

 اسكو واحد - شرقي آذربايجان استان نور پيام دانشگاه
 34 اقتصاد 45564
 8 حسابداري 45565
 40 کاربردها و ریاضیات 40942
 49 حدیث و قرآن علوم 42746
 45 گردشگري 45566
 8 بازرگاني مدیریت 45567
 22 دولتي مدیریت 45568
 46 صنعتي مدیریت 45569
 31 صنایع مهندسي 40943
 63 کامپیوتر مهندسي 40944
 40 پروژه مدیریت مهندسي 49123
 42 معماري مهندسي 40945

 اهر واحد - شرقي ذربايجانآ استان نور پيام دانشگاه
 38 اقتصاد 45570
 14 کشاورزي اقتصاد 45571
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 42747
 50 شناسي جامعه 42748
 7 حسابداري 45572
 40 کاربردها و ریاضیات 40946
 44 انگلیسي ادبیات و زبان 40611
 36 فارسي ادبیات و زبان 42750
 28 مولکولي و ليسلو شناسي زیست 40109
 38 محض شیمي 45574
 16 تربیتي علوم 42751

 اهر واحد - شرقي آذربايجان استان نور پيام ادامه دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 14 دامي علوم 42242
 15 آب مهندسي و علوم 40947
 38 اسالمي حقوق مباني و فقه 42752
 39 بازرگاني مدیریت 45575
 41 دولتي مدیریت 45576
 49 صنعتي مدیریت 45577
 69 کامپیوتر مهندسي 40948

 ايلخچي واحد - شرقي آذربايجان استان نور پيام دانشگاه
 20 تربیتي علوم 42753
 48 گردشگري 45578
 44 بازرگاني مدیریت 45579
 47 دولتي مدیریت 45580
 49 صنعتي مدیریت 45581
 38 صنایع مهندسي 40949
 39 کامپیوتر مهندسي 40950

 آباد بستان واحد - شرقي آذربايجان استان نور پيام دانشگاه
 40 آمار 40951
 79 جغرافیا 42754
 32 حسابداري 45582
 13 روانشناسي 45583
 40 کاربردها و ریاضیات 40952
 48 فارسي ادبیات و زبان 42756
 52 تربیتي علوم 42757
 40 کامپیوتر علوم 40953
 47 اسالمي حقوق مباني و فقه 42758
 50 بازرگاني مدیریت 45584
 44 دولتي مدیریت 45585
 38 کامپیوتر مهندسي 40954

 مرند بناب واحد - شرقي آذربايجان استان نور پيام دانشگاه
 19 حسابداري 45586
 31 بازرگاني مدیریت 45587
 40 دولتي مدیریت 45588
 40 صنایع مهندسي 40955

 جلفا واحد - شرقي آذربايجان استان نور پيام انشگاهد
 50 اقتصاد 45599
 15 کشاورزي اقتصاد 45600
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 42763
 47 شناسي جامعه 42764
 25 حسابداري 45601
 50 فارسي ادبیات و زبان 42766
 36 سیاسي علوم 42767
 49 گردشگري 45603
 33 بازرگاني مدیریت 45604
 49 دولتي مدیریت 45605
 50 صنعتي مدیریت 45606
 39 صنایع مهندسي 40960
 74 کامپیوتر مهندسي 40961

 خسروشاه واحد - شرقي آذربايجان استان نور پيام دانشگاه
 48 شناسي جامعه 42768
 41 انگلیسي ادبیات و زبان 40612
 30 اسالمي حقوق مباني و فقه 42770
 46 گانيبازر مدیریت 45607
 42 دولتي مدیریت 45608
 49 صنعتي مدیریت 45609

 سراب واحد - شرقي آذربايجان استان نور پيام دانشگاه

 50 اقتصاد 45613
 37 حسابداري 45614
 18 روانشناسي 45615
 50 فارسي ادبیات و زبان 42775
 59 تربیتي علوم 42776
 40 کامپیوتر علوم 40964
 48 اسالمي قوقح مباني و فقه 42777
 46 بازرگاني مدیریت 45616
 45 دولتي مدیریت 45617
 49 صنعتي مدیریت 45618
 71 کامپیوتر مهندسي 40965
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 شير عجب واحد - شرقي آذربايجان استان نور پيام دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 40 اقتصاد 45623
 15 کشاورزي اقتصاد 45624
 50 اسالمي للم تمدن تاریخ 42781
 50 جغرافیا 42782
 16 حقوق 42783
 40 کامپیوتر علوم 40967
 15 آب مهندسي و علوم 40968
 15 زیست محیط مهندسي و علوم 42247
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 42784
 50 اسالمي کالم و فلسفه 42785
 46 بازرگاني مدیریت 45626
 50 صنعتي مدیریت 45627
 40 صنایع يمهندس 40969
 34 کامپیوتر مهندسي 40970
 15 کشاورزي مکانیزاسیون مهندسي 40971

 كليبر واحد - شرقي آذربايجان استان نور پيام دانشگاه
 50 عرفان و ادیان 42790
 70 اقتصاد 45632
 14 کشاورزي اقتصاد 45633
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 42791
 43 شناسي جامعه 42792
 37 داريحساب 45634
 39 گیاهي شناسي زیست 42249
 50 حدیث و قرآن علوم 42794
 40 کامپیوتر علوم 40974
 15 زیست محیط مهندسي و علوم 42250
 44 اسالمي حقوق مباني و فقه 42795
 45 بازرگاني مدیریت 45635
 46 دولتي مدیریت 45636
 79 کامپیوتر مهندسي 40975

 ملكان واحد - شرقي بايجانآذر استان نور پيام دانشگاه
 49 اقتصاد 45642
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 42801
 50 شناسي جامعه 42802
 36 حسابداري 45643
 14 روانشناسي 45644
 40 کاربردها و ریاضیات 40979
 34 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40111
 40 گیاهي شناسي زیست 42251
 13 تربیتي علوم 42803
 49 اسالمي حقوق مباني و فقه 42804
 50 گردشگري 45645
 49 بازرگاني مدیریت 45646
 49 صنعتي مدیریت 45647
 40 صنایع مهندسي 40980
 40 کامپیوتر مهندسي 40981

 هريس واحد - شرقي آذربايجان استان نور پيام دانشگاه
 42 حسابداري 45662
 24 روانشناسي 45663
 40 اربردهاک و ریاضیات 40986
 50 فارسي ادبیات و زبان 42810
 31 تربیتي علوم 42811
 40 کامپیوتر علوم 40987
 47 اسالمي حقوق مباني و فقه 42812
 46 بازرگاني مدیریت 45664

 ورزقان واحد - شرقي آذربايجان استان نور پيام دانشگاه
 49 اقتصاد 45652
 33 حسابداري 45653
 49 يبازرگان مدیریت 45654
 40 دولتي مدیریت 45655
 50 صنعتي مدیریت 45656
 33 کامپیوتر مهندسي 40984

 اروميه مركز - غربي آذربايجان استان نور پيام دانشگاه
 36 آمار 40988
 44 عرفان و ادیان 42813
 10 کشاورزي اقتصاد 45672
 31 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 42814

 اروميه مركز - غربي آذربايجان ستانا نور پيام ادامه دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 33 تاریخ 42815
 58 اسالمي ملل تمدن تاریخ 42816
 12 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42256
 5 شناسي جامعه 42817
 62 جغرافیا 42818
 34 کاربردها و ریاضیات 40989
 14 انگلیسي ادبیات و زبان 40613
 37 عربي ادبیات و زبان 42819
 15 فارسي ادبیات و زبان 42820
 30 شناسي زمین 42257
 18 گیاهي شناسي زیست 42258
 18 محض شیمي 45673
 41 شناسي دانش و اطالعات علم 45674
 5 دامي علوم 42259
 45 حدیث و قرآن علوم 42823
 29 کامپیوتر علوم 40990
 11 شیالت مهندسي و علوم 42260
 5 ورزشي علوم 45675
 55 اسالمي کالم و فلسفه 42825
 80 فیزیک 40991
 16 گردشگري 45676
 5 انگلیسي زبان مترجمي 40614
 37 برق مهندسي 40992
 44 پلیمر مهندسي 40993
 18 شهرسازي مهندسي 40994
 20 شیمي مهندسي 40995
 16 صنایع مهندسي 40996
 24 عمران مهندسي 40997
 26 کامپیوتر مهندسي 40998
 37 پروژه مدیریت مهندسي 49125
 22 معماري مهندسي 40999
 11 کشاورزي مکانیزاسیون مهندسي 41000
 19 مکانیک مهندسي 41001
 18 نفت مهندسي 41002
 78 اسالمي هنر 40412

 قوشچي - اروميه مركز - غربي آذربايجان استان نور پيام دانشگاه
 32 اقتصاد 45677
 33 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 42826

 بوكان مركز - غربي آذربايجان استان نور پيام دانشگاه
 49 اقتصاد 45679
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 42827
 49 شناسي جامعه 42828
 50 جغرافیا 42829
 24 حسابداري 45680
 5 روانشناسي 45681
 39 فارسي ادبیات و زبان 42831
 11 ورزشي علوم 45682
 47 اسالمي حقوق مباني و فقه 42833
 21 انگلیسي زبان مترجمي 40615
 43 بازرگاني مدیریت 45683
 45 دولتي مدیریت 45684
 28 مشاوره 42834
 40 صنایع مهندسي 41003
 67 کامپیوتر مهندسي 41004
 43 معماري مهندسي 41005

 خوي مركز - غربي آذربايجان استان نور پيام دانشگاه
 49 عرفان و ادیان 42835
 37 اقتصاد 45685
 48 شناسي جامعه 42836
 5 حسابداري 45686
 37 کاربردها و ریاضیات 41006
 47 فارسي ادبیات و زبان 42838
 38 شناسي زمین 42261
 21 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40115
 26 کاربردي شیمي 45688
 38 محض شیمي 45689
 50 شناسي دانش و اطالعات علم 45690
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 خوي مركز - غربي آذربايجان استان نور پيام ادامه دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 12 دامي علوم 42262
 9 (کشاورزي) غذایي صنایع مهندسي و علوم 42263
 12 ورزشي علوم 45691
 32 انگلیسي زبان مترجمي 40616
 17 بازرگاني مدیریت 45692
 27 دولتي مدیریت 45693
 18 مشاوره 42840
 29 صنایع مهندسي 41007
 40 کامپیوتر مهندسي 41008
 40 پروژه مدیریت مهندسي 49126

 اوغلي ابو - خوي مركز - غربي آذربايجان استان نور پيام دانشگاه
 40 تربیتي علوم 42841
 44 اسالمي حقوق مباني و فقه 42842

 دژ شاهين مركز - غربي آذربايجان تاناس نور پيام دانشگاه
 50 عرفان و ادیان 42843
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 42844
 50 شناسي جامعه 42845
 49 جغرافیا 42846
 46 حسابداري 45694
 5 حقوق 42847
 16 روانشناسي 45695
 50 فارسي ادبیات و زبان 42848
 40 شناسي زمین 42264
 36 مولکولي و سلولي يشناس زیست 40116
 34 تربیتي علوم 42849
 15 دامي علوم 42265
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 42850
 49 گردشگري 45696
 50 بازرگاني مدیریت 45697
 50 صنعتي مدیریت 45698
 48 مشاوره 42851
 39 کامپیوتر مهندسي 41009

 كشاورز - دژ ينشاه مركز - غربي آذربايجان استان نور پيام دانشگاه
 43 حسابداري 45699
 27 حقوق 42852

 ماكو مركز - غربي آذربايجان استان نور پيام دانشگاه
 50 عرفان و ادیان 42853
 37 اقتصاد 45700
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 42854
 50 شناسي جامعه 42855
 50 جغرافیا 42856
 18 حسابداري 45701
 5 روانشناسي 45702
 48 فارسي ادبیات و زبان 42858
 15 زیست محیط مهندسي و علوم 42266
 39 ورزشي علوم 45703
 45 اسالمي حقوق مباني و فقه 42860
 80 فیزیک 41010
 47 گردشگري 45704
 43 بازرگاني مدیریت 45705
 39 دولتي مدیریت 45706
 36 کامپیوتر مهندسي 41011

 مهاباد مركز - ربيغ آذربايجان استان نور پيام دانشگاه
 40 اقتصاد 45707
 49 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 42861
 50 تاریخ 42862
 46 شناسي جامعه 42863
 80 جغرافیا 42864
 14 حسابداري 45708
 48 عربي ادبیات و زبان 42866
 46 فارسي ادبیات و زبان 42867
 34 گیاهي شناسي زیست 42267
 28 کاربردي شیمي 45710
 38 محض شیمي 45711
 50 شناسي دانش و اطالعات علم 45712
 11 دامي علوم 42268
 48 سیاسي علوم 42869

 مهاباد مركز - غربي آذربايجان استان نور پيام ادامه دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 38 کامپیوتر علوم 41012
 14 زیست محیط مهندسي و علوم 42269
 5 شيورز علوم 45713
 49 اسالمي حقوق مباني و فقه 42870
 38 فیزیک 41013
 50 گردشگري 45714
 9 انگلیسي زبان مترجمي 40617
 13 اجتماعي مددکاري 42871
 37 بازرگاني مدیریت 45715
 48 صنعتي مدیریت 45716
 12 مشاوره 42872
 66 کامپیوتر مهندسي 41014
 44 معماري مهندسي 41015

 تپه گوك - مهاباد مركز - غربي آذربايجان استان نور مپيا دانشگاه
 50 شناسي جامعه 42873
 43 دولتي مدیریت 45717
 39 صنایع مهندسي 41016

 مياندواب مركز - غربي آذربايجان استان نور پيام دانشگاه
 38 اقتصاد 45718
 48 شناسي جامعه 42874
 67 جغرافیا 42875
 19 حسابداري 45719
 46 فارسي ادبیات و بانز 42877
 40 شناسي زمین 42270
 26 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40117
 31 کاربردي شیمي 45721
 40 محض شیمي 45722
 13 دامي علوم 42271
 46 سیاسي علوم 42879
 15 آب مهندسي و علوم 41017
 14 زیست محیط مهندسي و علوم 42272
 38 ورزشي علوم 45723
 13 اسالمي حقوق مباني و فقه 42880
 39 فیزیک 41018
 50 گردشگري 45724
 45 انگلیسي زبان مترجمي 40618
 41 بازرگاني مدیریت 45725
 36 دولتي مدیریت 45726
 9 مشاوره 42881
 32 صنایع مهندسي 41019
 70 کامپیوتر مهندسي 41020
 44 معماري مهندسي 41021

 نقده مركز - غربي انآذربايج استان نور پيام دانشگاه

 40 آمار 41022
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 42882
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 42883
 46 شناسي جامعه 42884
 80 جغرافیا 42885
 25 حسابداري 45727
 40 کاربردها و ریاضیات 41023
 49 فارسي ادبیات و زبان 42887
 40 شناسي زمین 42273
 30 مولکولي و سلولي ناسيش زیست 40118
 40 گیاهي شناسي زیست 42274
 32 کاربردي شیمي 45729
 39 محض شیمي 45730
 38 ورزشي علوم 45731
 45 اسالمي حقوق مباني و فقه 42889
 40 فیزیک 41024
 50 گردشگري 45732
 31 انگلیسي زبان مترجمي 40619
 37 بازرگاني مدیریت 45733
 27 يدولت مدیریت 45734
 50 صنعتي مدیریت 45735
 38 صنایع مهندسي 41025
 76 کامپیوتر مهندسي 41026
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 اشنويه واحد - غربي آذربايجان استان نور پيام دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 39 اقتصاد 45736
 13 کشاورزي اقتصاد 45737
 48 شناسي جامعه 42890
 50 جغرافیا 42891
 35 يحسابدار 45738
 40 کاربردها و ریاضیات 41027
 40 شناسي زمین 42275
 34 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40119
 38 گیاهي شناسي زیست 42276
 37 سیاسي علوم 42894
 49 اسالمي حقوق مباني و فقه 42895
 42 انگلیسي زبان مترجمي 40620
 34 شهرسازي مهندسي 41028
 36 کامپیوتر مهندسي 41029

 پيرانشهر واحد - غربي آذربايجان استان نور پيام دانشگاه
 38 اقتصاد 45740
 14 کشاورزي اقتصاد 45741
 31 شناسي جامعه 42897
 79 جغرافیا 42898
 19 حسابداري 45742
 44 اسالمي کالم و فلسفه 42901
 50 گردشگري 45744
 36 بازرگاني مدیریت 45745

 شهر تازه واحد - غربي ايجانآذرب استان نور پيام دانشگاه
 14 حقوق 42902
 39 تربیتي علوم 42903

  تكاب واحد - غربي آذربايجان استان نور پيام دانشگاه
 50 شناسي جامعه 42904
 35 حسابداري 45746
 25 حقوق 42905
 61 روانشناسي 45747
 40 کاربردها و ریاضیات 41031
 40 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40120
 40 گیاهي شناسي زیست 42277
 39 کاربردي شیمي 45748
 40 محض شیمي 45749
 63 تربیتي علوم 42906
 15 آب مهندسي و علوم 41032
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 42907
 48 بازرگاني مدیریت 45750
 50 دولتي مدیریت 45751
 49 مشاوره 42908

 سردشت واحد - غربي آذربايجان استان نور پيام دانشگاه
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 42909
 49 جغرافیا 42910
 31 حسابداري 45752
 6 حقوق 42911
 5 روانشناسي 45753
 40 کاربردها و ریاضیات 41033
 49 عربي ادبیات و زبان 42912
 49 فارسي ادبیات و زبان 42913
 49 حدیث و قرآن علوم 42915
 40 کامپیوتر علوم 41034
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 42916
 8 انگلیسي زبان مترجمي 40621
 47 بازرگاني مدیریت 45754
 44 دولتي مدیریت 45755

 سلماس واحد - غربي آذربايجان استان نور پيام دانشگاه
 40 کاربردها و ریاضیات 41035
 36 صنعتي مدیریت 45757
 39 صنایع مهندسي 41036
 40 ترکامپیو مهندسي 41037
 49 معماري مهندسي 41038

 فيرورق واحد - غربي آذربايجان استان نور پيام دانشگاه
 50 شناسي جامعه 42932
 46 حسابداري 45763
 5 حقوق 42933

 فيرورق واحد - غربي آذربايجان استان نور پيام ادامه دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 31 روانشناسي 45764
 50 انگلیسي ادبیات و زبان 40623
 44 تربیتي علوم 42934
 49 گردشگري 45765
 43 مشاوره 42935

 ضياالدين قره واحد - غربي آذربايجان استان نور پيام دانشگاه
 39 اقتصاد 45766
 50 شناسي جامعه 42936
 40 حسابداري 45767
 7 حقوق 42937
 27 روانشناسي 45768
 40 کامپیوتر علوم 41039
 49 اسالمي حقوق مباني و فقه 42938
 50 گردشگري 45769
 49 انگلیسي زبان مترجمي 40624
 46 بازرگاني مدیریت 45770
 49 دولتي مدیریت 45771
 50 صنعتي مدیریت 45772

 اردبيل مركز - اردبيل استان نور پيام دانشگاه
 39 آمار 41040
 47 عرفان و ادیان 42939
 22 اقتصاد 45777
 15 کشاورزي اقتصاد 45778
 35 تاریخ 42940
 13 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42278
 75 جغرافیا 42942
 37 کاربردها و ریاضیات 41041
 47 عربي ادبیات و زبان 42943
 29 فارسي ادبیات و زبان 42944
 31 شناسي زمین 42279
 27 گیاهي شناسي زیست 42280
 22 محض شیمي 45779
 49 شناسي دانش و اطالعات معل 45780
 9 دامي علوم 42281
 5 سیاسي علوم 42946
 45 حدیث و قرآن علوم 42947
 31 کامپیوتر علوم 41042
 7 زیست محیط مهندسي و علوم 42282
 49 اسالمي کالم و فلسفه 42949
 78 فیزیک 41043
 42 گردشگري 45782
 22 صنعتي مدیریت 45783
 22 برق مهندسي 41044
 10 شهرسازي مهندسي 41045
 23 شیمي مهندسي 41046
 14 صنایع مهندسي 41047
 27 عمران مهندسي 41048
 35 کامپیوتر مهندسي 41049
 39 پروژه مدیریت مهندسي 49127
 23 مکانیک مهندسي 41050
 25 متالورژي و مواد مهندسي 41051
 48 اسالمي هنر 40413

 خلخال مركز - يلاردب استان نور پيام دانشگاه
 48 اقتصاد 45784
 50 تاریخ 42950
 50 جغرافیا 42951
 5 حسابداري 45785
 55 روانشناسي 45786
 40 کاربردها و ریاضیات 41052
 50 فارسي ادبیات و زبان 42953
 35 تربیتي علوم 42954
 50 حدیث و قرآن علوم 42955
 38 کامپیوتر علوم 41053
 30 ورزشي علوم 45787
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 42956
 49 گردشگري 45788
 47 انگلیسي زبان مترجمي 40626

www.PnuNews.com

www.PnuNews.com


 1397بهمن ماه  -پذيرش با سوابق تحصيلي آزمون سراسري 

 29صفحه 

 خلخال مركز - اردبيل استان نور پيام ادامه دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 39 بازرگاني مدیریت 45789
 47 دولتي مدیریت 45790
 47 مشاوره 42957
 37 صنایع مهندسي 41054
 74 کامپیوتر مهندسي 41055

 گرمي مركز - اردبيل استان نور پيام دانشگاه
 49 اقتصاد 45791
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 42958
 14 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42283
 50 شناسي جامعه 42959
 50 جغرافیا 42960
 34 حسابداري 45792
 53 روانشناسي 45793
 40 بردهاکار و ریاضیات 41056
 49 فارسي ادبیات و زبان 42962
 69 تربیتي علوم 42963
 40 کامپیوتر علوم 41057
 15 زیست محیط مهندسي و علوم 42284
 46 ورزشي علوم 45794
 41 اسالمي حقوق مباني و فقه 42964
 50 اسالمي کالم و فلسفه 42965
 48 انگلیسي زبان مترجمي 40627
 47 بازرگاني مدیریت 45795
 48 دولتي مدیریت 45796
 49 صنعتي مدیریت 45797
 49 مشاوره 42966
 77 کامپیوتر مهندسي 41058

 شهر مشكين مركز - اردبيل استان نور پيام دانشگاه
 50 اقتصاد 45798
 14 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42285
 74 جغرافیا 42967
 18 حسابداري 45799
 10 روانشناسي 45800
 40 کاربردها و ریاضیات 41059
 49 فارسي ادبیات و زبان 42969
 12 تربیتي علوم 42970
 39 کامپیوتر علوم 41060
 28 ورزشي علوم 45801
 50 گردشگري 45802
 38 انگلیسي زبان مترجمي 40628
 42 بازرگاني مدیریت 45803
 44 دولتي مدیریت 45804
 42 مشاوره 42971

 سوار بيله واحد - اردبيل ستانا نور پيام دانشگاه
 39 اقتصاد 45809
 47 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 42973
 50 تاریخ 42974
 80 جغرافیا 42975
 39 حسابداري 45810
 50 سیاسي علوم 42977
 48 بازرگاني مدیریت 45811

 اباد پارس واحد - اردبيل استان نور پيام دانشگاه
 50 اقتصاد 45812
 50 ریختا 42978
 11 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42286
 22 حسابداري 45813
 5 روانشناسي 45814
 40 کاربردها و ریاضیات 41061
 48 سیاسي علوم 42981
 13 (کشاورزي) غذایي صنایع مهندسي و علوم 42287
 50 اسالمي کالم و فلسفه 42983
 43 بازرگاني مدیریت 45815
 39 ترکامپیو مهندسي 41062

 سرعين واحد - اردبيل استان نور پيام دانشگاه
 50 اقتصاد 45819
 50 جغرافیا 42988
 31 حسابداري 45820

 سرعين واحد - اردبيل استان نور پيام ادامه دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 45 اسالمي حقوق مباني و فقه 42990
 50 اسالمي کالم و فلسفه 42991
 49 شگريگرد 45821
 41 انگلیسي زبان مترجمي 40629

 نمين واحد - اردبيل استان نور پيام دانشگاه
 80 جغرافیا 42996
 14 حسابداري 45826
 21 روانشناسي 45827
 50 فارسي ادبیات و زبان 42998
 39 تربیتي علوم 42999
 46 اسالمي حقوق مباني و فقه 43000
 50 اسالمي کالم و فلسفه 43001
 40 انگلیسي زبان مترجمي 40630
 43 بازرگاني مدیریت 45828
 46 دولتي مدیریت 45829

 نير واحد - اردبيل استان نور پيام دانشگاه
 50 اقتصاد 45830
 15 کشاورزي اقتصاد 45831
 50 شناسي جامعه 43002
 80 جغرافیا 43003
 42 حسابداري 45832
 28 روانشناسي 45833
 50 اسالمي مکال و فلسفه 43005
 50 بازرگاني مدیریت 45834
 41 دولتي مدیریت 45835

 هير واحد - اردبيل استان نور پيام دانشگاه
 50 جغرافیا 43006
 47 حسابداري 45836
 45 روانشناسي 45837
 50 بازرگاني مدیریت 45838
 49 دولتي مدیریت 45839

 گلبيد و آران مركز - اصفهان استان نور پيام دانشگاه
 50 اقتصاد 45840
 49 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 43008
 49 شناسي جامعه 43009
 78 جغرافیا 43010
 47 عمومي روابط 43012
 40 کاربردها و ریاضیات 41064
 48 فارسي ادبیات و زبان 43013
 13 زیست محیط مهندسي و علوم 42288
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 43015
 40 یکفیز 41065
 14 انگلیسي زبان مترجمي 40631
 17 بازرگاني مدیریت 45843
 27 دولتي مدیریت 45844
 48 صنعتي مدیریت 45845
 70 کامپیوتر مهندسي 41066

 اردستان مركز - اصفهان استان نور پيام دانشگاه

 50 اقتصاد 45846
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 43016
 15 پایدار شاورزيک آموزش و ترویج 42289
 50 شناسي جامعه 43017
 50 جغرافیا 43018
 18 حسابداري 45847
 26 حقوق 43019
 21 روانشناسي 45848
 49 فارسي ادبیات و زبان 43020
 34 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40123
 40 گیاهي شناسي زیست 42290
 39 تربیتي علوم 43021
 40 کامپیوتر علوم 41067
 50 گردشگري 45849
 40 بازرگاني مدیریت 45850
 49 صنعتي مدیریت 45851
 39 صنایع مهندسي 41068
 78 کامپیوتر مهندسي 41069
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  اصفهان مركز - اصفهان استان نور پيام دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 38 آمار 41070
 46 عرفان و ادیان 43022
 21 تصویري ارتباط 40414
 12 کشاورزي اقتصاد 45860
 55 اسالمي ملل تمدن تاریخ 43024
 13 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42291
 67 جغرافیا 43026
 32 کاربردها و ریاضیات 41071
 5 انگلیسي ادبیات و زبان 40632
 45 عربي ادبیات و زبان 43029
 29 شناسي زمین 42292
 9 گیاهي شناسي زیست 42293
 33 دستي صنایع 40415
 44 پارچه طراحي 40416
 17 عکاسي 40417
 41 شناسي دانش و اطالعات علم 45861
 26 حدیث و قرآن علوم 43032
 16 کامپیوتر علوم 41072
 78 فرش 40418
 52 اسالمي کالم و فلسفه 43034
 71 فیزیک 41073
 5 گردشگري 45862
 48 تاریخي بناهاي مرمت 40419
 34 برق مهندسي 41074
 11 شهرسازي مهندسي 41076
 9 شیمي مهندسي 41077
 6 عمران مهندسي 41079
 5 کامپیوتر مهندسي 41080
 38 پروژه مدیریت مهندسي 49129
 11 کشاورزي مکانیزاسیون مهندسي 41081
 5 مکانیک مهندسي 41082
 19 متالورژي و مواد مهندسي 41083
 32 هوافضا مهندسي 41084
 48 سالميا هنر 40420
 50 صناعي هنرهاي 40421

  تيران مركز - اصفهان استان نور پيام دانشگاه
 49 اقتصاد 45863
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 43035
 48 شناسي جامعه 43036
 78 جغرافیا 43037
 18 حسابداري 45864
 15 روانشناسي 45865
 44 کاربردي شیمي 45866
 56 تربیتي علوم 43039
 40 کامپیوتر علوم 41085
 5 (کشاورزي) غذایي صنایع مهندسي و علوم 42294
 14 زیست محیط مهندسي و علوم 42295
 22 ورزشي علوم 45867
 49 اسالمي حقوق مباني و فقه 43040
 79 فیزیک 41086
 49 گردشگري 45868
 46 انگلیسي زبان مترجمي 40634
 48 بازرگاني مدیریت 45869
 50 دولتي یریتمد 45870
 47 صنعتي مدیریت 45871
 35 صنایع مهندسي 41087
 34 عمران مهندسي 41088
 80 کامپیوتر مهندسي 41089
 48 معماري مهندسي 41090
 34 مکانیک مهندسي 41091

  خوانسار مركز - اصفهان استان نور پيام دانشگاه
 40 آمار 41092
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 43041
 50 تاریخ 43042
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 43043
 50 شناسي جامعه 43044
 38 حسابداري 45872

 خوانسار مركز - اصفهان استان نور پيام ادامه دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 32 حقوق 43045
 30 روانشناسي 45873
 40 کاربردها و ریاضیات 41093
 49 ارسيف ادبیات و زبان 43046
 70 تربیتي علوم 43047
 50 حدیث و قرآن علوم 43048
 40 کامپیوتر علوم 41094
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 43049
 50 اسالمي کالم و فلسفه 43050
 40 فیزیک 41095
 50 گردشگري 45874
 50 انگلیسي زبان مترجمي 40635
 49 بازرگاني مدیریت 45875
 48 دولتي مدیریت 45876
 50 صنعتي مدیریت 45877
 40 صنایع مهندسي 41096
 79 کامپیوتر مهندسي 41097

  آباد دولت مركز - اصفهان استان نور پيام دانشگاه

 39 آمار 41098
 48 اقتصاد 45880
 39 انگلیسي ادبیات و زبان 40636
 38 کامپیوتر علوم 41099
 32 اسالمي حقوق مباني و فقه 43053
 80 فیزیک 41100
 50 گردشگري 45881
 29 انگلیسي زبان مترجمي 40637
 19 بازرگاني مدیریت 45882
 14 دولتي مدیریت 45883
 49 صنعتي مدیریت 45884
 21 صنایع مهندسي 41101
 56 کامپیوتر مهندسي 41102
 40 پروژه مدیریت مهندسي 49130
 27 معماري مهندسي 41103

  شهر زرين مركز - ناصفها استان نور پيام دانشگاه
 47 اقتصاد 45886
 48 جغرافیا 43055
 6 حسابداري 45887
 40 کاربردها و ریاضیات 41104
 47 فارسي ادبیات و زبان 43057
 47 سیاسي علوم 43059
 38 کامپیوتر علوم 41105
 7 ورزشي علوم 45888
 40 فیزیک 41106
 36 دولتي مدیریت 45889
 29 برق مهندسي 41107
 23 شیمي مهندسي 41108
 32 صنایع مهندسي 41109
 69 کامپیوتر مهندسي 41110
 34 مکانیک مهندسي 41111
 35 متالورژي و مواد مهندسي 41112

  سميرم مركز - اصفهان استان نور پيام دانشگاه
 50 اقتصاد 45890
 15 کشاورزي اقتصاد 45891
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 43060
 49 شناسي جامعه 43061
 20 حسابداري 45892
 56 روانشناسي 45893
 40 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40126
 40 گیاهي شناسي زیست 42296
 50 شناسي دانش و اطالعات علم 45894
 49 سیاسي علوم 43063
 50 حدیث و قرآن علوم 43064
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 43065
 44 مشاوره 43066
 80 کامپیوتر مهندسي 41113
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  شهر شاهين مركز - اصفهان استان نور پيام دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 46 اقتصاد 45896
 45 تاریخ 43067
 77 جغرافیا 43068
 40 کاربردها و ریاضیات 41114
 38 شناسي زمین 42297
 16 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40127
 14 رديکارب شیمي 45897
 30 محض شیمي 45898
 39 کامپیوتر علوم 41115
 29 اسالمي حقوق مباني و فقه 43071
 42 گردشگري 45899
 8 بازرگاني مدیریت 45900
 38 صنعتي مدیریت 45901
 22 صنایع مهندسي 41116
 56 کامپیوتر مهندسي 41117

  شهرضا مركز - اصفهان استان نور پيام دانشگاه
 50 اقتصاد 45903
 14 کشاورزي اقتصاد 45904
 41 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 43072
 47 تاریخ 43073
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 43074
 16 شناسي جامعه 43075
 48 انگلیسي ادبیات و زبان 40639
 48 عربي ادبیات و زبان 43077
 47 فارسي ادبیات و زبان 43078
 49 اسيشن دانش و اطالعات علم 45906
 5 ورزشي علوم 45907
 40 فیزیک 41118
 50 گردشگري 45908
 39 انگلیسي زبان مترجمي 40640
 34 بازرگاني مدیریت 45909
 35 دولتي مدیریت 45910
 45 صنعتي مدیریت 45911
 71 کامپیوتر مهندسي 41119

 شهر فريدون مركز - اصفهان استان نور پيام دانشگاه
 50 اقتصاد 45912
 14 کشاورزي اقتصاد 45913
 48 جغرافیا 43080
 39 حسابداري 45914
 32 حقوق 43081
 30 روانشناسي 45915
 49 فارسي ادبیات و زبان 43082
 39 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40128
 40 گیاهي شناسي زیست 42298
 49 تربیتي علوم 43083
 50 حدیث و قرآن علوم 43084
 40 ترکامپیو علوم 41120
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 43085
 50 اسالمي کالم و فلسفه 43086
 48 بازرگاني مدیریت 45916
 45 دولتي مدیریت 45917
 49 صنعتي مدیریت 45918

 كاشان مركز - اصفهان استان نور پيام دانشگاه
 40 آمار 41121
 48 عرفان و ادیان 43087
 60 اسالمي ملل تمدن تاریخ 43088
 38 کاربردها و ریاضیات 41122
 9 انگلیسي ادبیات و زبان 40641
 44 عربي ادبیات و زبان 43091
 37 فارسي ادبیات و زبان 43092
 44 شناسي دانش و اطالعات علم 45921
 56 حدیث و قرآن علوم 43094
 37 کامپیوتر علوم 41123
 56 اسالمي حقوق مباني و فقه 43095
 27 گردشگري 45922
 5 صنعتي مدیریت 45924
 27 برق مهندسي 41124

 كاشان مركز - اصفهان استان نور پيام ادامه دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 21 صنایع مهندسي 41125
 46 کامپیوتر مهندسي 41126
 40 پروژه مدیریت مهندسي 49128
 33 معماري مهندسي 41127

 كوهپايه مركز - اصفهان استان نور پيام دانشگاه
 50 اقتصاد 45925
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 43096
 49 شناسي جامعه 43097
 24 حسابداري 45926
 17 حقوق 43098
 20 روانشناسي 45927
 40 کاربردها و ریاضیات 41128
 50 فارسي ادبیات و زبان 43099
 40 کاربردي شیمي 45928
 40 محض شیمي 45929
 50 شناسي دانش و عاتاطال علم 45930
 48 تربیتي علوم 43100
 40 کامپیوتر علوم 41129
 50 اسالمي کالم و فلسفه 43101
 49 بازرگاني مدیریت 45931
 50 دولتي مدیریت 45932
 50 صنعتي مدیریت 45933
 47 مشاوره 43102
 40 کامپیوتر مهندسي 41130

 نگلپايگا مركز - اصفهان استان نور پيام دانشگاه
 39 اقتصاد 45934
 15 کشاورزي اقتصاد 45935
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 43103
 15 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42299
 50 شناسي جامعه 43104
 45 روانشناسي 45937
 40 کاربردها و ریاضیات 41131
 50 فارسي ادبیات و زبان 43106
 40 شناسي زمین 42300
 37 مولکولي و سلولي اسيشن زیست 40129
 39 گیاهي شناسي زیست 42301
 40 محض شیمي 45938
 50 شناسي دانش و اطالعات علم 45939
 35 تربیتي علوم 43107
 15 آب مهندسي و علوم 41132
 30 ورزشي علوم 45940
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 43108
 40 فیزیک 41133
 50 گردشگري 45941
 42 انگلیسي زبان مترجمي 40642
 39 دولتي مدیریت 45942
 48 صنعتي مدیریت 45943
 48 مشاوره 43109
 35 صنایع مهندسي 41134
 77 کامپیوتر مهندسي 41135

 نايين مركز - اصفهان استان نور پيام دانشگاه
 50 اقتصاد 45944
 49 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 43110
 50 تاریخ 43111
 49 ناسيش جامعه 43112
 50 جغرافیا 43113
 37 حسابداري 45945
 41 حقوق 43114
 34 کاربردي شیمي 45946
 34 تربیتي علوم 43115
 49 سیاسي علوم 43116
 50 حدیث و قرآن علوم 43117
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 43118
 40 فیزیک 41136
 49 گردشگري 45947
 48 بازرگاني مدیریت 45948
 50 صنعتي یریتمد 45949
 38 صنایع مهندسي 41137
 79 کامپیوتر مهندسي 41138
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 آباد نجف مركز - اصفهان استان نور پيام دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 40 آمار 41139
 46 اقتصاد 45952
 46 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 43119
 45 تاریخ 43120
 33 شناسي جامعه 43121
 40 کاربردها و اضیاتری 41140
 33 فارسي ادبیات و زبان 43122
 38 سیاسي علوم 43124
 48 حدیث و قرآن علوم 43125
 38 کامپیوتر علوم 41141
 30 اسالمي حقوق مباني و فقه 43126
 80 فیزیک 41142
 38 گردشگري 45954
 16 بازرگاني مدیریت 45955
 18 دولتي مدیریت 45956
 40 تيصنع مدیریت 45957
 11 صنایع مهندسي 41143
 40 کامپیوتر مهندسي 41144

 نطنز مركز - اصفهان استان نور پيام دانشگاه
 50 اقتصاد 45958
 13 کشاورزي اقتصاد 45959
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 43128
 50 شناسي جامعه 43129
 42 حسابداري 45960
 37 حقوق 43130
 64 روانشناسي 45961
 49 فارسي ادبیات و زبان 43131
 50 شناسي دانش و اطالعات علم 45962
 39 تربیتي علوم 43132
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 43133
 49 فیزیک 41145
 48 بازرگاني مدیریت 45963
 47 دولتي مدیریت 45964
 50 صنعتي مدیریت 45965
 47 مشاوره 43134
 39 صنایع مهندسي 41146
 77 کامپیوتر دسيمهن 41147

 وزوان مركز - اصفهان استان نور پيام دانشگاه
 50 عرفان و ادیان 43135
 50 اقتصاد 45966
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 43136
 60 اسالمي ملل تمدن تاریخ 43137
 49 شناسي جامعه 43138
 80 جغرافیا 43139
 31 حسابداري 45967
 27 حقوق 43140
 41 ناسيروانش 45968
 40 کاربردها و ریاضیات 41148
 49 فارسي ادبیات و زبان 43141
 40 شناسي زمین 42302
 43 تربیتي علوم 43142
 60 حدیث و قرآن علوم 43143
 40 کامپیوتر علوم 41149
 60 اسالمي حقوق و فقه 43144
 50 گردشگري 45969
 50 انگلیسي زبان مترجمي 40644
 50 انيبازرگ مدیریت 45970
 48 دولتي مدیریت 45971
 50 صنعتي مدیریت 45972
 80 کامپیوتر مهندسي 41150

 بهادران باغ واحد - اصفهان استان نور پيام دانشگاه
 50 تاریخ 43145
 37 حسابداري 45973
 17 حقوق 43146
 12 روانشناسي 45974
 40 کامپیوتر علوم 41151
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 43147

 بهادران باغ واحد - اصفهان استان نور پيام ادامه دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 50 گردشگري 45975
 50 بازرگاني مدیریت 45976
 50 دولتي مدیریت 45977
 50 صنعتي مدیریت 45978
 40 کامپیوتر مهندسي 41152

 بهارستان واحد - اصفهان استان نور پيام دانشگاه
 14 ابداريحس 45990
 47 گردشگري 45991
 26 بازرگاني مدیریت 45992
 45 صنعتي مدیریت 45993

 مياندشت و بوئين واحد - اصفهان استان نور پيام دانشگاه
 49 اقتصاد 45983
 38 حقوق 43150
 66 روانشناسي 45984
 29 تربیتي علوم 43151
 10 (کشاورزي) غذایي صنایع مهندسي و علوم 42303
 49 اسالمي حقوق مباني و فقه 43152
 50 گردشگري 45985
 50 بازرگاني مدیریت 45986
 44 دولتي مدیریت 45987
 50 صنعتي مدیریت 45988
 49 مشاوره 43153
 40 صنایع مهندسي 41153
 79 کامپیوتر مهندسي 41154

 عليا جرقويه واحد - اصفهان استان نور پيام دانشگاه
 39 حسابداري 45994
 39 حقوق 43155
 72 روانشناسي 45995
 42 تربیتي علوم 43156
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 43157
 50 بازرگاني مدیریت 45996
 49 دولتي مدیریت 45997
 50 صنعتي مدیریت 45998
 46 مشاوره 43158

 چادگان واحد - اصفهان استان نور پيام دانشگاه
 50 عرفان و ادیان 43159
 50 داقتصا 45999
 48 حسابداري 46000
 28 حقوق 43160
 42 روانشناسي 46001
 57 تربیتي علوم 43161
 49 حدیث و قرآن علوم 43162
 50 گردشگري 46002
 50 بازرگاني مدیریت 46003
 49 دولتي مدیریت 46004
 48 صنعتي مدیریت 46005

 شهر خميني واحد - اصفهان استان نور پيام دانشگاه
 49 گريگردش 46007
 35 بازرگاني مدیریت 46008
 35 کامپیوتر مهندسي 41156

 خوراسگان واحد - اصفهان استان نور پيام دانشگاه
 44 اقتصاد 46014
 46 حدیث و قرآن علوم 43166
 39 کامپیوتر علوم 41157
 8 اسالمي حقوق مباني و فقه 43167
 39 گردشگري 46015
 18 انگلیسي زبان مترجمي 40645
 37 صنعتي مدیریت 46018
 16 صنایع مهندسي 41158
 47 کامپیوتر مهندسي 41159

 داران واحد - اصفهان استان نور پيام دانشگاه
 50 اقتصاد 46019
 15 کشاورزي اقتصاد 46020
 38 حسابداري 46021
 27 حقوق 43168
 34 روانشناسي 46022
 15 زیست محیط مهندسي و علوم 42304
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 داران واحد - اصفهان استان نور پيام هادامه دانشگا
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 49 بازرگاني مدیریت 46023
 47 دولتي مدیریت 46024
 79 کامپیوتر مهندسي 41160

 دهاقان واحد - اصفهان استان نور پيام دانشگاه

 14 اقتصاد 46025
 15 کشاورزي اقتصاد 46026
 50 شناسي جامعه 43169
 37 حسابداري 46027
 33 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40132
 14 دامي علوم 42305
 50 حدیث و قرآن علوم 43170
 40 کامپیوتر علوم 41161
 15 آب مهندسي و علوم 41162
 48 اسالمي حقوق مباني و فقه 43171
 50 گردشگري 46028
 49 بازرگاني مدیریت 46029
 50 صنعتي مدیریت 46030
 79 کامپیوتر هندسيم 41163

 رود زاينده واحد - اصفهان استان نور پيام دانشگاه

 50 شناسي جامعه 43173
 49 حسابداري 46036
 36 حقوق 43174
 26 روانشناسي 46037
 50 بازرگاني مدیریت 46038
 50 دولتي مدیریت 46039
 50 صنعتي مدیریت 46040

 شهر دفوال واحد - اصفهان استان نور پيام دانشگاه

 14 حسابداري 46049
 26 تربیتي علوم 43183
 42 بازرگاني مدیریت 46050
 47 صنعتي مدیریت 46051

 قمصر واحد - اصفهان استان نور پيام دانشگاه

 40 اقتصاد 46052
 29 حسابداري 46053
 32 حقوق 43184
 48 گردشگري 46054
 48 بازرگاني مدیریت 46055
 50 صنعتي مدیریت 46056

 قهدريجان واحد - اصفهان استان نور پيام دانشگاه
 50 شناسي جامعه 43185
 5 روانشناسي 46057
 47 بازرگاني مدیریت 46058
 48 دولتي مدیریت 46059
 48 صنعتي مدیریت 46060
 34 مشاوره 43186

 گز واحد - اصفهان استان نور پيام دانشگاه

 48 گردشگري 46062
 45 دولتي مدیریت 46063
 19 مشاوره 43188

 مباركه واحد - اصفهان استان نور پيام دانشگاه

 49 اقتصاد 46064
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 43189
 44 شناسي جامعه 43190
 40 کاربردها و ریاضیات 41168
 45 انگلیسي ادبیات و زبان 40647
 49 حدیث و قرآن علوم 43193
 48 اسالمي حقوق مباني و فقه 43194
 35 انگلیسي زبان مترجمي 40648
 36 بازرگاني مدیریت 46066
 47 صنعتي مدیریت 46067
 31 صنایع مهندسي 41169
 74 کامپیوتر مهندسي 41170

 آباد نوش واحد - اصفهان استان نور پيام دانشگاه

 39 حقوق 43195
 30 روانشناسي 46068
 46 مشاوره 43196

 

 هرند واحد - صفهانا استان نور پيام دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 43201
 50 شناسي جامعه 43202
 46 حسابداري 46074
 45 حقوق 43203
 36 روانشناسي 46075
 46 تربیتي علوم 43204
 40 کامپیوتر علوم 41173
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 43205
 50 گردشگري 46076
 50 بازرگاني مدیریت 46077
 49 دولتي مدیریت 46078

 ورزنه واحد - اصفهان استان نور پيام دانشگاه
 48 حسابداري 46069
 40 حقوق 43197
 69 روانشناسي 46070
 50 تربیتي علوم 43198
 39 کامپیوتر علوم 41171
 15 زیست محیط مهندسي و علوم 42306
 50 مياسال حقوق مباني و فقه 43199
 50 بازرگاني مدیریت 46071
 50 دولتي مدیریت 46072
 50 صنعتي مدیریت 46073
 48 مشاوره 43200
 80 کامپیوتر مهندسي 41172

 كرج مركز - البرز استان نور پيام دانشگاه
 31 آمار 41174
 45 عرفان و ادیان 43206
 14 کشاورزي اقتصاد 46087
 10 ایدارپ کشاورزي آموزش و ترویج 42307
 38 جغرافیا 43210
 31 کاربردها و ریاضیات 41175
 5 فارسي ادبیات و زبان 43211
 28 شناسي زمین 42308
 15 گیاهي شناسي زیست 42309
 11 حدیث و قرآن علوم 43214
 26 کامپیوتر علوم 41176
 7 آب مهندسي و علوم 41177
 56 اسالمي کالم و فلسفه 43216
 66 فیزیک 41178
 47 تاریخي بناهاي مرمت 40422
 28 برق مهندسي 41179
 36 پلیمر مهندسي 41181
 23 شهرسازي مهندسي 41182
 21 عمران مهندسي 41184
 13 کامپیوتر مهندسي 41185
 38 پروژه مدیریت مهندسي 49163
 6 کشاورزي مکانیزاسیون مهندسي 41186
 19 مکانیک مهندسي 41187
 17 اهوافض مهندسي 41188
 48 اسالمي هنر 40423

 اشتهارد واحد - البرز استان نور پيام دانشگاه
 39 اقتصاد 46092
 47 فارسي ادبیات و زبان 43219
 5 تربیتي علوم 43220
 49 حدیث و قرآن علوم 43221
 39 کامپیوتر علوم 41189
 46 اسالمي حقوق مباني و فقه 43222
 30 انگلیسي زبان مترجمي 40650
 41 بازرگاني مدیریت 46093
 34 دولتي مدیریت 46094
 40 صنعتي مدیریت 46095
 33 صنایع مهندسي 41190
 63 کامپیوتر مهندسي 41191
 40 پروژه مدیریت مهندسي 49164

 طالقان واحد - البرز استان نور پيام دانشگاه
 44 شناسي جامعه 43223
 78 جغرافیا 43224
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 طالقان واحد - البرز ستانا نور پيام ادامه دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 38 حسابداري 46096
 5 حقوق 43225
 12 دامي علوم 42310
 13 آب مهندسي و علوم 41192
 13 زیست محیط مهندسي و علوم 42311
 50 گردشگري 46097
 43 بازرگاني مدیریت 46098
 45 دولتي مدیریت 46099
 33 رکامپیوت مهندسي 41193

 گرمدره واحد - البرز استان نور پيام دانشگاه
 5 اقتصاد 46103
 40 کاربردها و ریاضیات 41194
 33 اسالمي حقوق مباني و فقه 43226
 27 کامپیوتر مهندسي 41195

 ماهدشت واحد - البرز استان نور پيام دانشگاه
 48 عرفان و ادیان 43227
 35 اقتصاد 46108
 50 اسالمي للم تمدن تاریخ 43228
 40 کاربردها و ریاضیات 41196
 5 سیاسي علوم 43229
 48 حدیث و قرآن علوم 43230
 23 کامپیوتر علوم 41197
 12 آب مهندسي و علوم 41198
 10 زیست محیط مهندسي و علوم 42312
 50 اسالمي کالم و فلسفه 43232
 5 انگلیسي زبان مترجمي 40651
 18 صنعتي مدیریت 46110
 23 صنایع مهندسي 41199

 آباد نظر واحد - البرز استان نور پيام دانشگاه
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 43233
 49 شناسي جامعه 43234
 22 حسابداري 46112
 43 فارسي ادبیات و زبان 43236
 39 شناسي زمین 42313
 5 تربیتي علوم 43237
 29 سیاسي علوم 43238
 49 ثحدی و قرآن علوم 43239
 15 زیست محیط مهندسي و علوم 42314
 22 انگلیسي زبان مترجمي 40652
 31 بازرگاني مدیریت 46113
 37 صنعتي مدیریت 46114
 23 کامپیوتر مهندسي 41200

 هشتگرد واحد - البرز استان نور پيام دانشگاه
 40 آمار 41201
 47 عرفان و ادیان 43240
 46 عاونت و اجتماعي ریزي برنامه 43241
 25 شناسي جامعه 43242
 77 جغرافیا 43243
 5 تربیتي علوم 43244
 37 کامپیوتر علوم 41202
 5 اسالمي حقوق مباني و فقه 43245
 18 دولتي مدیریت 46118
 29 صنعتي مدیریت 46119
 25 صنایع مهندسي 41203
 43 کامپیوتر مهندسي 41204
 40 پروژه مدیریت مهندسي 49165
 24 معماري مهندسي 41205

  ايالم مركز - ايالم استان نور پيام دانشگاه
 45 اقتصاد 46120
 15 کشاورزي اقتصاد 46121
 50 تاریخ 43246
 50 شناسي جامعه 43247
 80 جغرافیا 43248
 16 حسابداري 46122
 8 روانشناسي 46123
 39 کاربردها و ریاضیات 41206
 49 عربي ادبیات و زبان 43250

 ايالم مركز - ايالم استان نور پيام دانشگاهادامه 
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 47 فارسي ادبیات و زبان 43251
 27 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40137
 38 گیاهي شناسي زیست 42315
 29 کاربردي شیمي 46124
 33 محض شیمي 46125
 42 تربیتي علوم 43252
 44 سیاسي علوم 43253
 49 حدیث و قرآن علوم 43254
 37 کامپیوتر علوم 41207
 7 (کشاورزي) غذایي صنایع مهندسي و علوم 42316
 12 زیست محیط مهندسي و علوم 42317
 63 ورزشي علوم 46126
 41 اسالمي حقوق مباني و فقه 43255
 50 اسالمي کالم و فلسفه 43256
 79 فیزیک 41208
 49 گردشگري 46127
 7 انگلیسي زبان مترجمي 40653
 19 بازرگاني مدیریت 46128
 37 دولتي مدیریت 46129
 47 صنعتي مدیریت 46130
 25 مشاوره 43257
 31 شهرسازي مهندسي 41209
 30 صنایع مهندسي 41210
 37 عمران مهندسي 41211
 39 کامپیوتر مهندسي 41212
 35 معماري مهندسي 41213
 16 مکانیک مهندسي 41214

  دهلران مركز - ايالم استان نور پيام دانشگاه
 49 اقتصاد 46131
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 43258
 50 شناسي جامعه 43259
 36 حسابداري 46132
 63 تربیتي علوم 43260
 50 سیاسي علوم 43261
 13 آب مهندسي و علوم 41215
 45 ورزشي علوم 46133
 50 سيانگلی زبان مترجمي 40654
 45 بازرگاني مدیریت 46134

 آباد زرين - دهلران مركز - ايالم استان نور پيام دانشگاه
 32 حقوق 43262
 47 دولتي مدیریت 46135

  آبدانان واحد - ايالم استان نور پيام دانشگاه
 49 اقتصاد 46136
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 43263
 50 شناسي جامعه 43264
 50 رافیاجغ 43265
 41 حسابداري 46137
 31 حقوق 43266
 84 روانشناسي 46138
 70 تربیتي علوم 43267
 50 بازرگاني مدیریت 46139
 50 صنعتي مدیریت 46140
 49 مشاوره 43268

  اركواز واحد - ايالم استان نور پيام دانشگاه
 44 حسابداري 46141
 25 حقوق 43269
 50 فارسي ادبیات و زبان 43270
 50 حدیث و قرآن علوم 43271
 48 ورزشي علوم 46142
 44 دولتي مدیریت 46143

  ايوان واحد - ايالم استان نور پيام دانشگاه
 49 شناسي جامعه 43272
 50 جغرافیا 43273
 41 حسابداري 46144
 65 تربیتي علوم 43275
 47 اسالمي حقوق مباني و فقه 43276
 44 بازرگاني مدیریت 46145
 48 دولتي مدیریت 46146
 49 صنعتي مدیریت 46147
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  شهر دره واحد - ايالم استان نور پيام دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 49 اقتصاد 46150
 13 کشاورزي اقتصاد 46151
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 43278
 50 شناسي جامعه 43279
 77 جغرافیا 43280
 36 ريحسابدا 46152
 5 حقوق 43281
 38 کاربردي شیمي 46153
 26 تربیتي علوم 43282
 43 اسالمي حقوق مباني و فقه 43283
 50 گردشگري 46154
 46 بازرگاني مدیریت 46155
 48 دولتي مدیریت 46156
 49 صنعتي مدیریت 46157

  سرابله واحد - ايالم استان نور پيام دانشگاه
 50 اقتصاد 46158
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 43284
 49 شناسي جامعه 43285
 50 جغرافیا 43286
 37 حسابداري 46159
 35 حقوق 43287
 37 روانشناسي 46160
 50 فارسي ادبیات و زبان 43288
 40 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40139
 45 تربیتي علوم 43289
 50 حدیث و قرآن علوم 43290
 46 ورزشي علوم 46161
 49 اسالمي حقوق مباني و فقه 43291
 49 بازرگاني مدیریت 46162
 49 دولتي مدیریت 46163

 هليالن - سرابله واحد - ايالم استان نور پيام دانشگاه
 49 حسابداري 46164
 12 حقوق 43292

  مهران واحد - ايالم استان نور پيام دانشگاه
 49 شناسي جامعه 43293
 46 حسابداري 46165
 50 عربي ادبیات و زبان 43294
 78 تربیتي علوم 43295
 50 سیاسي علوم 43296
 49 ورزشي علوم 46166
 49 دولتي مدیریت 46167

  برازجان مركز - بوشهر استان نور پيام دانشگاه
 79 جغرافیا 43297
 34 حسابداري 46168
 45 فارسي ادبیات و زبان 43299
 40 کامپیوتر علوم 41216
 15 زیست محیط مهندسي و علوم 42318
 39 فیزیک 41217
 34 انگلیسي زبان مترجمي 40655
 23 بازرگاني مدیریت 46170
 45 دولتي مدیریت 46171
 49 صنعتي مدیریت 46172
 34 صنایع مهندسي 41218
 75 کامپیوتر مهندسي 41219

 سعدآباد - برازجان مركز - بوشهر استان نور پيام دانشگاه
 30 حسابداري 46173
 50 انگلیسي زبان مترجمي 40656
 34 کامپیوتر مهندسي 41220

  بوشهر مركز - بوشهر استان نور پيام دانشگاه
 38 آمار 41221
 50 عرفان و ادیان 43301
 35 تصویري ارتباط 40424
 43 اقتصاد 46175
 15 کشاورزي اقتصاد 46176
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 43302
 45 تاریخ 43303
 15 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42319

 بوشهر مركز - بوشهر استان نور پيام ادامه دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 5 شناسي جامعه 43304
 78 جغرافیا 43305
 5 حسابداري 46177
 50 نگاري روزنامه 43307
 37 کاربردها و ریاضیات 41222
 15 انگلیسي دبیاتا و زبان 40657
 48 عربي ادبیات و زبان 43308
 41 فارسي ادبیات و زبان 43309
 38 شناسي زمین 42320
 22 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40140
 26 گیاهي شناسي زیست 42321
 28 کاربردي شیمي 46178
 36 محض شیمي 46179
 49 شناسي دانش و اطالعات علم 46180
 13 دامي علوم 42322
 14 سیاسي علوم 43311
 48 حدیث و قرآن علوم 43312
 14 آب مهندسي و علوم 41223
 6 (کشاورزي) غذایي صنایع مهندسي و علوم 42323
 11 زیست محیط مهندسي و علوم 42324
 41 ورزشي علوم 46181
 48 اسالمي حقوق مباني و فقه 43313
 50 اسالمي کالم و فلسفه 43314
 77 فیزیک 41224
 44 گردشگري 46182
 10 انگلیسي زبان مترجمي 40658
 5 بازرگاني مدیریت 46183
 5 دولتي مدیریت 46184
 29 صنعتي مدیریت 46185
 50 تاریخي بناهاي مرمت 40425
 23 برق مهندسي 41225
 35 شهرسازي مهندسي 41226
 12 شیمي مهندسي 41227
 36 صنایع مهندسي 41228
 40 انعمر مهندسي 41229
 53 کامپیوتر مهندسي 41230
 40 پروژه مدیریت مهندسي 49131
 23 معماري مهندسي 41231
 17 مکانیک مهندسي 41232
 39 متالورژي و مواد مهندسي 41233
 18 نفت مهندسي 41234
 33 برداري نقشه مهندسي 41235

  عسلويه المللي بين مركز - بوشهر استان نور پيام دانشگاه
 50 شناسي امعهج 43315
 46 حسابداري 46186
 22 حقوق 43316
 46 روانشناسي 46187
 36 کاربردي شیمي 46188
 40 محض شیمي 46189
 10 تربیتي علوم 43317
 49 سیاسي علوم 43318
 15 زیست محیط مهندسي و علوم 42325
 31 انگلیسي زبان مترجمي 40659
 43 بازرگاني مدیریت 46190
 42 صنعتي مدیریت 46191
 49 مشاوره 43319
 72 برق مهندسي 41236
 33 صنایع مهندسي 41237
 38 عمران مهندسي 41238
 75 کامپیوتر مهندسي 41239
 32 مکانیک مهندسي 41240
 59 نفت مهندسي 41241

  اهرم واحد - بوشهر استان نور پيام دانشگاه
 15 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42326
 50 شناسي عهجام 43320
 47 حسابداري 46192
 25 حقوق 43321
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 اهرم واحد - بوشهر استان نور پيام ادامه دانشگاه

 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل
 50 عربي ادبیات و زبان 43322
 60 تربیتي علوم 43323
 14 دامي علوم 42327
 49 حدیث و قرآن علوم 43324
 49 اسالمي حقوق مباني و فقه 43325
 49 گردشگري 46193
 49 بازرگاني مدیریت 46194
 40 کامپیوتر مهندسي 41242

  دير بندر واحد - بوشهر استان نور پيام دانشگاه

 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 43326
 29 حسابداري 46195
 35 حقوق 43327
 48 حدیث و قرآن علوم 43329
 47 بازرگاني مدیریت 46196
 45 دولتي مدیریت 46197
 50 صنعتي مدیریت 46198
 38 صنایع مهندسي 41243
 39 کامپیوتر مهندسي 41244

  كنگان بندر واحد - بوشهر استان نور پيام دانشگاه

 19 حسابداري 46201
 41 فارسي ادبیات و زبان 43334
 28 کاربردي شیمي 46202
 40 محض شیمي 46203
 34 بازرگاني مدیریت 46204
 35 يدولت مدیریت 46205
 48 صنعتي مدیریت 46206
 37 صنایع مهندسي 41246
 74 کامپیوتر مهندسي 41247
 34 معماري مهندسي 41248

  گناوه بندر واحد - بوشهر استان نور پيام دانشگاه

 39 اقتصاد 46207
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 43335
 23 شناسي جامعه 43336
 48 جغرافیا 43337
 25 اريحسابد 46208
 42 فارسي ادبیات و زبان 43339
 37 کاربردي شیمي 46209
 29 انگلیسي زبان مترجمي 40661
 24 بازرگاني مدیریت 46210
 37 دولتي مدیریت 46211
 74 کامپیوتر مهندسي 41249
 25 معماري مهندسي 41250

  جم واحد - بوشهر استان نور پيام دانشگاه

 5 شناسي جامعه 43340
 34 حسابداري 46212
 49 عمومي روابط 43342
 15 دامي علوم 42329
 15 زیست محیط مهندسي و علوم 42330
 29 انگلیسي زبان مترجمي 40662
 40 بازرگاني مدیریت 46213
 48 صنعتي مدیریت 46214

  خورموج واحد - بوشهر استان نور پيام دانشگاه

 50 اقتصاد 46215
 15 کشاورزي اقتصاد 46216
 48 شناسي جامعه 43344
 45 حسابداري 46217
 31 حقوق 43345
 5 روانشناسي 46218
 48 فارسي ادبیات و زبان 43346
 38 کاربردي شیمي 46219
 39 محض شیمي 46220
 49 بازرگاني مدیریت 46221
 43 دولتي مدیریت 46222
 50 صنعتي مدیریت 46223
 77 کامپیوتر مهندسي 41251

 

  شرق تهران - تهران استان نور مپيا دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 22 آمار 41253
 24 کاربردها و ریاضیات 41254
 30 شناسي زمین 42332
 23 گیاهي شناسي زیست 42333
 12 محض شیمي 46234
 40 دستي صنایع 40426
 31 پارچه طراحي 40427
 5 دامي علوم 42334
 18 کامپیوتر علوم 41255
 11 آب مهندسي و علوم 41256
 34 فرش 40428
 56 فیزیک 41257
 75 نگارگري و کتابت 40429
 42 تاریخي بناهاي مرمت 40430
 27 شهرسازي مهندسي 41258
 9 کشاورزي مکانیزاسیون مهندسي 41259
 37 نقاشي 40431
 79 اسالمي هنر 40432
 80 صناعي هنرهاي 40433

  شمال تهران - تهران ناستا نور پيام دانشگاه
 29 برق مهندسي 41260
 59 پلیمر مهندسي 41262
 59 آهن راه مهندسي 41263
 18 شیمي مهندسي 41264
 26 پروژه مدیریت مهندسي 49132
 6 مکانیک مهندسي 41268
 28 متالورژي و مواد مهندسي 41269
 43 نفت مهندسي 41270
 22 برداري نقشه مهندسي 41271

  غرب تهران - تهران استان نور پيام دانشگاه
 5 نگاري روزنامه 43362

  اسالمشهر مركز - تهران استان نور پيام دانشگاه
 32 عرفان و ادیان 43364
 11 اقتصاد 46245
 47 اسالمي ملل تمدن تاریخ 43365
 13 انگلیسي ادبیات و زبان 40665
 42 عربي ادبیات و زبان 43366
 27 فارسي تادبیا و زبان 43367
 11 سیاسي علوم 43369
 31 حدیث و قرآن علوم 43370
 28 کامپیوتر علوم 41272
 41 اسالمي کالم و فلسفه 43372

  پاكدشت مركز - تهران استان نور پيام دانشگاه
 34 اقتصاد 46250
 14 کشاورزي اقتصاد 46251
 49 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 43374
 41 تاریخ 43375
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 43376
 14 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42336
 27 شناسي جامعه 43377
 48 جغرافیا 43378
 38 کاربردها و ریاضیات 41273
 40 فارسي ادبیات و زبان 43379
 26 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40144
 28 گیاهي شناسي زیست 42337
 49 شناسي دانش و اطالعات علم 46252
 26 سیاسي علوم 43381
 48 حدیث و قرآن علوم 43382
 26 کامپیوتر علوم 41274
 10 آب مهندسي و علوم 41275
 49 ورزشي علوم 46253
 10 اسالمي حقوق مباني و فقه 43383
 76 فیزیک 41276
 6 بازرگاني مدیریت 46254
 20 صنعتي مدیریت 46255
 14 کامپیوتر مهندسي 41277
 13 کشاورزي مکانیزاسیون مهندسي 41278
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  پرند مركز - تهران استان نور پيام دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 20 اقتصاد 46259
 13 کشاورزي اقتصاد 46260
 42 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 43384
 17 شناسي جامعه 43385
 49 جغرافیا 43386
 39 کاربردها و ریاضیات 41279
 34 فارسي ادبیات و زبان 43387
 33 سیاسي علوم 43389
 45 حدیث و قرآن علوم 43390
 40 ورزشي علوم 46261
 50 اسالمي کالم و فلسفه 43392
 5 انگلیسي زبان مترجمي 40667
 14 صنایع مهندسي 41280
 38 کامپیوتر مهندسي 41281
 39 پروژه مدیریت مهندسي 49137
 30 يمعمار مهندسي 41282

  آباد حسن مركز - تهران استان نور پيام دانشگاه
 43 اقتصاد 46266
 49 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 43394
 49 تاریخ 43395
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 43396
 48 شناسي جامعه 43397
 45 عمومي روابط 43398
 39 کاربردها و ریاضیات 41283
 17 تربیتي علوم 43399
 31 کامپیوتر علوم 41284
 63 ورزشي علوم 46267
 25 اسالمي حقوق مباني و فقه 43400
 50 اسالمي کالم و فلسفه 43401
 40 فیزیک 41285
 43 گردشگري 46268
 34 انگلیسي زبان مترجمي 40668
 29 صنعتي مدیریت 46269
 28 مشاوره 43402
 40 پروژه مدیریت مهندسي 49136

  دماوند مركز - تهران تاناس نور پيام دانشگاه
 40 آمار 41286
 43 تصویري ارتباط 40434
 45 اقتصاد 46275
 48 تاریخ 43403
 15 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42338
 50 شناسي جامعه 43404
 50 جغرافیا 43405
 50 نگاري روزنامه 43406
 50 عربي ادبیات و زبان 43407
 48 فارسي ادبیات و زبان 43408
 37 شناسي زمین 42339
 27 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40145
 32 گیاهي شناسي زیست 42340
 30 کاربردي شیمي 46276
 37 محض شیمي 46277
 44 عکاسي 40435
 47 تربیتي علوم 43409
 48 سیاسي علوم 43410
 47 حدیث و قرآن علوم 43411
 35 کامپیوتر علوم 41287
 9 آب دسيمهن و علوم 41288
 15 شیالت مهندسي و علوم 42341
 10 (کشاورزي) غذایي صنایع مهندسي و علوم 42342
 14 زیست محیط مهندسي و علوم 42343
 37 اسالمي حقوق مباني و فقه 43412
 50 اسالمي کالم و فلسفه 43413
 79 فیزیک 41289
 40 گردشگري 46278
 29 انگلیسي زبان مترجمي 40669
 22 اورهمش 43414
 29 صنایع مهندسي 41290
 66 کامپیوتر مهندسي 41291
 40 پروژه مدیریت مهندسي 49134
 14 کشاورزي مکانیزاسیون مهندسي 41292

  ورامين مركز - تهران استان نور پيام دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 37 آمار 41293
 24 اقتصاد 46286
 14 کشاورزي اقتصاد 46287
 48 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 43415
 49 اسالمي ملل تمدن تاریخ 43416
 15 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42344
 12 شناسي جامعه 43417
 39 کاربردها و ریاضیات 41294
 25 انگلیسي ادبیات و زبان 40670
 35 فارسي ادبیات و زبان 43418
 34 شناسي زمین 42345
 8 اسيسی علوم 43420
 41 حدیث و قرآن علوم 43421
 28 کامپیوتر علوم 41295
 49 ورزشي علوم 46288
 39 گردشگري 46289
 26 صنایع مهندسي 41296
 45 کامپیوتر مهندسي 41297
 40 پروژه مدیریت مهندسي 49138

  كريم رباط بهارستان واحد - تهران استان نور پيام دانشگاه
 5 مياسال ملل تمدن تاریخ 43422
 28 فارسي ادبیات و زبان 43424
 25 محض شیمي 46295
 39 ورزشي علوم 46296

  پيشوا واحد - تهران استان نور پيام دانشگاه
 50 جغرافیا 43428
 50 فارسي ادبیات و زبان 43429
 35 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40147
 23 تربیتي علوم 43430
 50 حدیث و قرآن علوم 43431
 38 کامپیوتر علوم 41298
 36 اسالمي حقوق مباني و فقه 43432
 40 فیزیک 41299
 15 مشاوره 43433

  ري واحد - تهران استان نور پيام دانشگاه
 25 آمار 41300
 38 تصویري ارتباط 40436
 14 کشاورزي اقتصاد 46306
 32 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 43434
 45 مياسال ملل تمدن تاریخ 43435
 67 جغرافیا 43437
 37 نگاري روزنامه 43438
 27 کاربردها و ریاضیات 41301
 43 عربي ادبیات و زبان 43439
 15 فارسي ادبیات و زبان 43440
 37 حدیث و قرآن علوم 43442
 23 کامپیوتر علوم 41302
 16 ورزشي علوم 46307
 43 اسالمي کالم و فلسفه 43444
 31 فیزیک 41303
 24 صنایع مهندسي 41304
 36 عمران مهندسي 41305
 11 کامپیوتر مهندسي 41306
 39 پروژه مدیریت مهندسي 49135
 49 اسالمي هنر 40437

  پرديس جديد شهر واحد - تهران استان نور پيام دانشگاه
 44 اقتصاد 46311
 45 تاریخ 43445
 47 شناسي جامعه 43446
 35 عمومي روابط 43447
 49 نگاري روزنامه 43448
 39 کاربردها و ریاضیات 41307
 45 فارسي ادبیات و زبان 43449
 31 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40148
 5 تربیتي علوم 43450
 28 کامپیوتر علوم 41308
 11 زیست محیط مهندسي و علوم 42346
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 پرديس جديد شهر واحد - تهران استان نور پيام ادامه دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته ته محلكد رش

 48 اسالمي کالم و فلسفه 43451
 39 گردشگري 46312
 29 انگلیسي زبان مترجمي 40673
 19 بازرگاني مدیریت 46313
 39 صنعتي مدیریت 46314
 51 کامپیوتر مهندسي 41309
 40 پروژه مدیریت مهندسي 49133

  شهريار واحد - تهران استان نور پيام دانشگاه
 29 آمار 41310
 9 کاربردها و ریاضیات 41311
 5 کامپیوتر علوم 41312
 35 فیزیک 41313

  فيروزكوه واحد - تهران استان نور پيام دانشگاه
 50 عرفان و ادیان 43460
 40 اقتصاد 46324
 15 کشاورزي اقتصاد 46325
 60 اسالمي ملل تمدن تاریخ 43461
 28 روانشناسي 46326
 50 فارسي دبیاتا و زبان 43463
 40 شناسي زمین 42348
 43 تربیتي علوم 43464
 40 کامپیوتر علوم 41316
 42 بازرگاني مدیریت 46327
 37 دولتي مدیریت 46328
 38 مشاوره 43465
 34 کامپیوتر مهندسي 41317

  لواسانات واحد - تهران استان نور پيام دانشگاه
 44 تصویري ارتباط 40438
 29 داقتصا 46333
 43 تاریخ 43466
 41 شناسي جامعه 43467
 37 کاربردها و ریاضیات 41318
 36 فارسي ادبیات و زبان 43468
 33 شناسي زمین 42349
 17 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40151
 30 گیاهي شناسي زیست 42350
 45 شناسي دانش و اطالعات علم 46334
 5 تربیتي علوم 43469
 21 یاسيس علوم 43470
 46 حدیث و قرآن علوم 43471
 31 کامپیوتر علوم 41319
 13 آب مهندسي و علوم 41320
 12 زیست محیط مهندسي و علوم 42351
 41 ورزشي علوم 46335
 5 اسالمي حقوق مباني و فقه 43472
 38 فیزیک 41321
 33 گردشگري 46336
 27 انگلیسي زبان مترجمي 40675
 29 عصنای مهندسي 41322
 42 کامپیوتر مهندسي 41323

  مالرد واحد - تهران استان نور پيام دانشگاه
 42 اقتصاد 46342
 13 کشاورزي اقتصاد 46343
 39 شناسي جامعه 43474
 46 سیاسي علوم 43476
 29 اسالمي حقوق مباني و فقه 43477
 50 اسالمي کالم و فلسفه 43478
 36 گردشگري 46344
 22 امپیوترک مهندسي 41324

  بروجن مركز - بختياري و محال چهار استان نور پيام دانشگاه
 48 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 43479
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 43480
 35 شناسي جامعه 43481
 50 جغرافیا 43482
 6 حسابداري 46345
 49 عربي ادبیات و زبان 43484
 48 فارسي ادبیات و زبان 43485

 بروجن مركز - بختياري و محال چهار استان نور پيام ادامه دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 40 شناسي زمین 42352
 35 کاربردي شیمي 46347
 13 دامي علوم 42353
 50 حدیث و قرآن علوم 43486
 39 کامپیوتر علوم 41325
 15 شیالت مهندسي و علوم 42354
 27 ورزشي علوم 46348
 46 اسالمي حقوق مباني و فقه 43487
 49 گردشگري 46349
 43 انگلیسي زبان مترجمي 40676
 42 بازرگاني مدیریت 46350
 30 دولتي مدیریت 46351
 50 صنعتي مدیریت 46352
 33 صنایع مهندسي 41326
 32 کامپیوتر مهندسي 41327
 40 پروژه مدیریت مهندسي 49139

  شهركرد مركز - بختياري و محال چهار ناستا نور پيام دانشگاه
 34 اقتصاد 46354
 14 کشاورزي اقتصاد 46355
 45 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 43488
 34 تاریخ 43489
 35 شناسي جامعه 43490
 76 جغرافیا 43491
 40 کاربردها و ریاضیات 41328
 42 انگلیسي ادبیات و زبان 40677
 48 بيعر ادبیات و زبان 43493
 34 فارسي ادبیات و زبان 43494
 38 شناسي زمین 42355
 9 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40153
 36 سیاسي علوم 43496
 44 حدیث و قرآن علوم 43497
 37 کامپیوتر علوم 41329
 7 آب مهندسي و علوم 41330
 10 زیست محیط مهندسي و علوم 42356
 25 ورزشي علوم 46357
 50 اسالمي کالم و فهفلس 43499
 38 فیزیک 41331
 46 گردشگري 46358
 22 انگلیسي زبان مترجمي 40678
 5 بازرگاني مدیریت 46359
 5 دولتي مدیریت 46360
 18 شهرسازي مهندسي 41332
 20 صنایع مهندسي 41333
 11 عمران مهندسي 41334
 35 کامپیوتر مهندسي 41335
 31 معماري مهندسي 41336
 13 مکانیک مهندسي 41337
 43 نقاشي 40439

  فارسان مركز - بختياري و محال چهار استان نور پيام دانشگاه
 40 آمار 41338
 50 اقتصاد 46361
 15 کشاورزي اقتصاد 46362
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 43501
 50 تاریخ 43502
 50 شناسي جامعه 43503
 23 حسابداري 46363
 5 نشناسيروا 46364
 40 کاربردها و ریاضیات 41339
 50 فارسي ادبیات و زبان 43505
 36 تربیتي علوم 43506
 50 حدیث و قرآن علوم 43507
 39 کامپیوتر علوم 41340
 15 آب مهندسي و علوم 41341
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 43508
 50 اسالمي کالم و فلسفه 43509
 50 گردشگري 46365
 48 بازرگاني مدیریت 46366
 14 مشاوره 43510
 79 کامپیوتر مهندسي 41342
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 حيدر بابا - فارسان مركز - بختياري و محال چهار استان نور پيام دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 5 حقوق 43511
 50 حدیث و قرآن علوم 43512
 47 دولتي مدیریت 46367

  اردل واحد - بختياري و حالم چهار استان نور پيام دانشگاه
 50 جغرافیا 43513
 46 حسابداري 46368
 19 حقوق 43514
 71 روانشناسي 46369
 40 کاربردها و ریاضیات 41343
 33 تربیتي علوم 43515
 15 شیالت مهندسي و علوم 42357
 13 (کشاورزي) غذایي صنایع مهندسي و علوم 42358
 49 اسالمي حقوق مباني و فقه 43516
 49 انگلیسي زبان مترجمي 40679
 46 مشاوره 43517
 39 صنایع مهندسي 41344
 80 کامپیوتر مهندسي 41345

  شهر فرخ واحد - بختياري و محال چهار استان نور پيام دانشگاه
 80 جغرافیا 43524
 19 حسابداري 46387
 30 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40154
 40 گیاهي شناسي زیست 42361
 27 تربیتي علوم 43525
 49 حدیث و قرآن علوم 43526
 12 زیست محیط مهندسي و علوم 42362
 33 مشاوره 43527
 40 کامپیوتر مهندسي 41354

  لردگان واحد - بختياري و محال چهار استان نور پيام دانشگاه
 7 حسابداري 46393
 37 کاربردها و ریاضیات 41357
 7 بآ مهندسي و علوم 41358
 8 زیست محیط مهندسي و علوم 42363
 43 اسالمي حقوق مباني و فقه 43532
 42 گردشگري 46396
 48 انگلیسي زبان مترجمي 40684
 30 دولتي مدیریت 46397
 47 صنعتي مدیریت 46398

  بيرجند مركز - جنوبي خراسان استان نور پيام دانشگاه
 39 آمار 41361
 49 عرفان و ادیان 43540
 50 اقتصاد 46405
 15 کشاورزي اقتصاد 46406
 49 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 43541
 48 تاریخ 43542
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 43543
 15 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42365
 50 شناسي جامعه 43544
 78 جغرافیا 43545
 13 حسابداري 46407
 49 انگلیسي ادبیات و زبان 40686
 49 عربي ادبیات و زبان 43547
 40 شناسي زمین 42366
 16 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40155
 40 گیاهي شناسي زیست 42367
 39 کاربردي شیمي 46409
 39 محض شیمي 46410
 50 شناسي دانش و اطالعات علم 46411
 46 سیاسي علوم 43549
 47 حدیث و قرآن علوم 43550
 40 یوترکامپ علوم 41362
 14 آب مهندسي و علوم 41363
 9 (کشاورزي) غذایي صنایع مهندسي و علوم 42368
 13 زیست محیط مهندسي و علوم 42369
 55 ورزشي علوم 46412
 46 اسالمي حقوق مباني و فقه 43551
 50 اسالمي کالم و فلسفه 43552
 80 فیزیک 41364

 بيرجند مركز - يجنوب خراسان استان نور پيام ادامه دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 50 گردشگري 46413
 40 انگلیسي زبان مترجمي 40687
 24 بازرگاني مدیریت 46414
 20 دولتي مدیریت 46415
 46 صنعتي مدیریت 46416
 74 برق مهندسي 41365
 36 شهرسازي مهندسي 41366
 37 صنایع مهندسي 41367
 25 عمران مهندسي 41368
 59 کامپیوتر مهندسي 41369
 44 معماري مهندسي 41370
 15 کشاورزي مکانیزاسیون مهندسي 41371
 36 مکانیک مهندسي 41372

  فردوس مركز - جنوبي خراسان استان نور پيام دانشگاه
 50 اقتصاد 46417
 49 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 43553
 50 شناسي جامعه 43554
 80 جغرافیا 43555
 31 حسابداري 46418
 17 حقوق 43556
 55 روانشناسي 46419
 39 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40156
 40 گیاهي شناسي زیست 42370
 49 دستي صنایع 40440
 44 تربیتي علوم 43557
 49 سیاسي علوم 43558
 49 حدیث و قرآن علوم 43559
 15 زیست محیط مهندسي و علوم 42371
 47 ورزشي علوم 46420
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 43560
 49 گردشگري 46421
 45 انگلیسي زبان مترجمي 40688
 49 بازرگاني مدیریت 46422
 50 صنعتي مدیریت 46423
 50 مشاوره 43561
 40 صنایع مهندسي 41373
 78 کامپیوتر مهندسي 41374
 50 اسالمي هنر 40441

  قائن مركز - جنوبي نخراسا استان نور پيام دانشگاه
 40 آمار 41375
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 43562
 50 شناسي جامعه 43563
 30 حسابداري 46424
 8 روانشناسي 46425
 38 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40157
 38 کاربردي شیمي 46426
 50 دستي صنایع 40442
 15 تربیتي علوم 43565
 47 دیثح و قرآن علوم 43566
 34 ورزشي علوم 46427
 45 اسالمي حقوق مباني و فقه 43567
 50 گردشگري 46428
 50 انگلیسي زبان مترجمي 40689
 48 بازرگاني مدیریت 46429
 49 دولتي مدیریت 46430
 50 صنعتي مدیریت 46431
 40 صنایع مهندسي 41376
 78 کامپیوتر مهندسي 41377
 50 معماري مهندسي 41378
 50 اسالمي هنر 40443

  طبس مركز - جنوبي خراسان استان نور پيام دانشگاه
 50 شناسي جامعه 43534
 26 حسابداري 46399
 16 حقوق 43535
 37 روانشناسي 46400
 50 فارسي ادبیات و زبان 43536
 39 شناسي زمین 42364
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 طبس مركز - جنوبي خراسان استان نور پيام ادامه دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته محل كد رشته

 38 کاربردي شیمي 46401
 22 تربیتي علوم 43537
 50 سیاسي علوم 43538
 38 انگلیسي زبان مترجمي 40685
 47 بازرگاني مدیریت 46402
 42 دولتي مدیریت 46403
 50 صنعتي مدیریت 46404
 43 مشاوره 43539
 38 صنایع مهندسي 41359
 78 کامپیوتر مهندسي 41360

  اسديه واحد - جنوبي خراسان استان نور پيام دانشگاه
 43 حسابداري 46432
 45 حقوق 43568
 33 روانشناسي 46433
 16 تربیتي علوم 43569
 40 کامپیوتر علوم 41379
 15 آب مهندسي و علوم 41380
 15 زیست محیط مهندسي و علوم 42372
 49 ورزشي علوم 46434
 50 سيانگلی زبان مترجمي 40690
 50 بازرگاني مدیریت 46435
 50 دولتي مدیریت 46436
 39 کامپیوتر مهندسي 41381

 نهبندان واحد - جنوبي خراسان استان نور پيام دانشگاه
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 43596
 50 جغرافیا 43597
 48 حسابداري 46467
 42 حقوق 43598
 37 روانشناسي 46468
 50 انگلیسي ادبیات و زبان 40691
 50 فارسي ادبیات و زبان 43599
 54 تربیتي علوم 43600
 15 آب مهندسي و علوم 41387
 50 ورزشي علوم 46469
 50 گردشگري 46470
 50 انگلیسي زبان مترجمي 40692
 50 بازرگاني مدیریت 46471
 49 دولتي مدیریت 46472
 50 صنعتي مدیریت 46473

 حيدريه تربت مركز - رضوي خراسان استان نور پيام دانشگاه
 49 اقتصاد 46474
 15 کشاورزي اقتصاد 46475
 49 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 43601
 34 شناسي جامعه 43602
 80 جغرافیا 43603
 5 حسابداري 46476
 40 کاربردها و ریاضیات 41388
 49 فارسي ادبیات و زبان 43605
 27 کوليمول و سلولي شناسي زیست 40159
 37 گیاهي شناسي زیست 42378
 33 کاربردي شیمي 46478
 40 محض شیمي 46479
 48 شناسي دانش و اطالعات علم 46480
 5 تربیتي علوم 43606
 10 دامي علوم 42379
 46 سیاسي علوم 43607
 39 کامپیوتر علوم 41389
 15 زیست محیط مهندسي و علوم 42380
 26 ورزشي علوم 46481
 48 گردشگري 46482
 46 بازرگاني مدیریت 46483
 39 دولتي مدیریت 46484
 47 صنعتي مدیریت 46485
 66 کامپیوتر مهندسي 41390
 زاوه آباد دولت - حيدريه تربت مركز - رضوي خراسان استان نور پيام دانشگاه
 10 حقوق 43609
 48 اسالمي حقوق مباني و فقه 43610
 47 یسيانگل زبان مترجمي 40693
 39 بازرگاني مدیریت 46486

 سبزوار مركز - رضوي خراسان استان نور پيام دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 49 اقتصاد 46488
 15 کشاورزي اقتصاد 46489
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 43611
 49 شناسي جامعه 43612
 49 جغرافیا 43613
 7 حسابداري 46490
 40 کاربردها و ریاضیات 41391
 36 انگلیسي ادبیات و زبان 40694
 50 عربي ادبیات و زبان 43615
 49 فارسي ادبیات و زبان 43616
 40 شناسي زمین 42381
 27 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40160
 33 کاربردي شیمي 46491
 47 شناسي دانش و اطالعات علم 46492
 5 تربیتي علوم 43617
 48 سیاسي علوم 43618
 49 حدیث و قرآن علوم 43619
 14 آب مهندسي و علوم 41392
 15 زیست محیط مهندسي و علوم 42382
 46 اسالمي حقوق مباني و فقه 43620
 50 اسالمي کالم و فلسفه 43621
 80 فیزیک 41393
 49 گردشگري 46493
 36 انگلیسي زبان مترجمي 40695
 29 بازرگاني مدیریت 46494
 37 دولتي مدیریت 46495
 39 صنایع مهندسي 41394
 66 کامپیوتر مهندسي 41395

  فريمان مركز - رضوي خراسان استان نور پيام دانشگاه
 50 عرفان و ادیان 43622
 49 اقتصاد 46496
 15 کشاورزي اقتصاد 46497
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 43623
 80 جغرافیا 43624
 20 حسابداري 46498
 5 روانشناسي 46499
 40 کاربردها و ریاضیات 41396
 49 عربي ادبیات و زبان 43626
 49 فارسي ادبیات و زبان 43627
 34 کاربردي شیمي 46500
 37 محض شیمي 46501
 5 تربیتي علوم 43628
 15 دامي علوم 42383
 50 حدیث و قرآن علوم 43629
 39 کامپیوتر علوم 41397
 23 اسالمي حقوق مباني و فقه 43630
 80 فیزیک 41398
 46 گردشگري 46502
 41 بازرگاني مدیریت 46503
 50 صنعتي مدیریت 46504
 36 مشاوره 43631
 40 صنایع مهندسي 41399
 69 کامپیوتر مهندسي 41400

  قوچان مركز - رضوي خراسان استان نور پيام دانشگاه
 40 آمار 41401
 49 عرفان و ادیان 43632
 48 اقتصاد 46505
 49 اسالمي ملل تمدن تاریخ 43633
 77 جغرافیا 43634
 16 حسابداري 46506
 7 روانشناسي 46507
 40 کاربردها و ریاضیات 41402
 45 انگلیسي ادبیات و زبان 40696
 49 عربي ادبیات و زبان 43636
 37 شناسي زمین 42384
 48 دستي صنایع 40444
 50 چهپار طراحي 40445
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 قوچان مركز - رضوي خراسان استان نور پيام ادامه دانشگاه

 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل
 22 تربیتي علوم 43637
 12 دامي علوم 42385
 46 سیاسي علوم 43638
 50 حدیث و قرآن علوم 43639
 39 کامپیوتر علوم 41403
 14 زیست محیط مهندسي و علوم 42386
 31 اسالمي حقوق مباني و فقه 43640
 49 اسالمي کالم و فلسفه 43641
 79 فیزیک 41404
 50 گردشگري 46508
 43 بازرگاني مدیریت 46509
 46 صنعتي مدیریت 46510
 31 مشاوره 43642
 35 صنایع مهندسي 41405
 77 کامپیوتر مهندسي 41406

  كاشمر مركز - رضوي خراسان استان نور پيام دانشگاه

 40 آمار 41407
 48 اقتصاد 46511
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 43643
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 43644
 49 شناسي جامعه 43645
 50 جغرافیا 43646
 9 حسابداري 46512
 5 روانشناسي 46513
 38 کاربردها و ریاضیات 41408
 50 انگلیسي ادبیات و زبان 40697
 49 فارسي ادبیات و زبان 43648
 5 تربیتي علوم 43649
 12 آب مهندسي و علوم 41409
 50 اسالمي کالم و فلسفه 43650
 49 گردشگري 46514
 38 انگلیسي زبان مترجمي 40698
 46 بازرگاني مدیریت 46515
 44 دولتي مدیریت 46516
 26 مشاوره 43651
 37 صنایع مهندسي 41410
 74 کامپیوتر مهندسي 41411

  گناباد مركز - رضوي خراسان استان نور پيام دانشگاه

 49 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 43652
 50 تاریخ 43653
 50 شناسي جامعه 43654
 79 جغرافیا 43655
 27 حسابداري 46517
 17 روانشناسي 46518
 39 کاربردها و ریاضیات 41412
 50 انگلیسي ادبیات و زبان 40699
 50 يفارس ادبیات و زبان 43657
 37 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40161
 40 گیاهي شناسي زیست 42387
 37 کاربردي شیمي 46519
 40 محض شیمي 46520
 50 شناسي دانش و اطالعات علم 46521
 19 تربیتي علوم 43658
 50 سیاسي علوم 43659
 15 آب مهندسي و علوم 41413
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 43660
 50 گردشگري 46522
 47 انگلیسي زبان مترجمي 40700
 49 بازرگاني مدیریت 46523
 47 دولتي مدیریت 46524
 50 صنعتي مدیریت 46525
 44 مشاوره 43661
 39 صنایع مهندسي 41414
 75 کامپیوتر مهندسي 41415
 50 معماري مهندسي 41416

  مشهد مركز - رضوي خراسان استان نور پيام دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته رشته محلكد 

 24 آمار 41417
 9 کشاورزي اقتصاد 46532
 5 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42388
 20 کاربردها و ریاضیات 41418
 9 عربي ادبیات و زبان 43668
 19 شناسي زمین 42389
 40 دستي صنایع 40446
 46 پارچه طراحي 40447
 17 کامپیوتر علوم 41419
 10 آب مهندسي و لومع 41420
 17 اسالمي کالم و فلسفه 43673
 63 فیزیک 41421
 77 نگارگري و کتابت 40448
 36 برق مهندسي 41422
 15 پلیمر مهندسي 41424
 28 آهن راه مهندسي 41425
 16 شهرسازي مهندسي 41426
 6 صنایع مهندسي 41427
 5 کامپیوتر مهندسي 41429
 29 ژهپرو مدیریت مهندسي 49141
 12 معماري مهندسي 41430
 5 کشاورزي مکانیزاسیون مهندسي 41431
 15 مکانیک مهندسي 41432
 26 هوافضا مهندسي 41433
 44 اسالمي هنر 40449

  نيشابور مركز - رضوي خراسان استان نور پيام دانشگاه
 43 اقتصاد 46538
 14 کشاورزي اقتصاد 46539
 47 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 43674
 38 تاریخ 43675
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 43676
 14 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42391
 69 جغرافیا 43678
 40 کاربردها و ریاضیات 41434
 29 انگلیسي ادبیات و زبان 40703
 39 فارسي ادبیات و زبان 43680
 43 حدیث و قرآن علوم 43682
 37 کامپیوتر علوم 41435
 5 اسالمي حقوق مباني و فقه 43683
 35 فیزیک 41436
 45 گردشگري 46540
 29 صنعتي مدیریت 46542
 16 صنایع مهندسي 41437
 55 کامپیوتر مهندسي 41438

  تايباد واحد - رضوي خراسان استان نور پيام دانشگاه
 50 اقتصاد 46550
 79 جغرافیا 43691
 26 حسابداري 46551
 47 فارسي ادبیات و زبان 43692
 40 کاربردي شیمي 46553
 37 کامپیوتر علوم 41443
 15 زیست محیط مهندسي و علوم 42392
 45 بازرگاني مدیریت 46554
 47 دولتي مدیریت 46555
 31 مشاوره 43694
 31 کامپیوتر مهندسي 41444
 40 پروژه مدیریت مهندسي 49140

  جام تربت واحد - رضوي خراسان استان نور پيام دانشگاه
 40 اقتصاد 46556
 15 کشاورزي اقتصاد 46557
 49 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 43695
 49 شناسي جامعه 43696
 78 جغرافیا 43697
 22 حسابداري 46558
 6 روانشناسي 46559
 40 کاربردها و ریاضیات 41445
 49 فارسي ادبیات و زبان 43699
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 جام تربت واحد - رضوي خراسان استان رنو پيام ادامه دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 40 شناسي زمین 42393
 14 دامي علوم 42394
 49 حدیث و قرآن علوم 43700
 49 اسالمي حقوق مباني و فقه 43701
 49 اسالمي کالم و فلسفه 43702
 50 گردشگري 46560
 45 انگلیسي زبان مترجمي 40704
 44 بازرگاني یتمدیر 46561
 50 صنعتي مدیریت 46562
 32 مشاوره 43703

  جغتاي واحد - رضوي خراسان استان نور پيام دانشگاه
 50 اقتصاد 46563
 44 حسابداري 46564
 21 حقوق 43704
 47 حدیث و قرآن علوم 43705
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 43706
 40 کامپیوتر مهندسي 41446

  نقاب جوين واحد - رضوي خراسان استان نور پيام دانشگاه
 40 اقتصاد 46566
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 43707
 30 حسابداري 46567
 38 محض شیمي 46568
 28 تربیتي علوم 43708
 12 دامي علوم 42395
 13 آب مهندسي و علوم 41447
 15 زیست محیط مهندسي و علوم 42396
 46 مياسال حقوق مباني و فقه 43709
 50 اسالمي کالم و فلسفه 43710
 40 فیزیک 41448
 49 گردشگري 46569
 50 انگلیسي زبان مترجمي 40705
 48 بازرگاني مدیریت 46570
 41 دولتي مدیریت 46571
 45 صنعتي مدیریت 46572
 40 صنایع مهندسي 41449
 40 کامپیوتر مهندسي 41450

  چناران واحد - يرضو خراسان استان نور پيام دانشگاه
 50 عرفان و ادیان 43711
 49 اقتصاد 46573
 49 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 43712
 60 اسالمي ملل تمدن تاریخ 43713
 49 شناسي جامعه 43714
 50 جغرافیا 43715
 12 حسابداري 46574
 49 شناسي دانش و اطالعات علم 46575
 16 تربیتي علوم 43717
 10 اميد علوم 42397
 49 سیاسي علوم 43718
 60 حدیث و قرآن علوم 43719
 59 اسالمي کالم و فلسفه 43720
 48 گردشگري 46576
 41 انگلیسي زبان مترجمي 40706
 43 بازرگاني مدیریت 46577
 37 دولتي مدیریت 46578
 49 صنعتي مدیریت 46579
 38 صنایع مهندسي 41451
 73 کامپیوتر مهندسي 41452

  خواف واحد - رضوي خراسان استان نور پيام انشگاهد
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 43721
 46 شناسي جامعه 43722
 5 حسابداري 46580
 25 حقوق 43723
 49 فارسي ادبیات و زبان 43724
 40 شناسي زمین 42398
 37 کاربردي شیمي 46582
 39 محض شیمي 46583
 15 دامي علوم 42399

 خواف واحد - رضوي خراسان استان نور پيام مه دانشگاهادا
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 47 اسالمي حقوق مباني و فقه 43726
 47 بازرگاني مدیریت 46584
 48 صنعتي مدیریت 46585
 31 کامپیوتر مهندسي 41453

  درگز واحد - رضوي خراسان استان نور پيام دانشگاه
 50 اقتصاد 46588
 49 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 43728
 44 شناسي جامعه 43729
 40 کاربردها و ریاضیات 41454
 50 عربي ادبیات و زبان 43731
 50 فارسي ادبیات و زبان 43732
 36 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40166
 40 گیاهي شناسي زیست 42400
 40 کاربردي شیمي 46589
 40 محض شیمي 46590
 48 سیاسي علوم 43733
 40 کامپیوتر علوم 41455
 14 زیست محیط مهندسي و علوم 42401
 48 اسالمي حقوق مباني و فقه 43734
 50 اسالمي کالم و فلسفه 43735
 31 بازرگاني مدیریت 46591
 40 دولتي مدیریت 46592
 77 کامپیوتر مهندسي 41456

  سرخس واحد - رضوي خراسان استان نور پيام دانشگاه
 50 عرفان و ادیان 43741
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 43742
 46 حسابداري 46599
 22 حقوق 43743
 13 روانشناسي 46600
 50 فارسي ادبیات و زبان 43744
 37 کاربردي شیمي 46601
 5 تربیتي علوم 43745
 13 دامي علوم 42402
 50 حدیث و قرآن علوم 43746
 50 اسالمي قوقح مباني و فقه 43747
 46 انگلیسي زبان مترجمي 40707
 48 بازرگاني مدیریت 46602
 47 دولتي مدیریت 46603
 50 صنعتي مدیریت 46604

 سرواليت واحد - رضوي خراسان استان نور پيام دانشگاه
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 43748
 48 حسابداري 46605
 18 حقوق 43749
 69 روانشناسي 46606
 49 مشاوره 43750

 كالت واحد - رضوي خراسان استان نور پيام دانشگاه
 43 شناسي جامعه 43752
 9 روانشناسي 46609
 43 بازرگاني مدیریت 46610

 بجنورد مركز - شمالي خراسان استان نور پيام دانشگاه
 40 آمار 41458
 50 عرفان و ادیان 43753
 48 اقتصاد 46611
 15 کشاورزي اقتصاد 46612
 49 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 43754
 49 تاریخ 43755
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 43756
 15 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42403
 48 شناسي جامعه 43757
 78 جغرافیا 43758
 43 حسابداري 46613
 49 عمومي روابط 43760
 40 کاربردها و ریاضیات 41459
 40 انگلیسي تادبیا و زبان 40708
 50 عربي ادبیات و زبان 43761
 45 فارسي ادبیات و زبان 43762
 39 شناسي زمین 42404
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 بجنورد مركز - شمالي خراسان استان نور پيام ادامه دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 25 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40167
 37 گیاهي شناسي زیست 42405
 35 اربرديک شیمي 46615
 38 محض شیمي 46616
 5 تربیتي علوم 43763
 11 دامي علوم 42406
 46 سیاسي علوم 43764
 47 حدیث و قرآن علوم 43765
 40 کامپیوتر علوم 41460
 13 آب مهندسي و علوم 41461
 11 (کشاورزي) غذایي صنایع مهندسي و علوم 42407
 15 زیست محیط مهندسي و علوم 42408
 53 ورزشي علوم 46617
 35 اسالمي حقوق مباني و فقه 43766
 50 اسالمي کالم و فلسفه 43767
 79 فیزیک 41462
 46 گردشگري 46618
 22 انگلیسي زبان مترجمي 40709
 16 اجتماعي مددکاري 43768
 35 بازرگاني مدیریت 46619
 30 دولتي مدیریت 46620
 47 صنعتي مدیریت 46621
 12 مشاوره 43769
 38 برق مهندسي 41463
 40 پلیمر مهندسي 41464
 38 شهرسازي مهندسي 41465
 37 شیمي مهندسي 41466
 38 صنایع مهندسي 41467
 52 عمران مهندسي 41468
 72 کامپیوتر مهندسي 41469
 47 معماري مهندسي 41470
 15 کشاورزي مکانیزاسیون مهندسي 41471
 38 مکانیک مهندسي 41472

 غالمان - بجنورد مركز - شمالي خراسان استان نور پيام هدانشگا
 18 حسابداري 46622
 40 کامپیوتر علوم 41473

  اسفراين واحد - شمالي خراسان استان نور پيام دانشگاه
 50 اقتصاد 46623
 12 کشاورزي اقتصاد 46624
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 43770
 50 شناسي جامعه 43771
 80 جغرافیا 43772
 23 حسابداري 46625
 16 روانشناسي 46626
 49 فارسي ادبیات و زبان 43774
 39 شناسي زمین 42409
 50 سیاسي علوم 43776
 49 حدیث و قرآن علوم 43777
 39 کامپیوتر علوم 41474
 25 ورزشي علوم 46627
 50 گردشگري 46628
 46 بازرگاني مدیریت 46629
 44 يدولت مدیریت 46630
 50 صنعتي مدیریت 46631
 26 مشاوره 43778
 78 کامپیوتر مهندسي 41475

  اشخانه واحد - شمالي خراسان استان نور پيام دانشگاه
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 43779
 43 حسابداري 46632
 42 روانشناسي 46633
 49 عربي ادبیات و زبان 43781
 50 سیاسي علوم 43783
 50 حدیث و رآنق علوم 43784
 40 کامپیوتر علوم 41476
 46 اسالمي حقوق مباني و فقه 43785
 49 بازرگاني مدیریت 46634
 42 دولتي مدیریت 46635
 41 مشاوره 43786
 39 کامپیوتر مهندسي 41477

  شيروان واحد - شمالي خراسان استان نور پيام دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 40 آمار 41480
 50 اقتصاد 46644
 50 تاریخ 43791
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 43792
 50 شناسي جامعه 43793
 36 حسابداري 46645
 40 کاربردها و ریاضیات 41481
 10 تربیتي علوم 43795
 40 کامپیوتر علوم 41482
 45 ورزشي علوم 46646
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 43796
 45 انگلیسي انزب مترجمي 40711
 45 بازرگاني مدیریت 46647
 47 دولتي مدیریت 46648
 50 صنعتي مدیریت 46649
 39 صنایع مهندسي 41483
 78 کامپیوتر مهندسي 41484

  آبادان مركز - خوزستان استان نور پيام دانشگاه
 38 آمار 41488
 45 اقتصاد 46658
 34 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 43804
 37 کاربردها و ریاضیات 41489
 41 انگلیسي ادبیات و زبان 40713
 34 فارسي ادبیات و زبان 43807
 16 کاربردي شیمي 46659
 30 محض شیمي 46660
 40 سیاسي علوم 43809
 47 حدیث و قرآن علوم 43810
 38 کامپیوتر علوم 41490
 46 اسالمي حقوق مباني و فقه 43811
 49 المياس کالم و فلسفه 43812
 47 گردشگري 46661
 23 صنعتي مدیریت 46663
 57 کامپیوتر مهندسي 41491
 40 پروژه مدیریت مهندسي 49142
 28 نفت مهندسي 41492

 اروند آزاد منطقه - آبادان مركز - خوزستان استان نور پيام دانشگاه
 20 صنایع مهندسي 41493
 40 کامپیوتر مهندسي 41494

  اهواز مركز - خوزستان استان نور پيام دانشگاه
 32 آمار 41495
 34 عرفان و ادیان 43813
 39 تصویري ارتباط 40450
 8 کشاورزي اقتصاد 46672
 10 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 43814
 25 تاریخ 43815
 46 اسالمي ملل تمدن تاریخ 43816
 9 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42410
 44 جغرافیا 43818
 24 عمومي روابط 43819
 40 نگاري روزنامه 43820
 23 کاربردها و ریاضیات 41496
 6 فارسي ادبیات و زبان 43822
 27 شناسي زمین 42411
 32 عکاسي 40451
 36 شناسي دانش و اطالعات علم 46673
 27 حدیث و قرآن علوم 43825
 28 کامپیوتر علوم 41497
 7 ورزشي علوم 46674
 54 اسالمي کالم و لسفهف 43827
 51 فیزیک 41498
 38 گردشگري 46675
 5 مشاوره 43828
 21 برق مهندسي 41499
 5 پزشکي مهندسي 41500
 23 آهن راه مهندسي 41501
 18 شهرسازي مهندسي 41502
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 اهواز مركز - خوزستان استان نور پيام ادامه دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 17 صنایع سيمهند 41504
 18 عمران مهندسي 41505
 11 کامپیوتر مهندسي 41506
 39 پروژه مدیریت مهندسي 49143
 22 معماري مهندسي 41507
 10 مکانیک مهندسي 41508
 18 متالورژي و مواد مهندسي 41509
 48 اسالمي هنر 40452

 ( ره)خميني امام بندر مركز - خوزستان استان نور پيام دانشگاه
 49 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 43829
 48 تاریخ 43830
 15 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42412
 31 شناسي جامعه 43831
 74 جغرافیا 43832
 39 کاربردها و ریاضیات 41511
 44 عربي ادبیات و زبان 43833
 42 فارسي ادبیات و زبان 43834
 30 کاربردي شیمي 46677
 35 محض شیمي 46678
 50 شناسي دانش و اطالعات علم 46679
 48 حدیث و قرآن علوم 43836
 14 آب مهندسي و علوم 41512
 9 زیست محیط مهندسي و علوم 42413
 48 اسالمي حقوق مباني و فقه 43837
 20 بازرگاني مدیریت 46680
 31 دولتي مدیریت 46681
 43 صنعتي مدیریت 46682
 30 صنایع مهندسي 41513
 69 کامپیوتر مهندسي 41514

  بهبهان مركز - خوزستان استان نور پيام دانشگاه
 49 اقتصاد 46683
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 43838
 14 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42414
 49 شناسي جامعه 43839
 23 حسابداري 46684
 11 حقوق 43840
 5 روانشناسي 46685
 40 هاکاربرد و ریاضیات 41515
 47 فارسي ادبیات و زبان 43841
 29 تربیتي علوم 43842
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 43843
 37 انگلیسي زبان مترجمي 40716
 37 بازرگاني مدیریت 46686
 49 صنعتي مدیریت 46687
 70 کامپیوتر مهندسي 41516

 خرمشهر مركز - خوزستان استان نور پيام دانشگاه
 45 اقتصاد 46688
 15 کشاورزي اقتصاد 46689
 49 تاریخ 43844
 49 اسالمي ملل تمدن تاریخ 43845
 49 جغرافیا 43846
 50 نگاري روزنامه 43848
 43 انگلیسي ادبیات و زبان 40717
 49 عربي ادبیات و زبان 43849
 49 فارسي ادبیات و زبان 43850
 37 شناسي زمین 42415
 5 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40173
 34 گیاهي شناسي زیست 42416
 26 کاربردي شیمي 46690
 40 محض شیمي 46691
 5 تربیتي علوم 43851
 49 حدیث و قرآن علوم 43852
 12 زیست محیط مهندسي و علوم 42417
 24 ورزشي علوم 46692
 38 اسالمي حقوق مباني و فقه 43853
 21 انگلیسي زبان مترجمي 40718
 24 صنایع دسيمهن 41517
 27 کامپیوتر مهندسي 41518
 13 کشاورزي مکانیزاسیون مهندسي 41519

 دزفول مركز - خوزستان استان نور پيام دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 38 آمار 41520
 41 اقتصاد 46695
 13 کشاورزي اقتصاد 46696
 48 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 43854
 50 اسالمي ملل تمدن ختاری 43855
 13 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42418
 17 شناسي جامعه 43856
 74 جغرافیا 43857
 32 کاربردها و ریاضیات 41521
 42 انگلیسي ادبیات و زبان 40719
 33 فارسي ادبیات و زبان 43859
 49 شناسي دانش و اطالعات علم 46697
 47 حدیث و قرآن علوم 43861
 35 کامپیوتر علوم 41522
 10 آب مهندسي و علوم 41523
 9 زیست محیط مهندسي و علوم 42419
 30 اسالمي حقوق مباني و فقه 43862
 36 فیزیک 41524
 43 گردشگري 46698
 15 انگلیسي زبان مترجمي 40720
 22 بازرگاني مدیریت 46699
 5 دولتي مدیریت 46700
 14 صنایع مهندسي 41525
 48 کامپیوتر مهندسي 41526

 رامهرمز مركز - خوزستان استان نور پيام دانشگاه
 40 آمار 41527
 49 اقتصاد 46701
 13 کشاورزي اقتصاد 46702
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 43863
 48 اسالمي ملل تمدن تاریخ 43864
 20 حسابداري 46703
 12 حقوق 43865
 40 کاربردها و ریاضیات 41528
 50 عربي ادبیات و زبان 43866
 45 فارسي ادبیات و زبان 43867
 17 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40176
 40 گیاهي شناسي زیست 42420
 34 کاربردي شیمي 46705
 5 تربیتي علوم 43868
 25 ورزشي علوم 46706
 50 اسالمي کالم و فلسفه 43869
 50 گردشگري 46707
 46 نيبازرگا مدیریت 46708
 21 دولتي مدیریت 46709
 47 صنعتي مدیریت 46710
 36 کامپیوتر مهندسي 41529

  سوسنگرد مركز - خوزستان استان نور پيام دانشگاه
 48 عرفان و ادیان 43870
 38 اقتصاد 46711
 10 کشاورزي اقتصاد 46712
 18 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 43871
 49 تاریخ 43872
 50 اسالمي ملل تمدن ختاری 43873
 12 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42421
 45 شناسي جامعه 43874
 77 جغرافیا 43875
 5 حسابداري 46713
 46 کاربردها و ریاضیات 41530
 39 عربي ادبیات و زبان 43877
 40 فارسي ادبیات و زبان 43878
 45 سیاسي علوم 43879
 47 حدیث و قرآن علوم 43880
 39 کامپیوتر علوم 41531
 25 اسالمي حقوق مباني و فقه 43881
 31 انگلیسي زبان مترجمي 40721
 26 بازرگاني مدیریت 46715
 50 کامپیوتر مهندسي 41532
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  شادگان مركز - خوزستان استان نور پيام دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 37 اقتصاد 46717
 15 کشاورزي اقتصاد 46718
 29 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 43882
 46 تاریخ 43883
 40 شناسي جامعه 43884
 44 جغرافیا 43885
 23 حسابداري 46719
 35 کاربردها و ریاضیات 41533
 39 عربي ادبیات و زبان 43887
 45 فارسي ادبیات و زبان 43888
 5 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40177
 38 یاهيگ شناسي زیست 42422
 50 شناسي دانش و اطالعات علم 46721
 14 دامي علوم 42423
 47 حدیث و قرآن علوم 43889
 10 آب مهندسي و علوم 41534
 12 زیست محیط مهندسي و علوم 42424
 35 ورزشي علوم 46722
 42 اسالمي حقوق مباني و فقه 43890
 30 انگلیسي زبان مترجمي 40722
 26 صنعتي مدیریت 46723
 32 صنایع مهندسي 41535
 72 کامپیوتر مهندسي 41536
 39 پروژه مدیریت مهندسي 49146

  آغاجاري واحد - خوزستان استان نور پيام دانشگاه
 40 اقتصاد 46724
 14 کشاورزي اقتصاد 46725
 40 حسابداري 46726
 22 حقوق 43891
 28 روانشناسي 46727
 49 حدیث و قرآن علوم 43892
 40 فیزیک 41537
 45 انگلیسي زبان مترجمي 40723
 50 بازرگاني مدیریت 46728
 41 صنعتي مدیریت 46729
 39 صنایع مهندسي 41538
 78 کامپیوتر مهندسي 41539

  كنار اروند واحد - خوزستان استان نور پيام دانشگاه
 39 جغرافیا 43893
 25 دولتي مدیریت 46730
 39 کامپیوتر مهندسي 41540

  الوان واحد - خوزستان استان نور پيام دانشگاه
 31 حسابداري 46731
 8 حقوق 43894
 47 عربي ادبیات و زبان 43895
 12 آب مهندسي و علوم 41541
 43 اسالمي حقوق مباني و فقه 43896
 47 بازرگاني مدیریت 46732
 47 صنعتي مدیریت 46733

  انديكا واحد - خوزستان استان نور پيام دانشگاه
 39 اقتصاد 46736
 47 تاریخ 43899
 48 جغرافیا 43900
 20 حسابداري 46737
 45 فارسي ادبیات و زبان 43901
 29 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40178
 14 زیست محیط مهندسي و علوم 42425
 25 ورزشي علوم 46739
 48 اسالمي کالم و فلسفه 43903
 46 بازرگاني مدیریت 46740
 22 دولتي مدیریت 46741
 47 صنعتي مدیریت 46742

  انديمشك واحد - خوزستان استان نور پيام دانشگاه
 37 اقتصاد 46743
 14 کشاورزي اقتصاد 46744
 39 کاربردها و ریاضیات 41543
 50 عربي ادبیات و زبان 43904

 انديمشك واحد - خوزستان استان نور پيام دانشگاه ادامه
 ظرفيت عنوان رشته لكد رشته مح

 15 کاربردي شیمي 46747
 49 حدیث و قرآن علوم 43906
 38 کامپیوتر علوم 41544
 47 اسالمي حقوق مباني و فقه 43907
 50 اسالمي کالم و فلسفه 43908
 39 فیزیک 41545
 27 انگلیسي زبان مترجمي 40724
 66 کامپیوتر مهندسي 41546

  ايذه واحد - ستانخوز استان نور پيام دانشگاه
 40 آمار 41547
 50 اقتصاد 46748
 14 کشاورزي اقتصاد 46749
 31 تاریخ 43909
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 43910
 50 نگاري روزنامه 43913
 39 کاربردها و ریاضیات 41548
 39 شناسي زمین 42426
 20 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40179
 13 زیست یطمح مهندسي و علوم 42427
 20 ورزشي علوم 46752
 50 اسالمي کالم و فلسفه 43914
 40 فیزیک 41549
 45 انگلیسي زبان مترجمي 40725
 29 دولتي مدیریت 46753
 48 صنعتي مدیریت 46754
 73 کامپیوتر مهندسي 41550

  باغملك واحد - خوزستان استان نور پيام دانشگاه
 40 اقتصاد 46755
 5 کشاورزي اقتصاد 46756
 23 شناسي جامعه 43915
 47 جغرافیا 43916
 28 حسابداري 46757
 5 حقوق 43917
 5 روانشناسي 46758
 49 انگلیسي ادبیات و زبان 40726
 49 سیاسي علوم 43918
 49 حدیث و قرآن علوم 43919
 49 اسالمي حقوق مباني و فقه 43920
 45 بازرگاني مدیریت 46759
 30 دولتي مدیریت 46760
 38 کامپیوتر مهندسي 41551

  بستان واحد - خوزستان استان نور پيام دانشگاه
 49 عرفان و ادیان 43921
 46 اقتصاد 46761
 50 جغرافیا 43922
 12 روانشناسي 46762
 7 تربیتي علوم 43923
 50 اسالمي کالم و فلسفه 43924
 49 گردشگري 46763
 47 صنعتي مدیریت 46764
 35 کامپیوتر مهندسي 41552

  رامشير واحد - خوزستان استان نور پيام دانشگاه
 40 آمار 41555
 49 عرفان و ادیان 43932
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 43933
 41 حسابداري 46772
 5 حقوق 43934
 46 عمومي روابط 43935
 49 فارسي ادبیات و زبان 43936
 47 شناسي دانش و اطالعات علم 46774
 50 حدیث و قرآن علوم 43937
 49 اسالمي حقوق مباني و فقه 43938
 28 دولتي مدیریت 46775

  شوش واحد - خوزستان استان نور پيام دانشگاه
 48 عرفان و ادیان 43939
 49 اقتصاد 46776
 47 تاریخ 43940
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 شوش واحد - خوزستان استان نور پيام دانشگاه ادامه
 ظرفيت تهعنوان رش كد رشته محل

 60 اسالمي ملل تمدن تاریخ 43941
 10 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42431
 45 جغرافیا 43942
 14 حسابداري 46777
 5 حقوق 43943
 50 نگاري روزنامه 43944
 45 فارسي ادبیات و زبان 43945
 14 دامي علوم 42432
 48 سیاسي علوم 43947
 14 آب مهندسي و علوم 41556
 18 ورزشي علوم 46778
 45 اسالمي حقوق مباني و فقه 43948
 80 فیزیک 41557
 48 گردشگري 46779
 41 بازرگاني مدیریت 46780
 30 دولتي مدیریت 46781
 67 کامپیوتر مهندسي 41558
 40 پروژه مدیریت مهندسي 49145

  شوشتر واحد - خوزستان استان نور پيام دانشگاه
 50 عرفان و ادیان 43949
 40 اقتصاد 46782
 15 کشاورزي اقتصاد 46783
 39 تاریخ 43950
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 43951
 48 جغرافیا 43952
 8 حسابداري 46784
 5 حقوق 43953
 41 فارسي ادبیات و زبان 43954
 16 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40180
 27 کاربردي شیمي 46786
 50 شناسي انشد و اطالعات علم 46787
 39 کامپیوتر علوم 41559
 14 زیست محیط مهندسي و علوم 42433
 21 ورزشي علوم 46788
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 43956
 40 فیزیک 41560
 48 گردشگري 46789
 36 انگلیسي زبان مترجمي 40727
 45 صنعتي مدیریت 46790
 36 صنایع مهندسي 41561
 69 ترکامپیو مهندسي 41562
 27 مکانیک مهندسي 41563

  گتوند واحد - خوزستان استان نور پيام دانشگاه
 24 حسابداري 46791
 35 حقوق 43958
 49 اسالمي حقوق مباني و فقه 43959
 50 اسالمي کالم و فلسفه 43960
 50 گردشگري 46793
 46 بازرگاني مدیریت 46794
 49 صنعتي مدیریت 46795
 38 ایعصن مهندسي 41564
 79 کامپیوتر مهندسي 41565
 40 پروژه مدیریت مهندسي 49144

  اللي واحد - خوزستان استان نور پيام دانشگاه
 48 تاریخ 43961
 46 اسالمي ملل تمدن تاریخ 43962
 5 حقوق 43964
 48 فارسي ادبیات و زبان 43965
 15 دامي علوم 42434
 41 سیاسي علوم 43966
 50 اسالمي حقوق نيمبا و فقه 43967

  ماهشهر واحد - خوزستان استان نور پيام دانشگاه
 50 اقتصاد 46797
 49 اسالمي ملل تمدن تاریخ 43968
 19 حسابداري 46798
 18 انگلیسي ادبیات و زبان 40728
 30 کاربردي شیمي 46799

 ماهشهر واحد - خوزستان استان نور پيام دانشگاه ادامه
 ظرفيت رشته عنوان كد رشته محل

 40 محض شیمي 46800
 13 شیالت مهندسي و علوم 42435
 39 اسالمي حقوق مباني و فقه 43969
 50 اسالمي کالم و فلسفه 43970
 50 گردشگري 46801
 38 صنعتي مدیریت 46802
 31 صنایع مهندسي 41566
 25 عمران مهندسي 41567
 31 کامپیوتر مهندسي 41568

  سليمان مسجد واحد - خوزستان استان نور پيام دانشگاه
 40 آمار 41569
 49 اقتصاد 46803
 27 حسابداري 46804
 5 روانشناسي 46805
 38 کاربردها و ریاضیات 41570
 43 فارسي ادبیات و زبان 43972
 14 دامي علوم 42436
 49 حدیث و قرآن علوم 43973
 12 زیست محیط مهندسي و علوم 42437
 45 اسالمي حقوق مباني و فقه 43974
 50 اسالمي کالم و فلسفه 43975
 46 بازرگاني مدیریت 46806
 32 دولتي مدیریت 46807
 46 صنعتي مدیریت 46808
 32 کامپیوتر مهندسي 41571

  هفتگل واحد - خوزستان استان نور پيام دانشگاه
 50 عرفان و ادیان 43976
 40 اقتصاد 46809
 15 کشاورزي اقتصاد 46810
 50 تاریخ 43977
 50 جغرافیا 43978
 42 حسابداري 46811
 32 حقوق 43979
 65 روانشناسي 46812
 50 نگاري روزنامه 43980
 40 کاربردي شیمي 46813
 25 تربیتي علوم 43981
 49 سیاسي علوم 43982
 50 حدیث و قرآن علوم 43983
 40 کامپیوتر علوم 41572
 15 آب مهندسي و علوم 41573
 48 ورزشي علوم 46814
 48 اسالمي حقوق مباني و فقه 43984
 48 بازرگاني مدیریت 46815
 45 صنعتي مدیریت 46816
 47 مشاوره 43985
 38 صنایع مهندسي 41574
 80 کامپیوتر مهندسي 41575

  هنديجان واحد - خوزستان استان نور پيام دانشگاه
 50 اقتصاد 46817
 49 اسالمي ملل تمدن تاریخ 43986
 50 شناسي جامعه 43987
 21 روانشناسي 46818
 50 انگلیسي ادبیات و زبان 40729
 50 گردشگري 46819
 45 بازرگاني مدیریت 46820
 41 صنعتي مدیریت 46821

  هويزه واحد - خوزستان استان نور پيام دانشگاه
 5 حقوق 43988
 47 شناسي دانش و اطالعات علم 46822
 45 حدیث و قرآن علوم 43989
 39 اسالمي حقوق مباني و فقه 43990
 49 اسالمي کالم و فلسفه 43991

  ابهر مركز - زنجان استان نور پيام دانشگاه
 39 اقتصاد 46823
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 43992
 49 تاریخ 43993
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 ابهر مركز - زنجان استان نور پيام دانشگاه ادامه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 49 شناسي جامعه 43994
 50 جغرافیا 43995
 20 حسابداري 46824
 47 انگلیسي ادبیات و زبان 40730
 49 فارسي ادبیات و زبان 43997
 40 شناسي زمین 42438
 31 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40181
 40 گیاهي شناسي زیست 42439
 26 کاربردي شیمي 46825
 39 محض ميشی 46826
 21 تربیتي علوم 43998
 40 سیاسي علوم 43999
 40 کامپیوتر علوم 41576
 15 آب مهندسي و علوم 41577
 15 زیست محیط مهندسي و علوم 42440
 41 ورزشي علوم 46827
 50 گردشگري 46828
 38 انگلیسي زبان مترجمي 40731
 40 بازرگاني مدیریت 46829
 45 دولتي مدیریت 46830

  زنجان مركز - زنجان استان نور پيام دانشگاه
 39 آمار 41578
 50 عرفان و ادیان 44000
 39 اقتصاد 46832
 15 کشاورزي اقتصاد 46833
 49 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 44001
 49 تاریخ 44002
 60 اسالمي ملل تمدن تاریخ 44003
 46 شناسي جامعه 44004
 78 جغرافیا 44005
 38 کاربردها و ریاضیات 41579
 39 انگلیسي ادبیات و زبان 40732
 49 عربي ادبیات و زبان 44007
 43 فارسي ادبیات و زبان 44008
 38 شناسي زمین 42441
 21 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40182
 38 گیاهي شناسي زیست 42442
 27 کاربردي شیمي 46835
 37 محض شیمي 46836
 14 يدام علوم 42443
 20 سیاسي علوم 44010
 55 حدیث و قرآن علوم 44011
 39 کامپیوتر علوم 41580
 40 ورزشي علوم 46837
 30 اسالمي حقوق مباني و فقه 44012
 59 اسالمي کالم و فلسفه 44013
 79 فیزیک 41581
 48 گردشگري 46838
 15 انگلیسي زبان مترجمي 40733
 20 دولتي مدیریت 46840
 44 صنعتي مدیریت 46841
 28 برق مهندسي 41582
 29 شهرسازي مهندسي 41583
 29 شیمي مهندسي 41584
 28 صنایع مهندسي 41585
 37 عمران مهندسي 41586
 42 کامپیوتر مهندسي 41587
 43 معماري مهندسي 41588

  قيدار مركز - زنجان استان نور پيام دانشگاه
 50 اقتصاد 46842
 50 تعاون و اجتماعي زيری برنامه 44015
 48 شناسي جامعه 44016
 34 حسابداري 46843
 5 روانشناسي 46844
 47 انگلیسي ادبیات و زبان 40734
 12 دامي علوم 42444
 18 سیاسي علوم 44019

 قيدار مركز - زنجان استان نور پيام دانشگاه ادامه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 42 ورزشي علوم 46845
 49 اسالمي حقوق مباني و فقه 44020
 50 اسالمي کالم و فلسفه 44021
 41 انگلیسي زبان مترجمي 40735
 40 بازرگاني مدیریت 46846
 41 دولتي مدیریت 46847
 37 کامپیوتر مهندسي 41589

 رود سجاس - قيدار مركز - زنجان استان نور پيام دانشگاه
 44 حسابداري 46848
 40 پیوترکام مهندسي 41590

  خرمدره واحد - زنجان استان نور پيام دانشگاه
 40 حسابداري 46853
 5 روانشناسي 46854
 49 شناسي دانش و اطالعات علم 46855
 44 ورزشي علوم 46856
 45 انگلیسي زبان مترجمي 40736
 50 بازرگاني مدیریت 46857

  سلطانيه واحد - زنجان استان نور پيام دانشگاه
 40 قتصادا 46858
 14 کشاورزي اقتصاد 46859
 47 حسابداري 46860
 5 حقوق 44024
 37 روانشناسي 46861
 15 آب مهندسي و علوم 41592
 15 زیست محیط مهندسي و علوم 42445
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 44025
 50 گردشگري 46862
 50 صنعتي مدیریت 46863
 50 تاریخي بناهاي مرمت 40453
 48 مشاوره 44026
 50 معماري مهندسي 41593
 49 اسالمي هنر 40454

 ( بر آب) طارم واحد - زنجان استان نور پيام دانشگاه
 50 عرفان و ادیان 44028
 40 اقتصاد 46868
 50 تاریخ 44029
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 44030
 50 شناسي جامعه 44031
 29 حسابداري 46869
 5 حقوق 44032
 14 دامي علوم 42446
 15 آب مهندسي و علوم 41595
 15 زیست محیط مهندسي و علوم 42447
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 44033
 38 کامپیوتر مهندسي 41596
 15 کشاورزي مکانیزاسیون مهندسي 41597

  نشان ماه واحد - زنجان استان نور پيام دانشگاه
 50 عرفان و ادیان 44034
 50 تعاون و اجتماعي ریزي هبرنام 44035
 50 تاریخ 44036
 50 شناسي جامعه 44037
 47 حسابداري 46870
 37 حقوق 44038
 46 روانشناسي 46871
 50 عربي ادبیات و زبان 44039
 50 فارسي ادبیات و زبان 44040
 15 زیست محیط مهندسي و علوم 42448
 49 اسالمي حقوق مباني و فقه 44041
 49 بازرگاني یتمدیر 46872
 50 دولتي مدیریت 46873

 دامغان مركز - سمنان استان نور پيام دانشگاه
 50 عرفان و ادیان 44042
 50 اقتصاد 46874
 48 شناسي جامعه 44043
 50 جغرافیا 44044
 34 حسابداري 46875
 15 حقوق 44045
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 دامغان مركز - سمنان استان نور پيام دانشگاه ادامه
 ظرفيت عنوان رشته لكد رشته مح

 44 روانشناسي 46876
 40 کاربردها و ریاضیات 41598
 48 انگلیسي ادبیات و زبان 40737
 50 فارسي ادبیات و زبان 44046
 50 شناسي دانش و اطالعات علم 46877
 91 تربیتي علوم 44047
 15 دامي علوم 42449
 15 زیست محیط مهندسي و علوم 42450
 73 شيورز علوم 46878
 50 اسالمي حقوق و فقه 44048
 50 اسالمي کالم و فلسفه 44049
 49 گردشگري 46879
 45 انگلیسي زبان مترجمي 40738
 48 بازرگاني مدیریت 46880
 43 دولتي مدیریت 46881
 49 صنعتي مدیریت 46882
 46 مشاوره 44050
 38 صنایع مهندسي 41599
 76 کامپیوتر مهندسي 41600
 49 معماري مهندسي 41601
 15 کشاورزي مکانیزاسیون مهندسي 41602

 سمنان مركز - سمنان استان نور پيام دانشگاه
 50 عرفان و ادیان 44051
 49 اقتصاد 46883
 50 تاریخ 44052
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 44053
 48 شناسي جامعه 44054
 80 جغرافیا 44055
 20 حسابداري 46884
 50 نگاري امهروزن 44057
 40 کاربردها و ریاضیات 41603
 46 انگلیسي ادبیات و زبان 40739
 50 عربي ادبیات و زبان 44058
 49 فارسي ادبیات و زبان 44059
 39 شناسي زمین 42451
 18 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40183
 49 پارچه طراحي 40455
 54 تربیتي علوم 44060
 49 سیاسي علوم 44061
 49 حدیث و قرآن علوم 44062
 10 (کشاورزي) غذایي صنایع مهندسي و علوم 42452
 14 زیست محیط مهندسي و علوم 42453
 40 ورزشي علوم 46886
 45 اسالمي حقوق مباني و فقه 44063
 50 اسالمي کالم و فلسفه 44064
 40 فیزیک 41604
 49 گردشگري 46887
 44 انگلیسي زبان مترجمي 40740
 43 اجتماعي مددکاري 44065
 40 بازرگاني مدیریت 46888
 47 دولتي مدیریت 46889
 44 صنعتي مدیریت 46890
 49 تاریخي بناهاي مرمت 40456
 44 مشاوره 44066
 77 برق مهندسي 41605
 17 پزشکي مهندسي 41606
 39 شهرسازي مهندسي 41607
 32 شیمي مهندسي 41608
 38 صنایع مهندسي 41609
 30 عمران مهندسي 41610
 69 کامپیوتر مهندسي 41611
 40 معماري مهندسي 41612
 15 کشاورزي مکانیزاسیون مهندسي 41613
 39 مکانیک مهندسي 41614
 39 متالورژي و مواد مهندسي 41615
 50 نقاشي 40457
 79 اسالمي هنر 40458

 سرخه – سمنان مركز - سمنان استان نور پيام دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 50 حسابداري 46891
 50 عمومي روابط 44067
 80 تربیتي علوم 44068
 50 گردشگري 46892
 50 بازرگاني مدیریت 46893
 50 دولتي مدیریت 46894
 40 صنایع مهندسي 41616
 40 کامپیوتر مهندسي 41617

  شاهرود مركز - سمنان استان نور پيام دانشگاه
 47 اقتصاد 46895
 48 تاریخ 44069
 49 اسالمي ملل تمدن تاریخ 44070
 49 شناسي جامعه 44071
 50 جغرافیا 44072
 15 حسابداري 46896
 50 عمومي روابط 44074
 45 انگلیسي ادبیات و زبان 40741
 50 فارسي ادبیات و زبان 44075
 23 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40184
 38 گیاهي سيشنا زیست 42454
 46 دستي صنایع 40459
 18 تربیتي علوم 44076
 49 سیاسي علوم 44077
 49 حدیث و قرآن علوم 44078
 13 زیست محیط مهندسي و علوم 42455
 67 ورزشي علوم 46898
 48 اسالمي حقوق مباني و فقه 44079
 47 گردشگري 46899
 41 انگلیسي زبان مترجمي 40742
 44 زرگانيبا مدیریت 46900
 42 دولتي مدیریت 46901
 48 صنعتي مدیریت 46902
 34 برق مهندسي 41618
 35 صنایع مهندسي 41619
 45 عمران مهندسي 41620
 68 کامپیوتر مهندسي 41621
 40 پروژه مدیریت مهندسي 49147

  گرمسار مركز - سمنان استان نور پيام دانشگاه
 40 آمار 41622
 49 اقتصاد 46903
 15 کشاورزي اقتصاد 46904
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 44080
 50 تاریخ 44081
 50 شناسي جامعه 44082
 50 جغرافیا 44083
 32 حسابداري 46905
 9 حقوق 44084
 50 عمومي روابط 44085
 21 روانشناسي 46906
 50 نگاري روزنامه 44086
 50 انگلیسي ادبیات و زبان 40743
 50 فارسي ادبیات و زبان 44087
 71 تربیتي علوم 44088
 50 سیاسي علوم 44089
 40 کامپیوتر علوم 41623
 15 زیست محیط مهندسي و علوم 42456
 77 ورزشي علوم 46907
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 44090
 50 گردشگري 46908
 44 انگلیسي زبان مترجمي 40744
 41 بازرگاني مدیریت 46909
 43 دولتي مدیریت 46910
 49 صنعتي مدیریت 46911
 50 تاریخي بناهاي مرمت 40460
 34 صنایع مهندسي 41624
 79 کامپیوتر مهندسي 41625
 39 مکانیک مهندسي 41626
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  ايوانكي واحد - سمنان استان نور پيام دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 43 حسابداري 46913
 16 حقوق 44093
 33 روانشناسي 46914
 49 انگلیسي ادبیات و زبان 40745
 50 سیاسي علوم 44094
 50 بازرگاني مدیریت 46915
 50 دولتي مدیریت 46916
 50 صنعتي مدیریت 46917

  شهر مهدي واحد - سمنان استان نور پيام دانشگاه
 50 حسابداري 46918
 19 حقوق 44095
 8 روانشناسي 46919
 50 گردشگري 46920
 49 بازرگاني مدیریت 46921
 50 بیمه مدیریت 46922
 50 دولتي مدیریت 46923
 49 صنعتي مدیریت 46924

  ايرانشهر مركز - بلوچستان و سيستان استان نور پيام دانشگاه
 40 اقتصاد 46928
 13 کشاورزي اقتصاد 46929
 43 تاریخ 44097
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 44098
 12 شناسي عهجام 44099
 46 حسابداري 46930
 12 حقوق 44100
 40 کاربردها و ریاضیات 41627
 48 انگلیسي ادبیات و زبان 40746
 35 فارسي ادبیات و زبان 44101
 15 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40185
 35 گیاهي شناسي زیست 42457
 5 تربیتي علوم 44102
 49 حدیث و قرآن علوم 44103
 48 اسالمي حقوق مباني و فقه 44104
 44 بازرگاني مدیریت 46932
 37 دولتي مدیریت 46933
 22 کامپیوتر مهندسي 41628

 گلمورتي - ايرانشهر مركز - بلوچستان و سيستان استان نور پيام دانشگاه
 50 فارسي ادبیات و زبان 44105
 48 حدیث و قرآن علوم 44106

  چابهار مركز - بلوچستان و سيستان استان نور پيام دانشگاه
 46 اقتصاد 46934
 44 حسابداري 46935
 12 حقوق 44107
 15 فارسي ادبیات و زبان 44108
 12 زیست محیط مهندسي و علوم 42458
 47 انگلیسي زبان مترجمي 40747
 44 بازرگاني مدیریت 46937
 34 دولتي مدیریت 46938
 36 صنایع مهندسي 41629

  خاش مركز - بلوچستان و سيستان استان نور پيام دانشگاه
 26 حسابداري 46939
 15 حقوق 44111
 5 روانشناسي 46940
 41 فارسي ادبیات و زبان 44112
 46 سیاسي علوم 44114
 49 حدیث و قرآن علوم 44115
 39 کامپیوتر علوم 41630
 13 آب مهندسي و علوم 41631
 13 زیست محیط مهندسي و علوم 42459
 47 اسالمي حقوق مباني و فقه 44116
 50 اسالمي کالم و فلسفه 44117
 47 بازرگاني مدیریت 46941
 30 دولتي مدیریت 46942
 75 کامپیوتر مهندسي 41632

 

  زابل مركز - بلوچستان و سيستان استان نور پيام دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 47 اقتصاد 46943
 49 تعاون و اجتماعي یزير برنامه 44118
 50 تاریخ 44119
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 44120
 45 شناسي جامعه 44121
 34 حسابداري 46944
 5 حقوق 44122
 45 عربي ادبیات و زبان 44123
 43 فارسي ادبیات و زبان 44124
 31 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40186
 38 گیاهي شناسي زیست 42460
 40 کامپیوتر علوم 41633
 44 اسالمي حقوق مباني و فقه 44126
 49 اسالمي کالم و فلسفه 44127
 50 انگلیسي زبان مترجمي 40748
 43 بازرگاني مدیریت 46946
 21 دولتي مدیریت 46947
 29 کامپیوتر مهندسي 41634
 13 کشاورزي مکانیزاسیون مهندسي 41635

  زاهدان مركز - بلوچستان و سيستان استان نور پيام دانشگاه
 36 آمار 41636
 48 عرفان و ادیان 44128
 44 اقتصاد 46951
 15 کشاورزي اقتصاد 46952
 48 تاریخ 44129
 59 اسالمي ملل تمدن تاریخ 44130
 13 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42461
 42 شناسي جامعه 44131
 74 جغرافیا 44132
 42 یسيانگل ادبیات و زبان 40749
 43 عربي ادبیات و زبان 44134
 30 فارسي ادبیات و زبان 44135
 39 شناسي زمین 42462
 22 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40187
 37 گیاهي شناسي زیست 42463
 35 کاربردي شیمي 46953
 36 محض شیمي 46954
 48 دستي صنایع 40461
 49 شناسي دانش و اطالعات علم 46955
 14 دامي علوم 42464
 41 سیاسي علوم 44137
 55 حدیث و قرآن علوم 44138
 32 کامپیوتر علوم 41637
 10 (کشاورزي) غذایي صنایع مهندسي و علوم 42465
 9 زیست محیط مهندسي و علوم 42466
 41 ورزشي علوم 46956
 59 اسالمي حقوق مباني و فقه 44139
 60 اسالمي کالم و فلسفه 44140
 75 فیزیک 41638
 48 گردشگري 46957
 38 انگلیسي زبان مترجمي 40750
 12 بازرگاني مدیریت 46958
 38 صنعتي مدیریت 46959
 54 برق مهندسي 41639
 23 شهرسازي مهندسي 41640
 34 شیمي مهندسي 41641
 31 صنایع مهندسي 41642
 45 کامپیوتر مهندسي 41643
 40 پروژه مدیریت مهندسي 49148
 33 مکانیک مهندسي 41644
 49 اسالمي هنر 40462

  سراوان مركز - بلوچستان و سيستان استان نور پيام دانشگاه
 48 اسالمي ملل تمدن تاریخ 44142
 37 شناسي جامعه 44143
 45 حسابداري 46960
 25 حقوق 44144
 45 عربي ادبیات و زبان 44145
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 سراوان مركز - وچستانبل و سيستان استان نور پيام دانشگاه ادامه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 40 فارسي ادبیات و زبان 44146
 48 حدیث و قرآن علوم 44148
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 44149
 49 گردشگري 46962
 44 بازرگاني مدیریت 46963
 33 دولتي مدیریت 46964
 50 صنعتي مدیریت 46965
 31 کامپیوتر مهندسي 41645

  راسك واحد - بلوچستان و سيستان استان نور پيام دانشگاه
 50 اقتصاد 46966
 30 فارسي ادبیات و زبان 44151
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 44153
 49 بازرگاني مدیریت 46968
 29 دولتي مدیریت 46969

  سوران و سيب واحد - بلوچستان و سيستان استان نور پيام دانشگاه
 50 صاداقت 46970
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 44157
 15 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42467
 14 حدیث و قرآن علوم 44158
 43 دولتي مدیریت 46971
 50 صنعتي مدیریت 46972

  شهر نيك واحد - بلوچستان و سيستان استان نور پيام دانشگاه
 11 جغرافیا 44160
 22 فارسي ادبیات و زبان 44161
 33 حدیث و قرآن علوم 44162
 49 اسالمي کالم و فلسفه 44163
 45 انگلیسي زبان مترجمي 40751
 45 بازرگاني مدیریت 46973
 35 دولتي مدیریت 46974
 50 صنعتي مدیریت 46975

  آباده مركز - فارس استان نور پيام دانشگاه
 50 اقتصاد 46976
 13 کشاورزي اقتصاد 46977
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 44164
 50 شناسي جامعه 44165
 49 جغرافیا 44166
 24 حسابداري 46978
 6 حقوق 44167
 13 روانشناسي 46979
 40 کاربردها و ریاضیات 41647
 50 عربي ادبیات و زبان 44168
 50 فارسي ادبیات و زبان 44169
 21 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40188
 35 اربرديک شیمي 46980
 38 محض شیمي 46981
 23 تربیتي علوم 44170
 42 ورزشي علوم 46982
 49 اسالمي حقوق مباني و فقه 44171
 39 فیزیک 41648
 44 دولتي مدیریت 46983
 43 مشاوره 44172
 33 صنایع مهندسي 41649

 ايزدخواست - آباده مركز - فارس استان نور پيام دانشگاه
 49 اقتصاد 46984
 50 جغرافیا 44173
 50 حسابداري 46985

  استهبان مركز - فارس استان نور پيام دانشگاه
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 44174
 44 شناسي جامعه 44175
 28 حسابداري 46986
 5 حقوق 44176
 49 عمومي روابط 44177
 50 فارسي ادبیات و زبان 44178
 20 ليمولکو و سلولي شناسي زیست 40189
 40 گیاهي شناسي زیست 42468
 36 کاربردي شیمي 46988
 37 محض شیمي 46989

 استهبان مركز - فارس استان نور پيام دانشگاه ادامه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 50 سیاسي علوم 44180
 10 (کشاورزي) غذایي صنایع مهندسي و علوم 42469
 15 زیست محیط مهندسي و علوم 42470
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 44181
 40 فیزیک 41650
 44 بازرگاني مدیریت 46990
 49 صنعتي مدیریت 46991
 71 کامپیوتر مهندسي 41651

  اوز مركز - فارس استان نور پيام دانشگاه
 49 اقتصاد 46992
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 44182
 50 تاریخ 44183
 49 اسالمي ملل تمدن تاریخ 44184
 50 شناسي جامعه 44185
 79 جغرافیا 44186
 28 حسابداري 46993
 17 حقوق 44187
 50 انگلیسي ادبیات و زبان 40752
 49 فارسي ادبیات و زبان 44188
 39 شناسي زمین 42471
 17 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40190
 40 گیاهي شناسي زیست 42472
 50 شناسي شدان و اطالعات علم 46995
 15 زیست محیط مهندسي و علوم 42473
 31 ورزشي علوم 46996
 40 فیزیک 41652
 49 گردشگري 46997
 35 انگلیسي زبان مترجمي 40753
 40 بازرگاني مدیریت 46998
 44 دولتي مدیریت 46999
 50 صنعتي مدیریت 47000
 32 برق مهندسي 41653
 40 صنایع مهندسي 41654
 36 عمران دسيمهن 41655
 77 کامپیوتر مهندسي 41656
 32 معماري مهندسي 41657

  بوانات مركز - فارس استان نور پيام دانشگاه
 40 اقتصاد 47001
 15 کشاورزي اقتصاد 47002
 100 جغرافیا 44190
 36 حقوق 44191
 56 روانشناسي 47003
 40 کاربردها و ریاضیات 41658
 50 يفارس ادبیات و زبان 44192
 33 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40191
 40 گیاهي شناسي زیست 42474
 53 تربیتي علوم 44193
 15 دامي علوم 42475
 50 سیاسي علوم 44194
 50 حدیث و قرآن علوم 44195
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 44196
 50 اسالمي کالم و فلسفه 44197
 46 بازرگاني مدیریت 47004
 45 دولتي مدیریت 47005
 50 مشاوره 44198

  جهرم مركز - فارس استان نور پيام دانشگاه
 50 اقتصاد 47006
 14 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42476
 49 شناسي جامعه 44199
 80 جغرافیا 44200
 50 عربي ادبیات و زبان 44202
 46 فارسي ادبیات و زبان 44203
 31 کاربردي شیمي 47009
 37 محض شیمي 47010
 50 شناسي دانش و اطالعات علم 47011
 20 تربیتي علوم 44204
 7 زیست محیط مهندسي و علوم 42477
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 جهرم مركز - فارس استان نور پيام دانشگاه ادامه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 5 ورزشي علوم 47012
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 44205
 50 سالميا کالم و فلسفه 44206
 80 فیزیک 41659
 49 گردشگري 47013
 14 انگلیسي زبان مترجمي 40754
 38 بازرگاني مدیریت 47014
 39 دولتي مدیریت 47015
 48 صنعتي مدیریت 47016
 23 مشاوره 44207
 21 صنایع مهندسي 41660
 28 عمران مهندسي 41661
 65 کامپیوتر مهندسي 41662
 42 معماري مهندسي 41663
 24 مکانیک مهندسي 41664

 سيمكان - جهرم مركز - فارس استان نور پيام دانشگاه
 49 حسابداري 47017
 49 عربي ادبیات و زبان 44209

 آباد قطب - جهرم مركز - فارس استان نور پيام دانشگاه
 50 اقتصاد 47018
 50 جغرافیا 44210
 50 حسابداري 47019

  خرامه مركز - فارس استان نور پيام دانشگاه
 50 تاریخ 44211
 15 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42478
 24 حسابداري 47020
 50 عمومي روابط 44213
 5 روانشناسي 47021
 50 نگاري روزنامه 44214
 47 انگلیسي ادبیات و زبان 40755
 20 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40192
 36 کاربردي شیمي 47022
 25 تربیتي علوم 44215
 40 کامپیوتر علوم 41665
 9 (کشاورزي) غذایي صنایع مهندسي و علوم 42479
 15 زیست محیط مهندسي و علوم 42480
 48 اسالمي حقوق مباني و فقه 44216
 47 انگلیسي زبان مترجمي 40756
 44 بازرگاني مدیریت 47023
 50 صنعتي مدیریت 47024
 40 مشاوره 44217
 36 صنایع يمهندس 41666
 74 کامپیوتر مهندسي 41667

  داراب مركز - فارس استان نور پيام دانشگاه
 40 اقتصاد 47025
 13 کشاورزي اقتصاد 47026
 6 روانشناسي 47028
 50 کاربردها و ریاضیات 41668
 47 فارسي ادبیات و زبان 44219
 34 گیاهي شناسي زیست 42481
 5 تربیتي علوم 44220
 14 آب مهندسي و ومعل 41669
 17 اسالمي حقوق مباني و فقه 44221
 50 اسالمي کالم و فلسفه 44222
 43 انگلیسي زبان مترجمي 40757
 29 دولتي مدیریت 47029
 43 صنعتي مدیریت 47030
 25 مشاوره 44223
 69 کامپیوتر مهندسي 41670

  شيراز مركز - فارس استان نور پيام دانشگاه
 5 شناسي جامعه 44225
 19 کاربردها و ریاضیات 41672
 46 فیزیک 41674
 21 پروژه مدیریت مهندسي 49151

  صفاشهر مركز - فارس استان نور پيام دانشگاه
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 44232
 50 تاریخ 44233

 صفاشهر مركز - فارس استان نور پيام دانشگاه ادامه
 تظرفي عنوان رشته كد رشته محل

 49 شناسي جامعه 44234
 50 جغرافیا 44235
 36 حسابداري 47042
 6 حقوق 44236
 5 روانشناسي 47043
 50 فارسي ادبیات و زبان 44237
 15 دامي علوم 42484
 49 حدیث و قرآن علوم 44238
 15 آب مهندسي و علوم 41687
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 44239
 41 سيانگلی زبان مترجمي 40760
 49 بازرگاني مدیریت 47044
 48 دولتي مدیریت 47045
 73 کامپیوتر مهندسي 41688

 قادرآباد - صفاشهر مركز - فارس استان نور پيام دانشگاه
 50 اقتصاد 47046
 50 حسابداري 47047

  فسا مركز - فارس استان نور پيام دانشگاه
 47 اقتصاد 47048
 14 کشاورزي اقتصاد 47049
 80 جغرافیا 44240
 7 حسابداري 47050
 40 کاربردها و ریاضیات 41689
 49 انگلیسي ادبیات و زبان 40761
 26 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40195
 38 گیاهي شناسي زیست 42485
 5 تربیتي علوم 44242
 48 حدیث و قرآن علوم 44243
 14 زیست محیط مهندسي و علوم 42486
 29 ورزشي علوم 47052
 7 اسالمي حقوق مباني و فقه 44244
 38 فیزیک 41690
 47 گردشگري 47053
 36 انگلیسي زبان مترجمي 40762
 38 بازرگاني مدیریت 47054
 6 مشاوره 44245
 54 کامپیوتر مهندسي 41691

  آباد فيروز مركز - فارس استان نور پيام دانشگاه
 49 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 44246
 15 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42487
 50 شناسي جامعه 44247
 77 جغرافیا 44248
 20 حسابداري 47055
 23 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40196
 50 دستي صنایع 40465
 50 شناسي دانش و اطالعات علم 47057
 28 تربیتي علوم 44250
 50 حدیث و قرآن علوم 44251
 40 ترکامپیو علوم 41692
 14 آب مهندسي و علوم 41693
 34 اسالمي حقوق مباني و فقه 44252
 48 گردشگري 47058
 46 بازرگاني مدیریت 47059
 44 دولتي مدیریت 47060
 50 صنعتي مدیریت 47061
 79 کامپیوتر مهندسي 41694

  كازرون مركز - فارس استان نور پيام دانشگاه
 48 اقتصاد 47062
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 44253
 44 شناسي جامعه 44254
 31 حسابداري 47063
 11 حقوق 44255
 5 روانشناسي 47064
 39 کاربردها و ریاضیات 41695
 43 فارسي ادبیات و زبان 44256
 35 کاربردي شیمي 47065
 50 شناسي دانش و اطالعات علم 47066
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 كازرون كزمر - فارس استان نور پيام دانشگاه ادامه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 50 حدیث و قرآن علوم 44258
 38 کامپیوتر علوم 41696
 30 ورزشي علوم 47067
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 44259
 33 بازرگاني مدیریت 47068
 39 دولتي مدیریت 47069
 46 صنعتي مدیریت 47070
 64 کامپیوتر مهندسي 41697

 خشت - كازرون مركز - فارس استان نور پيام دانشگاه
 19 حسابداري 47071
 17 حقوق 44261
 48 انگلیسي زبان مترجمي 40763
 39 کامپیوتر مهندسي 41698

  المرد مركز - فارس استان نور پيام دانشگاه
 50 اقتصاد 47072
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 44262
 49 تاریخ 44263
 48 شناسي جامعه 44264
 80 جغرافیا 44265
 41 حسابداري 47073
 16 حقوق 44266
 22 روانشناسي 47074
 50 فارسي ادبیات و زبان 44267
 37 کاربردي شیمي 47075
 19 تربیتي علوم 44268
 41 ورزشي علوم 47076
 48 اسالمي حقوق مباني و فقه 44269
 50 اسالمي کالم و فلسفه 44270
 49 گردشگري 47077
 48 بازرگاني مدیریت 47078
 47 دولتي مدیریت 47079
 48 صنعتي مدیریت 47080
 38 صنایع مهندسي 41699
 78 کامپیوتر مهندسي 41700

  ممسني آباد نور مركز - فارس استان نور پيام دانشگاه
 45 اقتصاد 47081
 16 شناسي جامعه 44271
 78 جغرافیا 44272
 7 حسابداري 47082
 50 عربي ادبیات و زبان 44274
 44 فارسي ادبیات و زبان 44275
 49 حدیث و قرآن علوم 44277
 13 آب مهندسي و علوم 41701
 13 زیست محیط مهندسي و علوم 42488
 41 ورزشي علوم 47083
 38 اسالمي حقوق مباني و فقه 44278
 49 انگلیسي زبان مترجمي 40764
 35 بازرگاني مدیریت 47084
 37 دولتي یریتمد 47085
 48 صنعتي مدیریت 47086
 37 صنایع مهندسي 41702
 75 کامپیوتر مهندسي 41703

  ارسنجان واحد - فارس استان نور پيام دانشگاه
 37 حسابداري 47091
 5 حقوق 44281
 11 روانشناسي 47092
 49 حدیث و قرآن علوم 44282
 50 اسالمي کالم و فلسفه 44283
 43 زرگانيبا مدیریت 47093
 43 دولتي مدیریت 47094

  اقليد واحد - فارس استان نور پيام دانشگاه
 35 حسابداري 47097
 12 حقوق 44287
 23 روانشناسي 47098
 46 انگلیسي ادبیات و زبان 40767
 42 تربیتي علوم 44288
 15 آب مهندسي و علوم 41706

 داقلي واحد - فارس استان نور پيام دانشگاه ادامه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 39 ورزشي علوم 47099
 46 بازرگاني مدیریت 47100
 49 صنعتي مدیریت 47101
 43 مشاوره 44289
 40 صنایع مهندسي 41707
 37 کامپیوتر مهندسي 41708
 39 متالورژي و مواد مهندسي 41709

  بيضا واحد - فارس استان نور پيام دانشگاه
 49 تاریخ 44293
 47 شناسي جامعه 44294
 36 سیاسي علوم 44296
 47 اسالمي حقوق مباني و فقه 44297
 38 فیزیک 41711

  خاوران واحد - فارس استان نور پيام دانشگاه
 50 اقتصاد 47109
 50 شناسي جامعه 44300
 46 حسابداري 47110
 31 حقوق 44301
 17 روانشناسي 47111
 50 سیاسي علوم 44302
 15 آب مهندسي و علوم 41712
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 44303
 50 گردشگري 47112
 49 بازرگاني مدیریت 47113
 50 دولتي مدیریت 47114
 50 صنعتي مدیریت 47115
 40 کامپیوتر مهندسي 41713

  رستم واحد - فارس استان نور پيام دانشگاه
 80 جغرافیا 44307
 41 حسابداري 47119
 30 بازرگاني مدیریت 47120

  زرقان واحد - فارس استان نور پيام دانشگاه
 48 اقتصاد 47122
 50 جغرافیا 44310
 25 حسابداري 47123
 10 تربیتي علوم 44312
 26 انگلیسي زبان مترجمي 40769
 41 صنعتي مدیریت 47124
 29 کامپیوتر مهندسي 41715

  دانسپي واحد - فارس استان نور پيام دانشگاه
 40 آمار 41716
 50 اقتصاد 47129
 12 حسابداري 47130
 5 تربیتي علوم 44315
 34 ورزشي علوم 47131
 46 اسالمي حقوق مباني و فقه 44316
 44 گردشگري 47132
 46 بازرگاني مدیریت 47133
 45 دولتي مدیریت 47134
 48 صنعتي مدیریت 47135
 37 کامپیوتر مهندسي 41717
 40 پروژه مدیریت ندسيمه 49150

  سروستان واحد - فارس استان نور پيام دانشگاه
 50 اقتصاد 47139
 36 حسابداري 47140
 29 تربیتي علوم 44319
 49 انگلیسي زبان مترجمي 40770
 49 صنعتي مدیریت 47141
 77 کامپیوتر مهندسي 41718

  بالغ قره و ششده واحد - فارس استان نور پيام دانشگاه
 40 آمار 41719
 50 اقتصاد 47142
 15 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42489
 44 حسابداري 47143
 5 حقوق 44320
 50 بازرگاني مدیریت 47144
 50 دولتي مدیریت 47145
 48 صنعتي مدیریت 47146
 40 کامپیوتر مهندسي 41720
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  فراشبند واحد - فارس استان نور پيام دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 45 اقتصاد 47147
 28 حقوق 44321
 21 روانشناسي 47148
 49 انگلیسي ادبیات و زبان 40771
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 44323
 50 گردشگري 47149
 43 مشاوره 44324

  الر واحد - فارس استان نور پيام دانشگاه
 50 اقتصاد 47157
 49 شناسي جامعه 44334
 50 جغرافیا 44335
 36 حسابداري 47158
 20 حقوق 44336
 50 سیاسي علوم 44337
 48 حدیث و قرآن علوم 44338
 41 انگلیسي زبان مترجمي 40773
 38 بازرگاني مدیریت 47159
 39 صنایع مهندسي 41723
 79 کامپیوتر مهندسي 41724
 40 پروژه مدیریت مهندسي 49149

 جويم - الر واحد - سفار استان نور پيام دانشگاه
 50 اقتصاد 47160
 50 حسابداري 47161

  مرودشت واحد - فارس استان نور پيام دانشگاه
 50 عرفان و ادیان 44339
 46 اقتصاد 47162
 59 اسالمي ملل تمدن تاریخ 44340
 14 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42490
 7 حسابداري 47163
 40 کاربردها و ریاضیات 41725
 32 فارسي ادبیات و زبان 44342
 20 کاربردي شیمي 47164
 14 دامي علوم 42491
 44 سیاسي علوم 44344
 12 زیست محیط مهندسي و علوم 42492
 5 ورزشي علوم 47165
 18 اسالمي حقوق مباني و فقه 44345
 33 گردشگري 47166
 26 انگلیسي زبان مترجمي 40774
 23 دولتي مدیریت 47167
 42 صنعتي مدیریت 47168
 40 پروژه مدیریت مهندسي 49152
 13 کشاورزي مکانیزاسیون مهندسي 41726

 كامفيروز - مرودشت واحد - فارس استان نور پيام دانشگاه
 49 اقتصاد 47169
 50 حسابداري 47170
 40 کاربردها و ریاضیات 41727

  نودان واحد - فارس استان نور پيام دانشگاه
 50 شناسي امعهج 44351
 50 جغرافیا 44352
 22 حقوق 44353
 12 روانشناسي 47174
 50 انگلیسي زبان مترجمي 40775
 43 بازرگاني مدیریت 47175

  ريز ني واحد - فارس استان نور پيام دانشگاه
 50 شناسي جامعه 44354
 22 حسابداري 47176
 6 حقوق 44355
 5 روانشناسي 47177
 43 تيتربی علوم 44356
 50 حدیث و قرآن علوم 44357
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 44358
 44 دولتي مدیریت 47178
 48 صنعتي مدیریت 47179
 50 مشاوره 44359
 37 کامپیوتر مهندسي 41728
 49 معماري مهندسي 41729

  كوار واحد - فارس استان نور پيام دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 20 حسابداري 47153
 5 تربیتي علوم 44328
 42 سیاسي علوم 44329
 36 اسالمي حقوق مباني و فقه 44330
 49 گردشگري 47154
 39 بازرگاني مدیریت 47155
 37 کامپیوتر مهندسي 41722

  زهرا بويين مركز - قزوين استان نور پيام دانشگاه
 50 اقتصاد 47180
 15 کشاورزي اقتصاد 47181
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 44360
 50 شناسي جامعه 44361
 79 جغرافیا 44362
 32 حسابداري 47182
 15 حقوق 44363
 18 روانشناسي 47183
 40 کاربردها و ریاضیات 41730
 50 فارسي ادبیات و زبان 44364
 30 کاربردي شیمي 47184
 48 تربیتي علوم 44365
 13 دامي علوم 42493
 49 حدیث و قرآن علوم 44366
 39 کامپیوتر علوم 41731
 14 آب مهندسي و علوم 41732
 47 ورزشي علوم 47185
 50 اسالمي حقوق و فقه 44367
 39 فیزیک 41733
 50 گردشگري 47186
 43 انگلیسي زبان مترجمي 40776
 46 بازرگاني مدیریت 47187
 48 دولتي مدیریت 47188
 49 صنعتي مدیریت 47189
 38 صنایع مهندسي 41734
 80 کامپیوتر مهندسي 41735

  تاكستان مركز - قزوين استان نور پيام دانشگاه
 40 آمار 41736
 40 اقتصاد 47190
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 44368
 15 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42494
 50 جغرافیا 44369
 27 حسابداري 47191
 19 روانشناسي 47192
 39 کاربردها و ریاضیات 41737
 49 فارسي ادبیات و زبان 44370
 49 شناسي دانش و اطالعات علم 47193
 36 تربیتي علوم 44371
 50 سیاسي علوم 44372
 50 حدیث و قرآن علوم 44373
 40 کامپیوتر علوم 41738
 14 آب مهندسي و علوم 41739
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 44374
 46 بازرگاني دیریتم 47194
 48 دولتي مدیریت 47195
 38 مشاوره 44375
 37 صنایع مهندسي 41740
 39 کامپیوتر مهندسي 41741

 اسفرورين - تاكستان مركز - قزوين استان نور پيام دانشگاه
 50 حسابداري 47196
 20 حقوق 44376

 آباد ضياء - تاكستان مركز - قزوين استان نور پيام دانشگاه
 50 شناسي جامعه 44377

  قزوين مركز - قزوين استان نور پيام دانشگاه
 39 آمار 41742
 50 عرفان و ادیان 44378
 44 تصویري ارتباط 40466
 45 اقتصاد 47200
 15 کشاورزي اقتصاد 47201
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 قزوين مركز - قزوين استان نور پيام دانشگاه ادامه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 45 تاریخ 44379
 60 اسالمي ملل تمدن تاریخ 44380
 43 شناسي جامعه 44381
 78 جغرافیا 44382
 38 کاربردها و ریاضیات 41743
 32 انگلیسي ادبیات و زبان 40777
 48 عربي ادبیات و زبان 44383
 39 فارسي ادبیات و زبان 44384
 36 شناسي زمین 42495
 12 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40198
 33 گیاهي شناسي زیست 42496
 15 محض شیمي 47202
 41 دستي صنایع 40467
 5 دامي علوم 42497
 40 سیاسي علوم 44386
 56 حدیث و قرآن علوم 44387
 39 کامپیوتر علوم 41744
 13 آب مهندسي و علوم 41745
 8 زیست محیط مهندسي و علوم 42498
 27 ورزشي علوم 47203
 34 اسالمي حقوق مباني و فقه 44388
 59 اسالمي کالم و فلسفه 44389
 76 فیزیک 41746
 80 نگارگري و کتابت 40468
 46 گردشگري 47204
 7 انگلیسي زبان مترجمي 40778
 14 بازرگاني مدیریت 47205
 20 دولتي مدیریت 47206
 30 صنعتي مدیریت 47207
 50 تاریخي بناهاي مرمت 40469
 23 برق مهندسي 41747
 10 پزشکي مهندسي 41748
 20 پلیمر مهندسي 41749
 30 شهرسازي مهندسي 41750
 22 صنایع مهندسي 41751
 32 کامپیوتر مهندسي 41752
 14 کشاورزي مکانیزاسیون مهندسي 41753
 28 مکانیک مهندسي 41754
 47 نقاشي 40470

 اسفرورين - قزوين مركز - قزوين استان نور پيام دانشگاه
 30 حسابداري 47208

  آبيك واحد - قزوين استان نور پيام دانشگاه
 40 تربیتي علوم 44392
 47 سیاسي علوم 44393
 47 اسالمي حقوق مباني و فقه 44394
 43 دولتي مدیریت 47209

  قزوين الوند واحد - قزوين استان نور پيام دانشگاه
 40 اقتصاد 47216
 15 کشاورزي اقتصاد 47217
 26 بداريحسا 47218
 49 حدیث و قرآن علوم 44399
 40 کامپیوتر علوم 41756
 49 اسالمي حقوق مباني و فقه 44400
 49 صنعتي مدیریت 47219
 77 کامپیوتر مهندسي 41757

  دانسفهان واحد - قزوين استان نور پيام دانشگاه
 40 اقتصاد 47220
 15 کشاورزي اقتصاد 47221
 43 حسابداري 47222
 24 حقوق 44401
 28 روانشناسي 47223
 49 اسالمي حقوق مباني و فقه 44402
 50 اسالمي کالم و فلسفه 44403
 49 گردشگري 47224
 50 دولتي مدیریت 47225
 50 صنعتي مدیریت 47226
 41 مشاوره 44404

  قم مركز - قم استان نور پيام دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 39 آمار 41759
 47 عرفان و ادیان 44409
 27 اقتصاد 47240
 13 کشاورزي اقتصاد 47241
 27 تاریخ 44410
 56 اسالمي ملل تمدن تاریخ 44411
 37 کاربردها و ریاضیات 41760
 39 عربي ادبیات و زبان 44413
 10 فارسي ادبیات و زبان 44414
 31 شناسي زمین 42501
 14 گیاهي شناسي زیست 42502
 38 شناسي دانش و اطالعات علم 47242
 5 دامي علوم 42503
 5 سیاسي علوم 44416
 53 حدیث و قرآن علوم 44417
 29 کامپیوتر علوم 41761
 9 آب مهندسي و علوم 41762
 5 زیست محیط مهندسي و علوم 42504
 22 اسالمي حقوق مباني و فقه 44418
 60 اسالمي کالم و فلسفه 44419
 75 فیزیک 41763
 74 نگارگري و کتابت 40471
 34 گردشگري 47244
 5 انگلیسي زبان مترجمي 40780
 49 برق مهندسي 41764
 26 شهرسازي مهندسي 41765
 11 صنایع مهندسي 41766
 22 عمران مهندسي 41767
 16 کامپیوتر مهندسي 41768
 40 پروژه مدیریت مهندسي 49153
 19 معماري مهندسي 41769

  خلجستان دستجرد واحد - قم استان نور پيام دانشگاه
 40 اقتصاد 47248
 49 حسابداري 47249
 16 روانشناسي 47250
 31 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40202
 32 تربیتي علوم 44425
 41 بازرگاني مدیریت 47251
 39 صنایع مهندسي 41772
 39 کامپیوتر مهندسي 41773

  سلفچگان واحد - قم استان نور پيام دانشگاه
 50 تاریخ 44426
 46 حسابداري 47252
 17 حقوق 44427
 50 حدیث و قرآن علوم 44428
 40 کامپیوتر علوم 41774
 41 انگلیسي زبان مترجمي 40781
 39 صنایع مهندسي 41775
 79 کامپیوتر مهندسي 41776

  كهك واحد - قم استان نور پيام دانشگاه
 40 اقتصاد 47253
 15 کشاورزي اقتصاد 47254
 19 حسابداري 47255
 40 گیاهي شناسي زیست 42506
 50 حدیث و قرآن علوم 44430
 50 اسالمي کالم و فلسفه 44431
 49 صنعتي مدیریت 47256
 34 کامپیوتر مهندسي 41777

  بيجار مركز - كردستان استان نور پيام دانشگاه
 40 آمار 41778
 49 اقتصاد 47257
 15 کشاورزي اقتصاد 47258
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 44432
 15 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42507
 49 شناسي جامعه 44433
 80 جغرافیا 44434
 35 حسابداري 47259
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 بيجار مركز - كردستان استان نور پيام دانشگاه ادامه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 16 حقوق 44435
 62 روانشناسي 47260
 40 کاربردها و ریاضیات 41779
 49 فارسي ادبیات و زبان 44436
 40 شناسي زمین 42508
 39 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40203
 40 گیاهي شناسي زیست 42509
 65 تربیتي علوم 44437
 50 حدیث و قرآن علوم 44438
 40 کامپیوتر علوم 41780
 50 المياس حقوق مباني و فقه 44439
 49 اسالمي کالم و فلسفه 44440
 44 بازرگاني مدیریت 47261
 47 دولتي مدیریت 47262
 47 مشاوره 44441
 77 کامپیوتر مهندسي 41781

 سنندج مركز - كردستان استان نور پيام دانشگاه
 39 آمار 41782
 50 عرفان و ادیان 44442
 41 اقتصاد 47264
 15 کشاورزي اقتصاد 47265
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 44443
 48 تاریخ 44444
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 44445
 14 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42510
 28 شناسي جامعه 44446
 78 جغرافیا 44447
 6 حسابداري 47266
 47 نگاري روزنامه 44449
 40 کاربردها و ریاضیات 41783
 24 انگلیسي ادبیات و زبان 40782
 47 عربي ادبیات و زبان 44450
 46 فارسي ادبیات و زبان 44451
 39 شناسي زمین 42511
 27 گیاهي شناسي زیست 42512
 15 دامي علوم 42513
 29 سیاسي علوم 44453
 49 حدیث و قرآن علوم 44454
 38 کامپیوتر علوم 41784
 7 (کشاورزي) غذایي صنایع مهندسي و علوم 42514
 14 زیست محیط مهندسي و علوم 42515
 20 ورزشي علوم 47267
 47 اسالمي حقوق مباني و فقه 44455
 48 اسالمي کالم و فلسفه 44456
 46 گردشگري 47268
 11 انگلیسي زبان مترجمي 40783
 21 بازرگاني مدیریت 47269
 39 صنعتي مدیریت 47271
 22 برق مهندسي 41785
 33 يشهرساز مهندسي 41786
 19 شیمي مهندسي 41787
 29 صنایع مهندسي 41788
 28 عمران مهندسي 41789
 41 کامپیوتر مهندسي 41790
 40 پروژه مدیریت مهندسي 49154
 34 معماري مهندسي 41791
 14 کشاورزي مکانیزاسیون مهندسي 41792

  مريوان مركز - كردستان استان نور پيام دانشگاه
 38 اقتصاد 47272
 15 کشاورزي اقتصاد 47273
 48 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 44457
 13 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42516
 22 شناسي جامعه 44458
 75 جغرافیا 44459
 18 حسابداري 47274
 40 کاربردها و ریاضیات 41793
 28 انگلیسي ادبیات و زبان 40784

 مريوان مركز - كردستان استان نور پيام دانشگاه ادامه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 49 فارسي ادبیات و زبان 44461
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 44463
 50 اسالمي کالم و فلسفه 44464
 8 انگلیسي زبان مترجمي 40785
 24 بازرگاني مدیریت 47276
 29 دولتي مدیریت 47277
 16 کامپیوتر مهندسي 41794

  بانه واحد - كردستان استان نور پيام دانشگاه
 50 اقتصاد 47278
 46 تاریخ 44465
 31 شناسي جامعه 44466
 24 حسابداري 47279
 13 حقوق 44467
 40 کاربردها و ریاضیات 41795
 35 گیاهي شناسي زیست 42517
 40 کامپیوتر علوم 41796
 50 گردشگري 47280
 49 بازرگاني مدیریت 47281
 33 دولتي مدیریت 47282
 34 کامپیوتر مهندسي 41797

  ديواندره واحد - كردستان استان نور پيام دانشگاه
 40 آمار 41798
 50 اقتصاد 47283
 50 تاریخ 44469
 40 حسابداري 47284
 24 حقوق 44470
 46 روانشناسي 47285
 40 کاربردها و ریاضیات 41799
 47 فارسي ادبیات و زبان 44471
 49 حدیث و قرآن علوم 44473
 50 گردشگري 47286
 47 بازرگاني مدیریت 47287
 47 دولتي مدیریت 47288
 50 صنعتي مدیریت 47289

  آباد سرو واحد - كردستان استان نور پيام دانشگاه
 50 شناسي جامعه 44474
 32 حقوق 44475
 37 روانشناسي 47290
 49 فارسي ادبیات و زبان 44476
 6 یتيترب علوم 44477

  سقز واحد - كردستان استان نور پيام دانشگاه
 49 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 44478
 47 تاریخ 44479
 8 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42518
 8 شناسي جامعه 44480
 75 جغرافیا 44481
 14 حسابداري 47291
 38 کاربردها و ریاضیات 41800
 37 انگلیسي ادبیات و زبان 40786
 47 عربي ادبیات و زبان 44483
 47 فارسي ادبیات و زبان 44484
 33 کاربردي شیمي 47293
 50 حدیث و قرآن علوم 44486
 45 اسالمي حقوق مباني و فقه 44487
 50 اسالمي کالم و فلسفه 44488
 48 گردشگري 47294
 5 انگلیسي زبان مترجمي 40787
 27 بازرگاني مدیریت 47295
 23 دولتي مدیریت 47296
 61 کامپیوتر مهندسي 41801

  قروه واحد - كردستان استان نور پيام دانشگاه
 40 آمار 41802
 49 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 44489
 49 شناسي جامعه 44490
 49 جغرافیا 44491
 40 حسابداري 47297
 5 حقوق 44492
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 قروه دواح - كردستان استان نور پيام دانشگاه ادامه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 7 روانشناسي 47298
 40 کاربردها و ریاضیات 41803
 36 تربیتي علوم 44493
 50 حدیث و قرآن علوم 44494
 49 اسالمي حقوق مباني و فقه 44495
 46 بازرگاني مدیریت 47299
 44 دولتي مدیریت 47300
 37 کامپیوتر مهندسي 41804

  كامياران واحد - كردستان استان نور پيام دانشگاه
 43 شناسي جامعه 44496
 68 جغرافیا 44497
 41 انگلیسي ادبیات و زبان 40788
 50 فارسي ادبیات و زبان 44498
 16 تربیتي علوم 44499

  بافت مركز - كرمان استان نور پيام دانشگاه
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 44500
 50 شناسي جامعه 44501
 31 حسابداري 47301
 14 حقوق 44502
 5 روانشناسي 47302
 50 فارسي ادبیات و زبان 44503
 73 تربیتي علوم 44504
 40 کامپیوتر علوم 41805
 47 بازرگاني مدیریت 47303
 49 دولتي مدیریت 47304
 79 کامپیوتر مهندسي 41806

  بم مركز - كرمان استان نور پيام دانشگاه
 50 قتصادا 47305
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 44505
 50 تاریخ 44506
 48 شناسي جامعه 44507
 12 حسابداري 47306
 40 کاربردها و ریاضیات 41807
 50 فارسي ادبیات و زبان 44509
 25 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40204
 37 کاربردي شیمي 47308
 14 تربیتي علوم 44510
 40 کامپیوتر علوم 41808
 40 ورزشي علوم 47309
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 44511
 50 اسالمي کالم و فلسفه 44512
 49 گردشگري 47310
 39 بازرگاني مدیریت 47311
 29 دولتي مدیریت 47312
 53 کامپیوتر مهندسي 41809

  جيرفت مركز - كرمان استان نور پيام دانشگاه
 49 اقتصاد 47313
 13 کشاورزي اقتصاد 47314
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 44513
 46 شناسي جامعه 44514
 9 حسابداري 47315
 5 حقوق 44515
 45 انگلیسي ادبیات و زبان 40789
 40 فارسي ادبیات و زبان 44516
 39 گیاهي شناسي زیست 42519
 28 ورزشي علوم 47317
 43 اسالمي حقوق مباني و فقه 44518
 42 بازرگاني مدیریت 47318
 35 دولتي مدیریت 47319
 31 صنایع مهندسي 41810
 73 کامپیوتر مهندسي 41811

  رفسنجان مركز - كرمان استان نور پيام دانشگاه
 37 اقتصاد 47320
 15 کشاورزي اقتصاد 47321
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 44519
 48 شناسي جامعه 44520
 13 حسابداري 47322

 رفسنجان مركز - كرمان استان نور پيام دانشگاه مهادا
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 10 روانشناسي 47323
 49 عربي ادبیات و زبان 44522
 45 فارسي ادبیات و زبان 44523
 39 شناسي زمین 42520
 25 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40205
 40 گیاهي شناسي زیست 42521
 19 تيتربی علوم 44524
 38 کامپیوتر علوم 41812
 63 ورزشي علوم 47324
 46 اسالمي حقوق مباني و فقه 44525
 40 فیزیک 41813
 43 بازرگاني مدیریت 47325
 47 دولتي مدیریت 47326
 46 صنعتي مدیریت 47327
 26 مشاوره 44526
 31 کامپیوتر مهندسي 41814
 40 پروژه مدیریت مهندسي 49155
 39 معماري دسيمهن 41815

  سيرجان مركز - كرمان استان نور پيام دانشگاه
 50 عرفان و ادیان 44527
 47 اقتصاد 47329
 80 جغرافیا 44528
 5 حسابداري 47330
 50 نگاري روزنامه 44530
 40 کاربردها و ریاضیات 41816
 43 فارسي ادبیات و زبان 44531
 26 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40206
 34 محض شیمي 47331
 39 سیاسي علوم 44533
 58 حدیث و قرآن علوم 44534
 38 کامپیوتر علوم 41817
 11 آب مهندسي و علوم 41818
 10 زیست محیط مهندسي و علوم 42522
 17 ورزشي علوم 47332
 54 اسالمي حقوق مباني و فقه 44535
 39 فیزیک 41819
 49 نگارگري و کتابت 40472
 26 بازرگاني دیریتم 47333
 21 دولتي مدیریت 47334
 36 صنعتي مدیریت 47335
 33 شهرسازي مهندسي 41820
 5 صنایع مهندسي 41821
 43 کامپیوتر مهندسي 41822
 35 معماري مهندسي 41823

  كرمان مركز - كرمان استان نور پيام دانشگاه
 37 آمار 41824
 49 عرفان و ادیان 44536
 21 اقتصاد 47340
 14 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 44537
 42 تاریخ 44538
 60 اسالمي ملل تمدن تاریخ 44539
 15 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42523
 40 شناسي جامعه 44540
 78 جغرافیا 44541
 39 کاربردها و ریاضیات 41825
 28 انگلیسي ادبیات و زبان 40791
 50 عربي ادبیات و زبان 44542
 38 فارسي ادبیات و زبان 44543
 37 شناسي زمین 42524
 21 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40208
 31 گیاهي شناسي زیست 42525
 23 کاربردي شیمي 47341
 23 محض شیمي 47342
 48 شناسي دانش و اطالعات علم 47343
 7 دامي علوم 42526
 24 سیاسي علوم 44545
 56 یثحد و قرآن علوم 44546
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 كرمان مركز - كرمان استان نور پيام دانشگاه ادامه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 31 کامپیوتر علوم 41826
 13 آب مهندسي و علوم 41827
 6 زیست محیط مهندسي و علوم 42527
 26 ورزشي علوم 47344
 58 اسالمي کالم و فلسفه 44548
 76 فیزیک 41828
 37 گردشگري 47345
 17 انگلیسي زبان مترجمي 40792
 17 صنعتي مدیریت 47346
 49 تاریخي بناهاي مرمت 40473
 17 برق مهندسي 41829
 31 پلیمر مهندسي 41830
 38 شهرسازي مهندسي 41831
 17 شیمي مهندسي 41832
 25 صنایع مهندسي 41833
 29 عمران مهندسي 41834
 22 کامپیوتر مهندسي 41835
 39 پروژه مدیریت مهندسي 49156
 34 معماري مهندسي 41836
 14 کشاورزي مکانیزاسیون مهندسي 41837
 18 مکانیک مهندسي 41838
 24 متالورژي و مواد مهندسي 41839

  ارزوئيه واحد - كرمان استان نور پيام دانشگاه
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 44549
 30 روانشناسي 47347
 53 تربیتي علوم 44550
 50 حدیث و قرآن علوم 44551
 46 اسالمي حقوق مباني و فقه 44552
 50 اسالمي کالم و فلسفه 44553

  انار واحد - كرمان استان نور پيام دانشگاه
 50 اقتصاد 47348
 39 حسابداري 47349
 30 حقوق 44554
 39 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40209
 40 کامپیوتر علوم 41840
 15 آب مهندسي و علوم 41841
 49 اسالمي حقوق مباني و فقه 44555
 48 بازرگاني مدیریت 47350
 45 دولتي مدیریت 47351
 40 صنایع مهندسي 41842
 79 کامپیوتر مهندسي 41843

  باغين واحد - كرمان استان نور پيام دانشگاه
 50 شناسي جامعه 44556
 35 حسابداري 47352
 5 حقوق 44557
 39 گیاهي ناسيش زیست 42528
 43 تربیتي علوم 44558
 50 حدیث و قرآن علوم 44559
 40 کامپیوتر علوم 41844
 49 ورزشي علوم 47353
 50 گردشگري 47354
 44 دولتي مدیریت 47355
 48 صنعتي مدیریت 47356
 38 صنایع مهندسي 41845
 39 کامپیوتر مهندسي 41846

  بردسير دواح - كرمان استان نور پيام دانشگاه
 40 اقتصاد 47357
 14 کشاورزي اقتصاد 47358
 42 حسابداري 47359
 18 حقوق 44560
 17 روانشناسي 47360
 50 عربي ادبیات و زبان 44561
 40 شناسي زمین 42529
 23 تربیتي علوم 44562
 50 حدیث و قرآن علوم 44563
 15 آب مهندسي و علوم 41847
 49 سالميا حقوق مباني و فقه 44564

 بردسير واحد - كرمان استان نور پيام دانشگاه ادامه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 40 فیزیک 41848
 49 بازرگاني مدیریت 47361
 49 دولتي مدیریت 47362
 50 صنعتي مدیریت 47363
 39 صنایع مهندسي 41849
 77 کامپیوتر مهندسي 41850

  رابر واحد - كرمان استان نور پيام دانشگاه
 38 حسابداري 47364
 43 روانشناسي 47365
 50 فارسي ادبیات و زبان 44565
 43 تربیتي علوم 44566
 50 حدیث و قرآن علوم 44567
 40 کامپیوتر علوم 41851
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 44568

  راور واحد - كرمان استان نور پيام دانشگاه
 50 اقتصاد 47366
 18 بداريحسا 47367
 30 روانشناسي 47368
 40 کاربردها و ریاضیات 41852
 49 فارسي ادبیات و زبان 44569
 40 کامپیوتر علوم 41853
 43 اسالمي حقوق مباني و فقه 44570
 47 بازرگاني مدیریت 47369
 39 دولتي مدیریت 47370

  راين واحد - كرمان استان نور پيام دانشگاه
 44 حسابداري 47371
 15 حقوق 44571
 19 تربیتي علوم 44572
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 44573
 46 بازرگاني مدیریت 47372
 48 دولتي مدیریت 47373

  رودبار واحد - كرمان استان نور پيام دانشگاه
 23 شناسي جامعه 44574
 36 جغرافیا 44575
 46 حسابداري 47374
 45 اسالمي حقوق مباني و فقه 44576

 ريگان واحد - كرمان استان نور پيام دانشگاه
 39 اقتصاد 47376
 15 کشاورزي اقتصاد 47377
 43 شناسي جامعه 44577
 36 حسابداري 47378
 26 حقوق 44578
 40 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40210
 39 محض شیمي 47380
 50 حدیث و قرآن علوم 44579
 14 مشاوره 44580
 38 امپیوترک مهندسي 41854

 زرند واحد - كرمان استان نور پيام دانشگاه
 50 عرفان و ادیان 44581
 40 اقتصاد 47381
 50 تاریخ 44582
 23 حسابداري 47382
 14 حقوق 44583
 7 روانشناسي 47383
 49 فارسي ادبیات و زبان 44584
 5 تربیتي علوم 44585
 49 حدیث و قرآن علوم 44586
 48 اسالمي حقوق نيمبا و فقه 44587
 44 بازرگاني مدیریت 47384
 45 دولتي مدیریت 47385
 48 صنعتي مدیریت 47386
 8 صنایع مهندسي 41855
 68 کامپیوتر مهندسي 41856

 بابك شهر واحد - كرمان استان نور پيام دانشگاه
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 44591
 50 شناسي جامعه 44592
 25 ريحسابدا 47393
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 بابك شهر واحد - كرمان استان نور پيام دانشگاه ادامه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 19 روانشناسي 47394
 40 شناسي زمین 42531
 40 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40212
 62 تربیتي علوم 44593
 15 دامي علوم 42532
 50 حدیث و قرآن علوم 44594
 43 لیسيانگ زبان مترجمي 40793
 50 بازرگاني مدیریت 47395
 39 دولتي مدیریت 47396
 34 صنایع مهندسي 41860
 79 کامپیوتر مهندسي 41861

 آباد عنبر واحد - كرمان استان نور پيام دانشگاه
 39 حسابداري 47397
 48 فارسي ادبیات و زبان 44596
 40 فیزیک 41862
 47 بازرگاني مدیریت 47398
 40 کامپیوتر مهندسي 41863
 15 کشاورزي مکانیزاسیون مهندسي 41864

 گنج قلعه واحد - كرمان استان نور پيام دانشگاه
 26 حسابداري 47399
 30 اسالمي حقوق مباني و فقه 44600
 42 بازرگاني مدیریت 47400
 39 دولتي مدیریت 47401

 كهنوج واحد - كرمان استان نور پيام دانشگاه
 47 يشناس جامعه 44607
 49 جغرافیا 44608
 10 روانشناسي 47410
 50 فارسي ادبیات و زبان 44610
 37 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40213
 39 گیاهي شناسي زیست 42535
 15 دامي علوم 42536
 47 اسالمي حقوق مباني و فقه 44612
 39 بازرگاني مدیریت 47411
 42 مشاوره 44613

 كوهبنان واحد - كرمان ناستا نور پيام دانشگاه
 43 حسابداري 47406
 38 روانشناسي 47407
 40 شناسي زمین 42534
 44 اسالمي حقوق مباني و فقه 44606
 50 بازرگاني مدیریت 47408
 47 دولتي مدیریت 47409

  منوجان واحد - كرمان استان نور پيام دانشگاه
 44 حسابداري 47415
 20 حقوق 44618
 34 اسيروانشن 47416
 50 فارسي ادبیات و زبان 44619
 38 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40214
 34 تربیتي علوم 44620
 48 بازرگاني مدیریت 47417

  نرماشير واحد - كرمان استان نور پيام دانشگاه
 50 تاریخ 44621
 50 جغرافیا 44622
 40 کاربردها و ریاضیات 41867
 37 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40215
 33 اسالمي حقوق مباني و فقه 44623
 50 گردشگري 47418

  غرب آباد اسالم مركز - كرمانشاه استان نور پيام دانشگاه
 49 اقتصاد 47419
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 44624
 36 تاریخ 44625
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 44626
 50 شناسي جامعه 44627
 80 اجغرافی 44628
 13 حسابداري 47420
 39 کاربردها و ریاضیات 41868
 50 عربي ادبیات و زبان 44630
 50 فارسي ادبیات و زبان 44631

 غرب آباد اسالم مركز - كرمانشاه استان نور پيام دانشگاه ادامه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 28 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40216
 40 گیاهي شناسي زیست 42537
 31 محض شیمي 47422
 40 تربیتي علوم 44632
 50 حدیث و قرآن علوم 44633
 38 کامپیوتر علوم 41869
 29 ورزشي علوم 47423
 42 اسالمي حقوق مباني و فقه 44634
 37 انگلیسي زبان مترجمي 40795
 30 دولتي مدیریت 47424
 20 کامپیوتر مهندسي 41870

  جوانرود مركز - كرمانشاه تاناس نور پيام دانشگاه
 49 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 44635
 49 شناسي جامعه 44636
 27 حسابداري 47425
 17 حقوق 44637
 19 روانشناسي 47426
 47 عربي ادبیات و زبان 44638
 50 فارسي ادبیات و زبان 44639
 28 تربیتي علوم 44640
 49 سیاسي علوم 44641
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 44642
 42 انگلیسي زبان مترجمي 40796
 46 بازرگاني مدیریت 47427

  سنقر مركز - كرمانشاه استان نور پيام دانشگاه
 40 اقتصاد 47428
 14 کشاورزي اقتصاد 47429
 49 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 44643
 48 تاریخ 44644
 50 شناسي جامعه 44645
 36 حسابداري 47430
 13 حقوق 44646
 25 روانشناسي 47431
 39 کاربردها و ریاضیات 41871
 49 عربي ادبیات و زبان 44647
 48 فارسي ادبیات و زبان 44648
 40 شناسي زمین 42538
 39 کاربردي شیمي 47432
 42 تربیتي علوم 44649
 49 سیاسي علوم 44650
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 44651
 40 یزیکف 41872
 47 انگلیسي زبان مترجمي 40797
 49 بازرگاني مدیریت 47433

  كرمانشاه مركز - كرمانشاه استان نور پيام دانشگاه
 46 عرفان و ادیان 44652
 19 اقتصاد 47439
 15 کشاورزي اقتصاد 47440
 35 تاریخ 44653
 60 اسالمي ملل تمدن تاریخ 44654
 12 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42539
 39 شناسي جامعه 44655
 75 جغرافیا 44656
 35 کاربردها و ریاضیات 41873
 49 عربي ادبیات و زبان 44657
 27 فارسي ادبیات و زبان 44658
 31 شناسي زمین 42540
 17 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40219
 27 گیاهي شناسي زیست 42541
 17 کاربردي شیمي 47441
 48 شناسي دانش و اطالعات علم 47442
 50 حدیث و قرآن علوم 44661
 29 کامپیوتر علوم 41874
 11 زیست محیط مهندسي و علوم 42542
 29 ورزشي علوم 47443
 58 اسالمي کالم و فلسفه 44663
 36 فیزیک 41875
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 كرمانشاه مركز - كرمانشاه استان نور پيام دانشگاه ادامه
 رفيتظ عنوان رشته كد رشته محل

 47 گردشگري 47444
 24 شهرسازي مهندسي 41876
 15 شیمي مهندسي 41877
 15 صنایع مهندسي 41878
 19 عمران مهندسي 41879
 31 کامپیوتر مهندسي 41880

  پاوه واحد - كرمانشاه استان نور پيام دانشگاه
 49 اقتصاد 47445
 15 کشاورزي اقتصاد 47446
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 44665
 50 تاریخ 44666
 50 شناسي جامعه 44667
 80 جغرافیا 44668
 35 حسابداري 47447
 23 حقوق 44669
 27 روانشناسي 47448
 43 انگلیسي ادبیات و زبان 40799
 48 عربي ادبیات و زبان 44670
 48 فارسي ادبیات و زبان 44671
 27 تربیتي علوم 44672
 13 دامي علوم 42543
 48 سیاسي علوم 44673
 50 حدیث و قرآن علوم 44674
 48 بازرگاني مدیریت 47449
 46 دولتي مدیریت 47450
 50 صنعتي مدیریت 47451

  باباجاني ثالث آباد تازه واحد - كرمانشاه استان نور پيام دانشگاه
 44 حقوق 44675
 44 روانشناسي 47452
 31 تربیتي علوم 44676
 14 زیست محیط دسيمهن و علوم 42544
 47 دولتي مدیریت 47453
 48 مشاوره 44677

  روانسر واحد - كرمانشاه استان نور پيام دانشگاه
 50 شناسي جامعه 44678
 49 جغرافیا 44679
 33 حسابداري 47454
 52 روانشناسي 47455
 42 تربیتي علوم 44681
 41 دولتي مدیریت 47456
 41 مشاوره 44682

  ذهاب سرپل واحد - كرمانشاه استان نور امپي دانشگاه
 49 شناسي جامعه 44683
 50 جغرافیا 44684
 14 حسابداري 47457
 16 روانشناسي 47458
 49 فارسي ادبیات و زبان 44686
 42 تربیتي علوم 44687
 47 سیاسي علوم 44688
 12 زیست محیط مهندسي و علوم 42545
 47 اسالمي حقوق مباني و فقه 44689
 36 بازرگاني مدیریت 47459

  صحنه واحد - كرمانشاه استان نور پيام دانشگاه
 50 شناسي جامعه 44690
 39 حسابداري 47460
 14 روانشناسي 47461
 46 تربیتي علوم 44692
 50 حدیث و قرآن علوم 44693
 44 مشاوره 44694

  شيرين قصر واحد - كرمانشاه استان نور پيام دانشگاه
 50 تاریخ 44695
 50 جغرافیا 44696
 48 حسابداري 47462
 28 حقوق 44697
 47 روانشناسي 47463
 50 فارسي ادبیات و زبان 44698
 38 کاربردي شیمي 47464

 شيرين قصر واحد - كرمانشاه استان نور پيام دانشگاه ادامه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 40 محض شیمي 47465
 49 تيتربی علوم 44699
 50 حدیث و قرآن علوم 44700
 14 آب مهندسي و علوم 41881
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 44701
 47 بازرگاني مدیریت 47466

  غرب كرند واحد - كرمانشاه استان نور پيام دانشگاه
 15 حقوق 44702
 34 روانشناسي 47467
 50 فارسي ادبیات و زبان 44703
 71 تربیتي علوم 44704
 48 دولتي مدیریت 47468
 50 مشاوره 44705

  كنگاور واحد - كرمانشاه استان نور پيام دانشگاه
 50 اقتصاد 47469
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 44706
 50 شناسي جامعه 44707
 38 حسابداري 47470
 5 حقوق 44708
 42 روانشناسي 47471
 38 تربیتي علوم 44709
 50 سیاسي علوم 44710
 40 کامپیوتر علوم 41882
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 44711
 40 فیزیک 41883
 42 انگلیسي زبان مترجمي 40800
 47 دولتي مدیریت 47472
 37 صنایع مهندسي 41884
 77 کامپیوتر مهندسي 41885

  غرب گيالن واحد - كرمانشاه استان نور پيام دانشگاه
 48 اقتصاد 47473
 50 تعاون و اجتماعي ریزي نامهبر 44712
 50 تاریخ 44713
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 44714
 50 شناسي جامعه 44715
 50 جغرافیا 44716
 26 حسابداري 47474
 5 حقوق 44717
 27 روانشناسي 47475
 40 کاربردها و ریاضیات 41886
 49 فارسي ادبیات و زبان 44718
 40 ولکوليم و سلولي شناسي زیست 40220
 39 محض شیمي 47476
 50 حدیث و قرآن علوم 44719
 48 اسالمي حقوق مباني و فقه 44720

  هرسين واحد - كرمانشاه استان نور پيام دانشگاه
 47 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 44721
 49 تاریخ 44722
 50 جغرافیا 44723
 32 حسابداري 47477
 11 روانشناسي 47478
 40 کاربردها و اضیاتری 41887
 50 عربي ادبیات و زبان 44725
 49 فارسي ادبیات و زبان 44726
 34 تربیتي علوم 44727
 45 حدیث و قرآن علوم 44728
 45 ورزشي علوم 47479
 49 اسالمي کالم و فلسفه 44729
 45 بازرگاني مدیریت 47480
 45 دولتي مدیریت 47481
 50 صنعتي مدیریت 47482

  دوگنبدان مركز - احمد بوير و كهگيلويه استان نور پيام گاهدانش
 50 عرفان و ادیان 44730
 49 اقتصاد 47483
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 44731
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 44732
 46 شناسي جامعه 44733
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 دوگنبدان مركز - احمد بوير و كهگيلويه استان نور پيام دانشگاه ادامه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 27 حسابداري 47484
 13 حقوق 44734
 38 کاربردها و ریاضیات 41888
 50 فارسي ادبیات و زبان 44735
 38 گیاهي شناسي زیست 42546
 39 کاربردي شیمي 47486
 40 محض شیمي 47487
 49 اسالمي حقوق مباني و فقه 44736
 50 گردشگري 47488
 41 بازرگاني مدیریت 47489
 48 دولتي مدیریت 47490
 48 صنعتي مدیریت 47491
 39 صنایع مهندسي 41889
 80 کامپیوتر مهندسي 41890
 34 نفت مهندسي 41891

  ياسوج مركز - احمد بوير و كهگيلويه استان نور پيام دانشگاه
 50 عرفان و ادیان 44737
 48 اقتصاد 47492
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 44738
 36 تاریخ 44739
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 44740
 15 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42547
 48 شناسي جامعه 44741
 79 جغرافیا 44742
 13 حسابداري 47493
 40 کاربردها و ریاضیات 41892
 43 انگلیسي ادبیات و زبان 40801
 50 عربي ادبیات و زبان 44744
 40 شناسي نزمی 42548
 22 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40221
 37 گیاهي شناسي زیست 42549
 36 کاربردي شیمي 47495
 38 محض شیمي 47496
 50 شناسي دانش و اطالعات علم 47497
 13 دامي علوم 42550
 36 سیاسي علوم 44746
 49 حدیث و قرآن علوم 44747
 15 شیالت مهندسي و علوم 42551
 9 (کشاورزي) غذایي صنایع مهندسي و علوم 42552
 12 زیست محیط مهندسي و علوم 42553
 59 ورزشي علوم 47498
 50 اسالمي کالم و فلسفه 44749
 80 فیزیک 41893
 47 گردشگري 47499
 30 انگلیسي زبان مترجمي 40802
 28 بازرگاني مدیریت 47500
 23 دولتي مدیریت 47501
 48 صنعتي مدیریت 47502
 5 مشاوره 44750
 37 شهرسازي مهندسي 41894
 31 شیمي مهندسي 41895
 36 صنایع مهندسي 41896
 25 عمران مهندسي 41897
 64 کامپیوتر مهندسي 41898
 43 معماري مهندسي 41899
 34 مکانیک مهندسي 41900

  باشت واحد - احمد بوير و كهگيلويه استان نور پيام دانشگاه
 46 داقتصا 47503
 50 شناسي جامعه 44751
 50 جغرافیا 44752
 40 حسابداري 47504
 22 حقوق 44753
 35 روانشناسي 47505
 50 عربي ادبیات و زبان 44754
 50 فارسي ادبیات و زبان 44755
 30 تربیتي علوم 44756
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 44757
 40 فیزیک 41901

  دهدشت واحد - احمد بوير و گيلويهكه استان نور پيام دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 40 آمار 41904
 50 اقتصاد 47510
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 44761
 48 تاریخ 44762
 50 شناسي جامعه 44763
 54 جغرافیا 44764
 15 حسابداري 47511
 50 عربي ادبیات و زبان 44766
 50 فارسي ادبیات و زبان 44767
 34 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40223
 9 سیاسي علوم 44769
 48 حدیث و قرآن علوم 44770
 15 زیست محیط مهندسي و علوم 42555
 41 ورزشي علوم 47513
 39 فیزیک 41905
 49 انگلیسي زبان مترجمي 40803
 39 بازرگاني مدیریت 47514
 38 صنایع مهندسي 41906
 71 کامپیوتر يمهندس 41907
 50 معماري مهندسي 41908

  لنده واحد - احمد بوير و كهگيلويه استان نور پيام دانشگاه
 32 حسابداري 47519
 53 روانشناسي 47520
 44 اسالمي حقوق مباني و فقه 44773
 43 بازرگاني مدیریت 47521
 37 مشاوره 44774

  مارگون واحد - احمد بوير و كهگيلويه استان نور پيام دانشگاه
 48 حسابداري 47524
 9 حقوق 44777
 5 تربیتي علوم 44778
 15 زیست محیط مهندسي و علوم 42556

  تركمن بندر مركز - گلستان استان نور پيام دانشگاه
 50 تاریخ 44779
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 44780
 80 جغرافیا 44781
 18 حسابداري 47525
 5 حقوق 44782
 21 روانشناسي 47526
 40 کاربردها و ریاضیات 41910
 48 انگلیسي ادبیات و زبان 40804
 49 عربي ادبیات و زبان 44783
 50 فارسي ادبیات و زبان 44784
 50 شناسي دانش و اطالعات علم 47527
 50 سیاسي علوم 44786
 49 حدیث و قرآن علوم 44787
 15 شیالت مهندسي و علوم 42557
 50 دشگريگر 47528
 46 انگلیسي زبان مترجمي 40805
 37 بازرگاني مدیریت 47529
 27 دولتي مدیریت 47530
 50 صنعتي مدیریت 47531
 45 مشاوره 44788
 40 کامپیوتر مهندسي 41911

  گرگان مركز - گلستان استان نور پيام دانشگاه
 46 اقتصاد 47533
 42 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 44789
 48 تاریخ 44790
 78 جغرافیا 44792
 12 حسابداري 47534
 44 عمومي روابط 44794
 39 کاربردها و ریاضیات 41912
 44 فارسي ادبیات و زبان 44795
 40 شناسي زمین 42558
 25 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40224
 32 کاربردي شیمي 47535
 38 محض شیمي 47536
 48 شناسي دانش و اطالعات علم 47537
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 گرگان مركز - گلستان استان نور پيام دانشگاه ادامه

 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل
 23 سیاسي علوم 44797
 40 کامپیوتر علوم 41913
 13 آب مهندسي و علوم 41914
 13 شیالت مهندسي و علوم 42559
 12 زیست محیط مهندسي و علوم 42561
 78 فیزیک 41915
 47 گردشگري 47538
 10 انگلیسي زبان مترجمي 40806
 28 بازرگاني مدیریت 47539
 33 دولتي مدیریت 47540
 49 صنعتي مدیریت 47541
 50 تاریخي بناهاي مرمت 40474
 31 برق مهندسي 41916
 37 پلیمر مهندسي 41917
 39 شهرسازي مهندسي 41918
 34 شیمي مهندسي 41919
 36 صنایع مهندسي 41920
 36 عمران هندسيم 41921
 62 کامپیوتر مهندسي 41922
 46 معماري مهندسي 41923
 15 کشاورزي مکانیزاسیون مهندسي 41924
 38 مکانیک مهندسي 41925

  كاووس گنبد مركز - گلستان استان نور پيام دانشگاه
 46 اقتصاد 47542
 40 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 44798
 47 تاریخ 44799
 49 شناسي عهجام 44800
 79 جغرافیا 44801
 12 حسابداري 47543
 39 فارسي ادبیات و زبان 44803
 37 گیاهي شناسي زیست 42562
 50 حدیث و قرآن علوم 44805
 50 ورزشي علوم 47545
 46 اسالمي حقوق مباني و فقه 44806
 29 انگلیسي زبان مترجمي 40807
 34 بازرگاني مدیریت 47546
 41 دولتي تمدیری 47547
 48 صنعتي مدیریت 47548
 72 کامپیوتر مهندسي 41926
 44 معماري مهندسي 41927

  قال آق واحد - گلستان استان نور پيام دانشگاه
 49 اقتصاد 47554
 37 حسابداري 47555
 50 عربي ادبیات و زبان 44808
 13 دامي علوم 42563
 50 اسالمي کالم و فلسفه 44809
 50 ريگردشگ 47556
 47 بازرگاني مدیریت 47557
 40 دولتي مدیریت 47558
 50 صنعتي مدیریت 47559

  گز بندر واحد - گلستان استان نور پيام دانشگاه
 49 شناسي جامعه 44810
 44 حسابداري 47560
 11 حقوق 44811
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 44812
 50 بازرگاني مدیریت 47561
 48 لتيدو مدیریت 47562

 راميان واحد - گلستان استان نور پيام دانشگاه
 49 حسابداري 47563
 30 حقوق 44813
 49 حدیث و قرآن علوم 44815
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 44816
 50 گردشگري 47564
 50 بازرگاني مدیریت 47565
 40 کامپیوتر مهندسي 41929

 كتول آباد يعل واحد - گلستان استان نور پيام دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 50 اقتصاد 47566
 42 حسابداري 47567
 13 حقوق 44817
 40 کاربردي شیمي 47568
 50 گردشگري 47569
 50 بازرگاني مدیریت 47570
 46 دولتي مدیریت 47571
 50 صنعتي مدیریت 47572
 40 صنایع مهندسي 41930
 78 کامپیوتر مهندسي 41931

 كردكوي واحد - گلستان استان نور پيام انشگاهد
 49 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 44818
 49 تاریخ 44819
 50 شناسي جامعه 44820
 80 جغرافیا 44821
 40 حسابداري 47573
 5 حقوق 44822
 5 روانشناسي 47574
 40 کاربردها و ریاضیات 41932
 50 فارسي ادبیات و زبان 44823
 40 کامپیوتر ومعل 41933
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 44824
 50 گردشگري 47575
 49 بازرگاني مدیریت 47576
 38 صنایع مهندسي 41934
 77 کامپیوتر مهندسي 41935

 كالله واحد - گلستان استان نور پيام دانشگاه
 50 اقتصاد 47577
 15 کشاورزي اقتصاد 47578
 20 تاریخ 44825
 27 حقوق 44826
 47 عربي ادبیات و زبان 44827
 5 تربیتي علوم 44828
 50 انگلیسي زبان مترجمي 40809
 40 بانکي امور مدیریت 47579

 گاليكش واحد - گلستان استان نور پيام دانشگاه
 36 حسابداري 47580
 13 حقوق 44829
 14 دامي علوم 42564
 50 سیاسي علوم 44831
 49 حدیث و قرآن علوم 44832
 40 کامپیوتر علوم 41936
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 44833
 50 گردشگري 47582
 48 بازرگاني مدیریت 47583

 تپه مراوه واحد - گلستان استان نور پيام دانشگاه
 42 دولتي مدیریت 47584

 تالش مركز - گيالن استان نور پيام دانشگاه
 46 اقتصاد 47585
 49 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 44835
 46 جغرافیا 44836
 37 کاربردها و ریاضیات 41937
 47 فارسي ادبیات و زبان 44838
 38 شناسي زمین 42565
 19 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40225
 28 کاربردي شیمي 47588
 5 تربیتي علوم 44839
 10 دامي علوم 42566
 5 (کشاورزي) غذایي صنایع مهندسي و علوم 42567
 48 گردشگري 47589
 21 انگلیسي زبان مترجمي 40810
 17 بازرگاني مدیریت 47590
 15 دولتي مدیریت 47591
 26 صنایع مهندسي 41938
 20 کامپیوتر مهندسي 41939
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  رشت مركز - گيالن استان نور پيام دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 31 کاربردها و ریاضیات 41940
 30 شناسي ینزم 42568
 5 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40229
 24 گیاهي شناسي زیست 42569
 10 محض شیمي 47597
 5 سیاسي علوم 44840
 14 کامپیوتر علوم 41941
 70 فیزیک 41942
 16 گردشگري 47599
 5 برق مهندسي 41943
 22 پلیمر مهندسي 41944
 15 شیمي مهندسي 41946
 5 صنایع مهندسي 41947
 38 پروژه مدیریت مهندسي 49157
 7 معماري مهندسي 41949
 9 مکانیک مهندسي 41950
 72 اسالمي هنر 40475

 خمام - رشت مركز - گيالن استان نور پيام دانشگاه
 40 کاربردها و ریاضیات 41951

 سنگر - رشت مركز - گيالن استان نور پيام دانشگاه
 40 کاربردها و ریاضیات 41952
 32 فارسي ادبیات و زبان 44842

  رودسر مركز - گيالن استان نور پيام دانشگاه
 50 اقتصاد 47600
 15 کشاورزي اقتصاد 47601
 44 شناسي جامعه 44844
 80 جغرافیا 44845
 40 کاربردها و ریاضیات 41953
 50 عربي ادبیات و زبان 44847
 50 فارسي ادبیات و زبان 44848
 37 گیاهي شناسي زیست 42570
 29 کاربردي شیمي 47603
 50 حدیث و قرآن علوم 44849
 11 زیست محیط مهندسي و علوم 42571
 43 اسالمي حقوق مباني و فقه 44850
 11 انگلیسي زبان مترجمي 40812
 43 صنعتي مدیریت 47604

 چابكسر - رودسر مركز - گيالن استان نور پيام دانشگاه
 33 حسابداري 47605
 45 بازرگاني مدیریت 47606

  سرا صومعه مركز - گيالن استان نور پيام دانشگاه
 40 کاربردها و ریاضیات 41954
 36 فارسي ادبیات و زبان 44853
 50 شناسي دانش و اطالعات علم 47608
 5 بازرگاني مدیریت 47609
 16 کامپیوتر مهندسي 41955

  آستارا واحد - گيالن استان نور پيام دانشگاه
 47 شناسي جامعه 44855
 10 حسابداري 47610
 5 روانشناسي 47611
 40 کاربردها و ریاضیات 41956
 47 فارسي ادبیات و زبان 44857
 13 تربیتي علوم 44858
 22 اسالمي حقوق مباني و فقه 44859
 30 انگلیسي زبان مترجمي 40813
 39 بازرگاني مدیریت 47612
 25 کامپیوتر مهندسي 41957

  اشرفيه آستانه واحد - گيالن استان نور پيام دانشگاه
 50 عرفان و ادیان 44860
 12 حسابداري 47614
 49 شناسي دانش و اطالعات علم 47615
 47 حدیث و قرآن علوم 44863
 29 اسالمي حقوق مباني و فقه 44864
 22 کامپیوتر مهندسي 41958

 

  املش واحد - گيالن استان نور پيام دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 50 عرفان و ادیان 44865
 40 اقتصاد 47616
 15 کشاورزي اقتصاد 47617
 42 حسابداري 47618
 5 حقوق 44866
 30 روانشناسي 47619
 40 مشاوره 44867

  بندرانزلي واحد - گيالن استان نور پيام دانشگاه
 50 تاریخ 44868
 80 جغرافیا 44869
 15 حسابداري 47620
 44 حدیث و قرآن علوم 44871
 8 شیالت مهندسي و علوم 42572
 38 اسالمي حقوق مباني و فقه 44872
 17 بازرگاني مدیریت 47621

  رضوانشهر واحد - گيالن استان نور پيام دانشگاه
 47 تاریخ 44875
 39 شناسي جامعه 44876
 5 حسابداري 47622
 49 حدیث و قرآن علوم 44877
 45 گردشگري 47624
 50 اسالمي هنر 40476

  سياهكل واحد - گيالن استان نور پيام دانشگاه
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 44878
 80 جغرافیا 44879
 35 حسابداري 47625
 40 کاربردها و ریاضیات 41959
 33 تربیتي علوم 44880
 48 صنعتي مدیریت 47626

  شفت واحد - گيالن تاناس نور پيام دانشگاه
 47 تاریخ 44881
 45 شناسي جامعه 44882
 49 جغرافیا 44883
 45 اسالمي حقوق مباني و فقه 44884

  فومن واحد - گيالن استان نور پيام دانشگاه
 41 شناسي جامعه 44885
 5 حقوق 44886
 28 اسالمي حقوق مباني و فقه 44887
 46 گردشگري 47628
 9 ولتيد مدیریت 47629

  الهيجان واحد - گيالن استان نور پيام دانشگاه
 50 تاریخ 44889
 16 حسابداري 47632
 20 تربیتي علوم 44890
 47 اسالمي حقوق مباني و فقه 44891
 49 اسالمي کالم و فلسفه 44892
 22 بازرگاني مدیریت 47633
 26 دولتي مدیریت 47634
 42 صنعتي مدیریت 47635
 18 کامپیوتر سيمهند 41961

  لنگرود واحد - گيالن استان نور پيام دانشگاه
 40 آمار 41962
 5 حسابداري 47636
 10 تربیتي علوم 44894
 50 حدیث و قرآن علوم 44895
 40 کامپیوتر علوم 41963
 20 ورزشي علوم 47637
 45 اسالمي حقوق مباني و فقه 44896
 46 گردشگري 47638
 27 عصنای مهندسي 41964
 73 کامپیوتر مهندسي 41965
 14 کشاورزي مکانیزاسیون مهندسي 41966

 اطاقور - لنگرود واحد - گيالن استان نور پيام دانشگاه
 45 فارسي ادبیات و زبان 44897

  ماسال واحد - گيالن استان نور پيام دانشگاه
 50 عرفان و ادیان 44898
 12 حسابداري 47639
 36 نيبازرگا مدیریت 47640
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  منجيل واحد - گيالن استان نور پيام دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 40 آمار 41967
 50 اقتصاد 47641
 15 کشاورزي اقتصاد 47642
 50 تاریخ 44899
 50 شناسي جامعه 44900
 50 جغرافیا 44901
 8 حسابداري 47643
 40 کاربردها و ریاضیات 41968
 49 فارسي یاتادب و زبان 44903
 40 شناسي زمین 42573
 47 سیاسي علوم 44904
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 44905
 50 گردشگري 47645
 39 بازرگاني مدیریت 47646
 46 دولتي مدیریت 47647
 42 مشاوره 44906

  الشتر مركز - لرستان استان نور پيام دانشگاه
 40 آمار 41969
 40 اقتصاد 47648
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 44907
 50 تاریخ 44908
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 44909
 50 شناسي جامعه 44910
 50 جغرافیا 44911
 20 حسابداري 47649
 47 انگلیسي ادبیات و زبان 40814
 50 فارسي ادبیات و زبان 44913
 40 شناسي زمین 42574
 38 گیاهي شناسي زیست 42575
 39 کاربردي یميش 47651
 47 شناسي دانش و اطالعات علم 47652
 28 تربیتي علوم 44914
 49 سیاسي علوم 44915
 50 حدیث و قرآن علوم 44916
 40 کامپیوتر علوم 41970
 39 اسالمي حقوق مباني و فقه 44917
 50 اسالمي کالم و فلسفه 44918
 40 فیزیک 41971
 47 بازرگاني مدیریت 47653
 33 دولتي مدیریت 47654
 40 صنایع مهندسي 41972
 79 کامپیوتر مهندسي 41973

  اليگودرز مركز - لرستان استان نور پيام دانشگاه
 50 اقتصاد 47655
 49 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 44919
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 44920
 50 شناسي جامعه 44921
 80 جغرافیا 44922
 29 حسابداري 47656
 13 حقوق 44923
 40 کاربردها و ریاضیات 41974
 49 فارسي ادبیات و زبان 44924
 40 شناسي زمین 42576
 38 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40230
 38 کاربردي شیمي 47658
 5 تربیتي علوم 44925
 50 سیاسي علوم 44926
 49 حدیث و قرآن علوم 44927
 40 کامپیوتر علوم 41975
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 44928
 40 فیزیک 41976
 50 گردشگري 47659
 42 انگلیسي زبان مترجمي 40815
 50 بازرگاني مدیریت 47660
 40 دولتي مدیریت 47661
 48 صنعتي مدیریت 47662
 40 صنایع مهندسي 41977
 75 کامپیوتر مهندسي 41978
 50 معماري مهندسي 41979
 14 کشاورزي یزاسیونمکان مهندسي 41980

  بروجرد مركز - لرستان استان نور پيام دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 40 آمار 41981
 48 اسالمي ملل تمدن تاریخ 44929
 41 شناسي جامعه 44930
 27 حسابداري 47664
 38 کاربردها و ریاضیات 41982
 50 عربي ادبیات و زبان 44932
 49 فارسي بیاتاد و زبان 44933
 47 سیاسي علوم 44934
 14 آب مهندسي و علوم 41983
 43 اسالمي حقوق مباني و فقه 44935
 50 اسالمي کالم و فلسفه 44936
 40 انگلیسي زبان مترجمي 40816
 47 بازرگاني مدیریت 47665
 38 دولتي مدیریت 47666
 24 صنایع مهندسي 41984
 68 کامپیوتر مهندسي 41985

  پلدختر مركز - لرستان استان نور پيام انشگاهد
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 44937
 15 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42577
 50 شناسي جامعه 44938
 28 حسابداري 47667
 14 روانشناسي 47668
 50 عربي ادبیات و زبان 44940
 50 فارسي ادبیات و زبان 44941
 38 مولکولي و سلولي يشناس زیست 40231
 50 حدیث و قرآن علوم 44943
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 44944
 50 اسالمي کالم و فلسفه 44945
 45 بازرگاني مدیریت 47669
 45 دولتي مدیریت 47670
 80 کامپیوتر مهندسي 41986

  آباد خرم مركز - لرستان استان نور پيام دانشگاه
 40 آمار 41987
 37 اقتصاد 47674
 14 کشاورزي اقتصاد 47675
 46 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 44946
 48 تاریخ 44947
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 44948
 15 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42578
 37 شناسي جامعه 44949
 78 جغرافیا 44950
 46 عمومي روابط 44952
 48 نگاري روزنامه 44953
 38 کاربردها و ضیاتریا 41988
 35 انگلیسي ادبیات و زبان 40817
 49 عربي ادبیات و زبان 44954
 43 فارسي ادبیات و زبان 44955
 36 شناسي زمین 42579
 24 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40233
 37 گیاهي شناسي زیست 42580
 14 کاربردي شیمي 47676
 30 محض شیمي 47677
 50 شناسي دانش و اطالعات علم 47678
 5 تربیتي علوم 44956
 42 سیاسي علوم 44957
 49 حدیث و قرآن علوم 44958
 34 کامپیوتر علوم 41989
 9 آب مهندسي و علوم 41990
 12 زیست محیط مهندسي و علوم 42581
 53 ورزشي علوم 47679
 36 اسالمي حقوق مباني و فقه 44959
 49 اسالمي کالم و فلسفه 44960
 79 فیزیک 41991
 50 گردشگري 47680
 31 انگلیسي زبان مترجمي 40818
 18 دولتي مدیریت 47681
 34 صنعتي مدیریت 47682
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 آباد خرم مركز - لرستان استان نور پيام دانشگاه ادامه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 24 برق مهندسي 41992
 33 صنایع مهندسي 41993
 31 عمران مهندسي 41994
 37 کامپیوتر مهندسي 41995
 40 پروژه مدیریت مهندسي 49158
 32 معماري مهندسي 41996
 15 کشاورزي مکانیزاسیون مهندسي 41997
 21 مکانیک مهندسي 41998

  ازنا واحد - لرستان استان نور پيام دانشگاه
 50 عرفان و ادیان 44961
 40 اقتصاد 47683
 15 کشاورزي اقتصاد 47684
 50 شناسي جامعه 44962
 80 جغرافیا 44963
 44 حسابداري 47685
 9 حقوق 44964
 21 روانشناسي 47686
 50 فارسي ادبیات و زبان 44965
 36 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40234
 37 تربیتي علوم 44966
 15 زیست محیط مهندسي و علوم 42582
 50 ورزشي علوم 47687
 49 اسالمي حقوق مباني و فقه 44967
 50 اسالمي کالم و فلسفه 44968
 50 گردشگري 47688
 49 انگلیسي زبان مترجمي 40819
 50 بازرگاني مدیریت 47689
 49 دولتي مدیریت 47690
 50 صنعتي مدیریت 47691
 40 کامپیوتر مهندسي 41999

  دورود واحد - لرستان استان نور پيام دانشگاه
 40 اقتصاد 47692
 14 کشاورزي تصاداق 47693
 49 اسالمي ملل تمدن تاریخ 44969
 47 شناسي جامعه 44970
 80 جغرافیا 44971
 16 حسابداري 47694
 5 حقوق 44972
 46 فارسي ادبیات و زبان 44973
 24 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40235
 14 زیست محیط مهندسي و علوم 42583
 36 ورزشي علوم 47696
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 44975
 50 اسالمي کالم و فلسفه 44976
 50 گردشگري 47697
 44 انگلیسي زبان مترجمي 40820
 36 بازرگاني مدیریت 47698
 42 دولتي مدیریت 47699
 49 صنعتي مدیریت 47700
 35 صنایع مهندسي 42000
 74 کامپیوتر مهندسي 42001
 47 معماري مهندسي 42002

  كوهدشت واحد - لرستان استان نور مپيا دانشگاه
 48 اقتصاد 47701
 48 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 44977
 49 شناسي جامعه 44978
 49 جغرافیا 44979
 5 حسابداري 47702
 33 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40236
 11 دامي علوم 42584
 40 حدیث و قرآن علوم 44982
 15 آب مهندسي و علوم 42003
 34 ورزشي علوم 47704
 35 انگلیسي زبان مترجمي 40821
 7 بازرگاني مدیریت 47705
 36 دولتي مدیریت 47706
 60 کامپیوتر مهندسي 42004

  دلفان آباد نور واحد - لرستان استان نور پيام دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 48 اقتصاد 47707
 48 عاونت و اجتماعي ریزي برنامه 44984
 17 شناسي جامعه 44985
 44 جغرافیا 44986
 8 حسابداري 47708
 5 روانشناسي 47709
 49 فارسي ادبیات و زبان 44988
 33 محض شیمي 47710
 24 سیاسي علوم 44990
 49 حدیث و قرآن علوم 44991
 33 کامپیوتر علوم 42005
 14 زیست محیط مهندسي و علوم 42585
 42 يورزش علوم 47711
 43 اسالمي حقوق مباني و فقه 44992
 49 گردشگري 47712
 47 صنعتي مدیریت 47713
 30 کامپیوتر مهندسي 42006

  آمل مركز - مازندران استان نور پيام دانشگاه
 39 آمار 42007
 42 اقتصاد 47714
 49 شناسي جامعه 44993
 80 جغرافیا 44994
 49 عمومي روابط 44996
 5 ناسيروانش 47716
 50 نگاري روزنامه 44997
 40 کاربردها و ریاضیات 42008
 45 فارسي ادبیات و زبان 44998
 30 کاربردي شیمي 47717
 50 شناسي دانش و اطالعات علم 47718
 13 تربیتي علوم 44999
 50 حدیث و قرآن علوم 45000
 6 (کشاورزي) غذایي صنایع مهندسي و علوم 42586
 41 زشيور علوم 47719
 12 اسالمي حقوق مباني و فقه 45001
 50 گردشگري 47720
 20 انگلیسي زبان مترجمي 40822
 10 بازرگاني مدیریت 47721
 34 دولتي مدیریت 47722
 67 کامپیوتر مهندسي 42009

  بابل مركز - مازندران استان نور پيام دانشگاه
 49 عرفان و ادیان 45002
 45 اقتصاد 47723
 15 کشاورزي اقتصاد 47724
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 45003
 15 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42587
 46 شناسي جامعه 45004
 79 جغرافیا 45005
 28 انگلیسي ادبیات و زبان 40823
 43 فارسي ادبیات و زبان 45006
 40 شناسي زمین 42588
 9 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40237
 34 گیاهي شناسي زیست 42589
 39 محض شیمي 47727
 45 دستي صنایع 40477
 7 (کشاورزي) غذایي صنایع مهندسي و علوم 42590
 16 ورزشي علوم 47728
 37 اسالمي کالم و فلسفه 45009
 39 فیزیک 42010
 49 گردشگري 47729
 25 انگلیسي زبان مترجمي 40824
 10 بازرگاني مدیریت 47730
 29 دولتي مدیریت 47731
 47 صنعتي مدیریت 47732
 29 برق مهندسي 42011
 37 شهرسازي مهندسي 42012
 29 شیمي مهندسي 42013
 29 صنایع مهندسي 42014
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 بابل مركز - مازندران استان نور پيام دانشگاه ادامه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 36 عمران مهندسي 42015
 53 ترکامپیو مهندسي 42016
 40 پروژه مدیریت مهندسي 49159
 40 معماري مهندسي 42017
 31 مکانیک مهندسي 42018
 80 اسالمي هنر 40478
 80 صناعي هنرهاي 40479

  بهشهر مركز - مازندران استان نور پيام دانشگاه
 40 آمار 42019
 48 اقتصاد 47733
 15 کشاورزي اقتصاد 47734
 50 تعاون و ياجتماع ریزي برنامه 45011
 50 تاریخ 45012
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 45013
 50 شناسي جامعه 45014
 80 جغرافیا 45015
 50 عمومي روابط 45017
 40 کاربردها و ریاضیات 42020
 49 عربي ادبیات و زبان 45018
 49 فارسي ادبیات و زبان 45019
 31 کاربردي شیمي 47737
 39 محض شیمي 47738
 50 شناسي دانش و اطالعات علم 47739
 42 تربیتي علوم 45020
 40 کامپیوتر علوم 42021
 14 آب مهندسي و علوم 42022
 14 زیست محیط مهندسي و علوم 42591
 57 ورزشي علوم 47740
 28 اسالمي حقوق مباني و فقه 45021
 50 اسالمي کالم و فلسفه 45022
 40 فیزیک 42023
 48 گردشگري 47741
 33 انگلیسي زبان مترجمي 40825
 41 اجتماعي مددکاري 45023
 44 گمرکي امور مدیریت 47742
 43 بازرگاني مدیریت 47743
 47 دولتي مدیریت 47744
 48 صنعتي مدیریت 47745
 67 کامپیوتر مهندسي 42024

  تنكابن مركز - مازندران استان نور پيام دانشگاه
 79 جغرافیا 45024
 37 حسابداري 47746
 50 نگاري روزنامه 45025
 40 کاربردها و ریاضیات 42025
 39 انگلیسي ادبیات و زبان 40826
 50 شناسي دانش و اطالعات علم 47747
 47 حدیث و قرآن علوم 45026
 45 اسالمي حقوق مباني و فقه 45027
 44 بازرگاني مدیریت 47748
 38 کامپیوتر مهندسي 42026

  رامسر مركز - مازندران استان نور امپي دانشگاه
 49 اقتصاد 47749
 15 کشاورزي اقتصاد 47750
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 45028
 50 تاریخ 45029
 48 شناسي جامعه 45030
 13 حسابداري 47751
 5 روانشناسي 47752
 40 کاربردها و ریاضیات 42027
 49 فارسي ادبیات و زبان 45032
 19 گیاهي شناسي زیست 42592
 34 کاربردي شیمي 47753
 38 تربیتي علوم 45033
 49 حدیث و قرآن علوم 45034
 40 کامپیوتر علوم 42028
 15 آب مهندسي و علوم 42029
 5 (کشاورزي) غذایي صنایع مهندسي و علوم 42593

 رامسر مركز - مازندران استان نور پيام دانشگاه ادامه
 ظرفيت ان رشتهعنو كد رشته محل

 15 زیست محیط مهندسي و علوم 42594
 56 ورزشي علوم 47754
 27 اسالمي حقوق مباني و فقه 45035
 40 فیزیک 42030
 42 گردشگري 47755
 32 انگلیسي زبان مترجمي 40827
 38 اجتماعي مددکاري 45036
 45 بازرگاني مدیریت 47756
 39 دولتي مدیریت 47757
 50 صنعتي مدیریت 47758
 77 کامپیوتر مهندسي 42031

  ساري مركز - مازندران استان نور پيام دانشگاه
 40 آمار 42032
 50 عرفان و ادیان 45037
 45 اقتصاد 47760
 15 کشاورزي اقتصاد 47761
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 45038
 46 تاریخ 45039
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 45040
 13 پایدار کشاورزي آموزش و ویجتر 42595
 46 شناسي جامعه 45041
 79 جغرافیا 45042
 49 نگاري روزنامه 45043
 39 کاربردها و ریاضیات 42033
 32 انگلیسي ادبیات و زبان 40828
 46 عربي ادبیات و زبان 45044
 42 فارسي ادبیات و زبان 45045
 37 شناسي زمین 42596
 15 مولکولي و ليسلو شناسي زیست 40238
 32 گیاهي شناسي زیست 42597
 34 کاربردي شیمي 47763
 39 محض شیمي 47764
 50 شناسي دانش و اطالعات علم 47765
 6 تربیتي علوم 45046
 6 دامي علوم 42598
 25 سیاسي علوم 45047
 58 حدیث و قرآن علوم 45048
 38 کامپیوتر علوم 42034
 12 آب مهندسي و علوم 42035
 15 شیالت مهندسي و علوم 42599
 6 (کشاورزي) غذایي صنایع مهندسي و علوم 42600
 13 زیست محیط مهندسي و علوم 42601
 31 ورزشي علوم 47766
 20 اسالمي حقوق مباني و فقه 45049
 79 فیزیک 42036
 45 گردشگري 47767
 5 انگلیسي زبان مترجمي 40829
 14 بازرگاني مدیریت 47768
 32 دولتي مدیریت 47769
 44 صنعتي مدیریت 47770
 5 مشاوره 45050
 29 برق مهندسي 42037
 26 شهرسازي مهندسي 42038
 24 شیمي مهندسي 42039
 29 صنایع مهندسي 42040
 28 عمران مهندسي 42041
 35 کامپیوتر مهندسي 42042
 27 معماري مهندسي 42043
 15 رزيکشاو مکانیزاسیون مهندسي 42044
 31 مکانیک مهندسي 42045
 16 نفت مهندسي 42046

  آباد محمود مركز - مازندران استان نور پيام دانشگاه
 39 اقتصاد 47771
 22 حسابداري 47772
 49 عمومي روابط 45052
 50 نگاري روزنامه 45053
 40 کاربردها و ریاضیات 42047
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 آباد محمود ركزم - مازندران استان نور پيام دانشگاه ادامه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 47 فارسي ادبیات و زبان 45054
 19 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40239
 49 شناسي دانش و اطالعات علم 47773
 49 حدیث و قرآن علوم 45055
 40 کامپیوتر علوم 42048
 15 زیست محیط مهندسي و علوم 42602
 34 سالميا حقوق مباني و فقه 45056
 49 گردشگري 47774
 46 انگلیسي زبان مترجمي 40830
 45 بازرگاني مدیریت 47775
 79 کامپیوتر مهندسي 42049

  بهنمير واحد - مازندران استان نور پيام دانشگاه
 35 حسابداري 47781
 50 فارسي ادبیات و زبان 45063
 25 تربیتي علوم 45064
 48 انگلیسي زبان مترجمي 40831
 41 بازرگاني مدیریت 47782
 38 کامپیوتر مهندسي 42052

  سفيد پل واحد - مازندران استان نور پيام دانشگاه
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 45065
 49 شناسي جامعه 45066
 34 حسابداري 47783
 40 کاربردها و ریاضیات 42053
 50 فارسي ادبیات و زبان 45067
 50 شناسي دانش و تاطالعا علم 47784
 42 تربیتي علوم 45068
 50 حدیث و قرآن علوم 45069
 14 زیست محیط مهندسي و علوم 42604
 47 ورزشي علوم 47785
 48 اسالمي حقوق مباني و فقه 45070
 50 بازرگاني مدیریت 47786
 49 دولتي مدیریت 47787
 34 کامپیوتر مهندسي 42054

  جويبار واحد - ازندرانم استان نور پيام دانشگاه
 50 تاریخ 45071
 36 حسابداري 47788
 50 حدیث و قرآن علوم 45073
 15 شیالت مهندسي و علوم 42605
 15 زیست محیط مهندسي و علوم 42606
 47 اسالمي حقوق مباني و فقه 45074
 40 صنایع مهندسي 42055

  چمستان واحد - مازندران استان نور پيام دانشگاه
 47 حسابداري 47789
 15 روانشناسي 47790
 50 حدیث و قرآن علوم 45076
 15 زیست محیط مهندسي و علوم 42607
 50 گردشگري 47791
 48 بازرگاني مدیریت 47792
 48 صنعتي مدیریت 47793

  رينه واحد - مازندران استان نور پيام دانشگاه
 50 اقتصاد 47794
 46 حسابداري 47795
 13 حقوق 45077
 44 روانشناسي 47796
 40 کاربردها و ریاضیات 42056
 50 انگلیسي ادبیات و زبان 40832
 79 تربیتي علوم 45078
 50 سیاسي علوم 45079
 40 کامپیوتر علوم 42057
 15 زیست محیط مهندسي و علوم 42608
 50 ورزشي علوم 47797
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 45080
 50 گردشگري 47798
 50 انگلیسي زبان مترجمي 40833
 50 بازرگاني مدیریت 47799
 43 دولتي مدیریت 47800
 50 صنعتي مدیریت 47801
 40 صنایع مهندسي 42058
 78 کامپیوتر مهندسي 42059

  شهر قائم واحد - مازندران استان نور پيام دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 50 اقتصاد 47807
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 45087
 46 شناسي جامعه 45088
 50 جغرافیا 45089
 5 حسابداري 47808
 50 عمومي روابط 45090
 49 فارسي ادبیات و زبان 45091
 50 شناسي دانش و اطالعات علم 47810
 32 تربیتي علوم 45092
 49 حدیث و قرآن علوم 45093
 39 اسالمي حقوق مباني و فقه 45094
 50 گردشگري 47811
 37 اجتماعي مددکاري 45095
 43 بازرگاني مدیریت 47812
 46 دولتي مدیریت 47813
 48 صنعتي مدیریت 47814
 11 مشاوره 45096
 76 کامپیوتر مهندسي 42062

  نكا واحد - مازندران استان نور پيام دانشگاه
 24 حسابداري 47818
 50 فارسي ادبیات و زبان 45103
 5 تربیتي علوم 45104
 46 ورزشي علوم 47819
 26 اسالمي حقوق مباني و فقه 45105
 50 گردشگري 47820
 50 انگلیسي زبان مترجمي 40834
 47 بازرگاني مدیریت 47821
 46 دولتي مدیریت 47822
 50 صنعتي مدیریت 47823

  نوشهر واحد - مازندران استان نور پيام دانشگاه
 38 حسابداري 47824
 5 حقوق 45106
 15 روانشناسي 47825
 48 حدیث و قرآن علوم 45107
 40 کامپیوتر علوم 42066
 14 شیالت مهندسي و علوم 42612
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 45108
 49 گردشگري 47826
 39 صنایع مهندسي 42067
 78 کامپیوتر مهندسي 42068
 50 معماري مهندسي 42069

  شهر هادي واحد - مازندران استان نور مپيا دانشگاه
 50 تاریخ 45097
 49 شناسي جامعه 45098
 36 حسابداري 47815
 40 کاربردها و ریاضیات 42063
 49 فارسي ادبیات و زبان 45099
 50 حدیث و قرآن علوم 45100
 14 آب مهندسي و علوم 42064
 15 زیست محیط مهندسي و علوم 42611
 46 اسالمي حقوق انيمب و فقه 45101
 50 بازرگاني مدیریت 47816
 50 صنعتي مدیریت 47817
 40 کامپیوتر مهندسي 42065

  اراك مركز - مركزي استان نور پيام دانشگاه
 40 آمار 42070
 50 عرفان و ادیان 45109
 19 اقتصاد 47830
 11 کشاورزي اقتصاد 47831
 40 تاریخ 45110
 78 جغرافیا 45111
 39 کاربردها و ریاضیات 42071
 34 انگلیسي ادبیات و زبان 40835
 37 شناسي زمین 42613
 26 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40241
 16 گیاهي شناسي زیست 42614
 21 کاربردي شیمي 47832
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 اراك مركز - مركزي استان نور پيام دانشگاه ادامه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 32 محض شیمي 47833
 31 شناسي دانش و اطالعات علم 47834
 23 سیاسي علوم 45114
 55 حدیث و قرآن علوم 45115
 33 کامپیوتر علوم 42072
 9 آب مهندسي و علوم 42073
 15 ورزشي علوم 47835
 50 فرش 40480
 6 اسالمي حقوق مباني و فقه 45116
 49 اسالمي کالم و فلسفه 45117
 80 فیزیک 42074
 43 گردشگري 47836
 8 انگلیسي زبان مترجمي 40836
 5 صنعتي مدیریت 47837
 16 شهرسازي مهندسي 42075
 19 شیمي مهندسي 42076
 20 صنایع مهندسي 42077
 10 عمران مهندسي 42078
 30 کامپیوتر مهندسي 42079
 40 پروژه مدیریت مهندسي 49160
 25 معماري مهندسي 42080
 23 کمکانی مهندسي 42081
 35 متالورژي و مواد مهندسي 42082
 50 اسالمي هنر 40481

  خمين مركز - مركزي استان نور پيام دانشگاه
 40 آمار 42083
 50 اقتصاد 47838
 15 کشاورزي اقتصاد 47839
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 45118
 50 تاریخ 45119
 15 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42615
 49 شناسي جامعه 45120
 15 حسابداري 47840
 17 حقوق 45121
 11 روانشناسي 47841
 38 کاربردها و ریاضیات 42084
 40 شناسي زمین 42616
 44 تربیتي علوم 45122
 49 سیاسي علوم 45123
 50 حدیث و قرآن علوم 45124
 40 کامپیوتر علوم 42085
 15 زیست محیط مهندسي و علوم 42617
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 45125
 50 اسالمي کالم و فلسفه 45126
 80 فیزیک 42086
 50 گردشگري 47842
 41 بازرگاني مدیریت 47843
 46 دولتي مدیریت 47844
 49 صنعتي مدیریت 47845
 76 کامپیوتر مهندسي 42087
 49 معماري مهندسي 42088

  دليجان مركز - مركزي استان نور پيام دانشگاه
 50 اقتصاد 47846
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 45127
 13 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42618
 35 حسابداري 47847
 22 حقوق 45128
 9 روانشناسي 47848
 49 فارسي ادبیات و زبان 45129
 27 کاربردي شیمي 47849
 40 محض شیمي 47850
 62 تربیتي علوم 45130
 50 اسيسی علوم 45131
 50 حدیث و قرآن علوم 45132
 40 کامپیوتر علوم 42089
 50 فرش 40482
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 45133

 دليجان مركز - مركزي استان نور پيام دانشگاه ادامه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 30 انگلیسي زبان مترجمي 40837
 38 بازرگاني مدیریت 47851
 49 ولتيد مدیریت 47852
 50 صنعتي مدیریت 47853
 37 صنایع مهندسي 42090
 80 کامپیوتر مهندسي 42091

  ساوه مركز - مركزي استان نور پيام دانشگاه
 50 اقتصاد 47854
 15 کشاورزي اقتصاد 47855
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 45134
 48 شناسي جامعه 45135
 79 جغرافیا 45136
 5 يحسابدار 47856
 40 کاربردها و ریاضیات 42092
 42 انگلیسي ادبیات و زبان 40838
 44 فارسي ادبیات و زبان 45138
 37 شناسي زمین 42619
 20 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40242
 39 گیاهي شناسي زیست 42620
 49 سیاسي علوم 45140
 47 حدیث و قرآن علوم 45141
 40 کامپیوتر علوم 42093
 22 ورزشي علوم 47858
 20 اسالمي حقوق مباني و فقه 45142
 11 انگلیسي زبان مترجمي 40839
 23 بازرگاني مدیریت 47859
 10 دولتي مدیریت 47860
 42 صنعتي مدیریت 47861
 10 صنایع مهندسي 42094
 62 کامپیوتر مهندسي 42095

  شازند مركز - مركزي استان نور پيام دانشگاه
 50 اداقتص 47862
 49 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 45143
 50 تاریخ 45144
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 45145
 15 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42621
 49 شناسي جامعه 45146
 13 حسابداري 47863
 5 روانشناسي 47864
 46 فارسي ادبیات و زبان 45148
 34 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40243
 29 تربیتي علوم 45149
 46 سیاسي علوم 45150
 50 حدیث و قرآن علوم 45151
 40 کامپیوتر علوم 42096
 36 ورزشي علوم 47865
 48 اسالمي حقوق مباني و فقه 45152
 50 اسالمي کالم و فلسفه 45153
 42 بازرگاني مدیریت 47866
 43 دولتي مدیریت 47867
 49 صنعتي مدیریت 47868
 72 کامپیوتر مهندسي 42097

  محالت مركز - مركزي استان نور پيام دانشگاه
 50 اقتصاد 47869
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 45154
 49 شناسي جامعه 45155
 50 جغرافیا 45156
 22 حسابداري 47870
 11 حقوق 45157
 15 روانشناسي 47871
 40 شناسي زمین 42622
 29 مولکولي و وليسل شناسي زیست 40244
 40 گیاهي شناسي زیست 42623
 48 سیاسي علوم 45158
 49 حدیث و قرآن علوم 45159
 40 کامپیوتر علوم 42098
 50 گردشگري 47872
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 محالت مركز - مركزي استان نور پيام دانشگاه ادامه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 46 بازرگاني مدیریت 47873
 49 يدولت مدیریت 47874
 50 صنعتي مدیریت 47875
 36 صنایع مهندسي 42099
 74 کامپیوتر مهندسي 42100

  تفرش واحد - مركزي استان نور پيام دانشگاه
 50 اقتصاد 47881
 50 شناسي جامعه 45161
 48 حسابداري 47882
 35 حقوق 45162
 50 فارسي ادبیات و زبان 45163
 79 تربیتي علوم 45164
 14 دامي علوم 42624
 50 سیاسي علوم 45165
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 45166
 49 بازرگاني مدیریت 47883
 50 دولتي مدیریت 47884
 50 صنعتي مدیریت 47885
 40 صنایع مهندسي 42102
 76 کامپیوتر مهندسي 42103

 ( نوبران)آباد غرق واحد - مركزي استان نور پيام دانشگاه
 49 حسابداري 47886
 36 حقوق 45167
 43 روانشناسي 47887
 50 اسالمي کالم و فلسفه 45168
 50 گردشگري 47888
 48 بازرگاني مدیریت 47889
 50 صنعتي مدیریت 47890
 80 کامپیوتر مهندسي 42104

  فرمهين واحد - مركزي استان نور پيام دانشگاه
 50 اقتصاد 47891
 15 کشاورزي اقتصاد 47892
 50 تعاون و اجتماعي ریزي مهبرنا 45169
 50 شناسي جامعه 45170
 27 حسابداري 47893
 12 روانشناسي 47894
 40 شناسي زمین 42625
 50 سیاسي علوم 45172
 40 کامپیوتر علوم 42105
 15 زیست محیط مهندسي و علوم 42626
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 45173
 50 اسالمي کالم و فلسفه 45174
 50 گردشگري 47895
 46 بازرگاني مدیریت 47896
 48 دولتي مدیریت 47897
 50 صنعتي مدیریت 47898
 39 صنایع مهندسي 42106
 78 کامپیوتر مهندسي 42107
 15 کشاورزي مکانیزاسیون مهندسي 42108

  عباس بندر مركز - هرمزگان استان نور پيام دانشگاه
 5 اقتصاد 47921
 22 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 45184
 32 تاریخ 45185
 49 اسالمي ملل تمدن تاریخ 45186
 58 جغرافیا 45188
 33 کاربردها و ریاضیات 42112
 41 انگلیسي ادبیات و زبان 40840
 38 عربي ادبیات و زبان 45190
 20 فارسي ادبیات و زبان 45191
 32 شناسي زمین 42627
 18 وليمولک و سلولي شناسي زیست 40245
 31 گیاهي شناسي زیست 42628
 11 کاربردي شیمي 47922
 16 محض شیمي 47923
 11 دامي علوم 42629
 27 کامپیوتر علوم 42113
 8 آب مهندسي و علوم 42114

 عباس بندر مركز - هرمزگان استان نور پيام دانشگاه ادامه

 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل
 7 شیالت مهندسي و علوم 42630
 5 (کشاورزي) غذایي صنایع مهندسي و علوم 42631
 10 زیست محیط مهندسي و علوم 42632
 32 ورزشي علوم 47924
 11 اسالمي حقوق مباني و فقه 45193
 78 فیزیک 42115
 33 گردشگري 47925
 18 انگلیسي زبان مترجمي 40841
 6 برق مهندسي 42116
 13 شهرسازي مهندسي 42117
 8 شیمي دسيمهن 42118
 7 صنایع مهندسي 42119
 21 عمران مهندسي 42120
 32 کامپیوتر مهندسي 42121
 40 پروژه مدیریت مهندسي 49161
 19 معماري مهندسي 42122
 10 مکانیک مهندسي 42123
 14 نفت مهندسي 42124

 هرمز - عباس بندر مركز - هرمزگان استان نور پيام دانشگاه
 40 شناسي زمین 42633

  لنگه بندر مركز - هرمزگان استان نور پيام دانشگاه
 48 تاریخ 45194
 79 جغرافیا 45195
 34 حسابداري 47926
 22 حقوق 45196
 14 روانشناسي 47927
 40 کاربردها و ریاضیات 42125
 50 فارسي ادبیات و زبان 45197
 5 تربیتي علوم 45198
 43 ورزشي علوم 47928
 40 انگلیسي نزبا مترجمي 40842
 41 بازرگاني مدیریت 47929
 47 صنعتي مدیریت 47930

  كيش المللي بين مركز - هرمزگان استان نور پيام دانشگاه
 48 اقتصاد 47931
 80 جغرافیا 45199
 30 حسابداري 47932
 47 فارسي ادبیات و زبان 45200
 62 تربیتي علوم 45201
 13 شیالت مهندسي و علوم 42634
 47 گردشگري 47933
 29 انگلیسي زبان مترجمي 40843
 36 بازرگاني مدیریت 47934
 36 صنایع مهندسي 42126
 72 کامپیوتر مهندسي 42127
 34 پروژه مدیریت مهندسي 49166

  ميناب مركز - هرمزگان استان نور پيام دانشگاه
 40 آمار 42128
 50 اقتصاد 47935
 14 کشاورزي اقتصاد 47936
 15 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42635
 77 جغرافیا 45202
 27 حسابداري 47937
 16 حقوق 45203
 9 روانشناسي 47938
 49 انگلیسي ادبیات و زبان 40844
 37 گیاهي شناسي زیست 42636
 37 محض شیمي 47939
 49 اسالمي کالم و فلسفه 45205
 38 فیزیک 42129
 39 بازرگاني مدیریت 47940
 36 دولتي مدیریت 47941
 23 مشاوره 45206
 39 کامپیوتر مهندسي 42130
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  ابوموسي واحد - هرمزگان استان نور پيام دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 49 حسابداري 47942
 23 حقوق 45207
 43 روانشناسي 47943
 40 کامپیوتر علوم 42131
 15 شیالت مهندسي و علوم 42637
 49 گردشگري 47944
 50 بازرگاني مدیریت 47945
 45 دولتي مدیریت 47946

  بستك واحد - هرمزگان استان نور پيام دانشگاه
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 45208
 49 شناسي جامعه 45209
 32 حسابداري 47947
 29 حقوق 45210
 21 روانشناسي 47948
 22 تربیتي علوم 45211
 50 اسالمي حقوق بانيم و فقه 45212
 36 فیزیک 42132
 45 بازرگاني مدیریت 47949
 42 دولتي مدیریت 47950
 47 صنعتي مدیریت 47951
 43 مشاوره 45213
 76 کامپیوتر مهندسي 42133

  جاسك بندر واحد - هرمزگان استان نور پيام دانشگاه
 27 شناسي جامعه 45214
 50 جغرافیا 45215
 44 حسابداري 47952
 50 حدیث و قرآن علوم 45217
 12 شیالت مهندسي و علوم 42638
 15 زیست محیط مهندسي و علوم 42639
 43 بازرگاني مدیریت 47953

  خمير بندر واحد - هرمزگان استان نور پيام دانشگاه
 48 شناسي جامعه 45218
 10 حسابداري 47954
 22 حقوق 45219
 50 عربي ادبیات و زبان 45220
 40 شناسي زمین 42640
 39 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40246
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 45222
 44 انگلیسي زبان مترجمي 40845
 33 بازرگاني مدیریت 47955
 48 دولتي مدیریت 47956
 48 صنعتي مدیریت 47957

  پارسيان واحد – هرمزگان استان نور پيام دانشگاه
 46 حسابداري 47958
 46 حقوق 45223
 36 روانشناسي 47959
 5 تربیتي علوم 45224
 47 بازرگاني مدیریت 47960
 47 دولتي مدیریت 47961
 48 صنعتي مدیریت 47962

  آباد حاجي واحد - هرمزگان استان نور پيام دانشگاه
 39 اقتصاد 47963
 50 تاریخ 45225
 19 حقوق 45226
 40 کاربردها و ریاضیات 42134
 40 بازرگاني مدیریت 47964
 44 دولتي مدیریت 47965

  دهبارز واحد - هرمزگان استان نور پيام دانشگاه
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 45227
 47 تاریخ 45228
 50 شناسي جامعه 45229
 20 حقوق 45230
 17 روانشناسي 47966
 40 کاربردها و ریاضیات 42135
 50 فارسي ادبیات و زبان 45231
 22 تربیتي علوم 45232
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 45233
 46 مشاوره 45234

  سيريك واحد - هرمزگان استان نور پيام دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 5 روانشناسي 47967
 47 بازرگاني مدیریت 47968
 44 دولتي مدیریت 47969

  قشم واحد - هرمزگان استان نور پيام دانشگاه
 50 اقتصاد 47971
 15 کشاورزي اقتصاد 47972
 50 تاریخ 45236
 48 جغرافیا 45237
 30 حسابداري 47973
 16 حقوق 45238
 39 کاربردها و ریاضیات 42136
 46 فارسي ادبیات و زبان 45239
 40 شناسي زمین 42641
 36 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40247
 40 گیاهي شناسي زیست 42642
 37 محض شیمي 47974
 49 سیاسي علوم 45240
 13 شیالت مهندسي و علوم 42643
 15 زیست محیط مهندسي و علوم 42644
 31 ورزشي علوم 47975
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 45241
 47 گردشگري 47976
 35 انگلیسي زبان مترجمي 40846
 42 بازرگاني مدیریت 47977
 50 صنعتي مدیریت 47978
 78 کامپیوتر مهندسي 42137

  آباد اسد مركز - همدان استان نور پيام دانشگاه
 40 اقتصاد 47979
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 45242
 79 جغرافیا 45243
 40 حسابداري 47980
 5 حقوق 45244
 22 روانشناسي 47981
 40 کاربردها و ریاضیات 42138
 50 يفارس ادبیات و زبان 45245
 39 شناسي زمین 42645
 38 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40248
 38 کاربردي شیمي 47982
 40 محض شیمي 47983
 68 تربیتي علوم 45246
 50 سیاسي علوم 45247
 47 ورزشي علوم 47984
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 45248
 40 فیزیک 42139
 48 انگلیسي زبان مترجمي 40847
 45 بازرگاني مدیریت 47985
 37 دولتي مدیریت 47986

  بهار مركز - همدان استان نور پيام دانشگاه
 50 اقتصاد 47987
 15 کشاورزي اقتصاد 47988
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 45249
 15 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42646
 50 شناسي جامعه 45250
 50 جغرافیا 45251
 26 ريحسابدا 47989
 18 روانشناسي 47990
 40 کاربردها و ریاضیات 42140
 50 فارسي ادبیات و زبان 45253
 33 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40249
 40 گیاهي شناسي زیست 42647
 39 تربیتي علوم 45254
 14 دامي علوم 42648
 50 حدیث و قرآن علوم 45255
 40 کامپیوتر علوم 42141
 11 آب مهندسي و علوم 42142
 46 ورزشي علوم 47991
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 45256
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 بهار مركز - همدان استان نور پيام دانشگاه ادامه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 43 بازرگاني مدیریت 47992
 38 دولتي مدیریت 47993
 50 صنعتي مدیریت 47994
 38 صنایع مهندسي 42143
 77 مپیوترکا مهندسي 42144
 50 معماري مهندسي 42145
 15 کشاورزي مکانیزاسیون مهندسي 42146

  تويسركان مركز - همدان استان نور پيام دانشگاه
 40 آمار 42147
 40 اقتصاد 47995
 15 کشاورزي اقتصاد 47996
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 45257
 15 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42649
 50 شناسي جامعه 45258
 33 حسابداري 47997
 5 حقوق 45259
 50 روانشناسي 47998
 39 کاربردها و ریاضیات 42148
 49 فارسي ادبیات و زبان 45260
 37 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40250
 39 کاربردي شیمي 47999
 69 تربیتي علوم 45261
 50 سیاسي علوم 45262
 50 حدیث و قرآن علوم 45263
 40 کامپیوتر علوم 42149
 49 اسالمي حقوق مباني و فقه 45264
 50 اسالمي کالم و فلسفه 45265
 40 فیزیک 42150
 49 بازرگاني مدیریت 48000
 46 دولتي مدیریت 48001
 50 مشاوره 45266
 40 کامپیوتر مهندسي 42151

  رزن مركز - همدان استان نور پيام دانشگاه
 50 اقتصاد 48002
 15 کشاورزي اقتصاد 48003
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 45267
 50 اسالمي ملل تمدن تاریخ 45268
 15 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42650
 50 شناسي جامعه 45269
 80 جغرافیا 45270
 35 حسابداري 48004
 20 حقوق 45271
 66 روانشناسي 48005
 50 عربي ادبیات و زبان 45272
 50 فارسي ادبیات و زبان 45273
 39 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40251
 39 کاربردي شیمي 48006
 40 محض شیمي 48007
 57 تربیتي علوم 45274
 50 سیاسي علوم 45275
 50 حدیث و قرآن علوم 45276
 49 ورزشي علوم 48008
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 45277
 48 نيبازرگا مدیریت 48009
 49 دولتي مدیریت 48010
 50 صنعتي مدیریت 48011
 48 مشاوره 45278
 49 معماري مهندسي 42152

  آهنگ كبودر مركز - همدان استان نور پيام دانشگاه
 38 اقتصاد 48012
 15 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 45279
 50 تاریخ 45280
 15 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42651
 80 جغرافیا 45281
 41 حسابداري 48013
 22 حقوق 45282
 30 روانشناسي 48014

 آهنگ كبودر مركز - همدان استان نور پيام دانشگاه ادامه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 39 کاربردها و ریاضیات 42153
 49 فارسي ادبیات و زبان 45283
 40 محض شیمي 48015
 67 تربیتي علوم 45284
 49 حدیث و قرآن علوم 45285
 15 آب مهندسي و علوم 42154
 14 زیست محیط مهندسي و علوم 42652
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 45286
 40 فیزیک 42155
 49 گردشگري 48016
 37 انگلیسي زبان مترجمي 40848
 47 بازرگاني مدیریت 48017
 47 دولتي مدیریت 48018
 40 کامپیوتر مهندسي 42156

  مالير مركز - همدان استان نور پيام دانشگاه
 49 اقتصاد 48019
 14 کشاورزي اقتصاد 48020
 79 جغرافیا 45287
 27 حسابداري 48021
 40 کاربردها و ریاضیات 42157
 48 فارسي ادبیات و زبان 45289
 50 شناسي دانش و اطالعات علم 48023
 36 تربیتي علوم 45290
 50 حدیث و قرآن علوم 45291
 37 کامپیوتر علوم 42158
 42 اسالمي حقوق مباني و فقه 45292
 80 فیزیک 42159
 38 انگلیسي زبان مترجمي 40849
 35 بازرگاني مدیریت 48024
 49 صنعتي مدیریت 48025
 62 کامپیوتر مهندسي 42160

  نهاوند مركز - همدان استان نور پيام دانشگاه
 40 آمار 42161
 44 صاداقت 48026
 14 کشاورزي اقتصاد 48027
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 45293
 14 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42653
 50 شناسي جامعه 45294
 79 جغرافیا 45295
 6 حسابداري 48028
 9 روانشناسي 48029
 40 کاربردها و ریاضیات 42162
 36 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40252
 40 گیاهي شناسي زیست 42654
 29 تربیتي علوم 45297
 50 حدیث و قرآن علوم 45298
 24 اسالمي حقوق مباني و فقه 45299
 40 فیزیک 42163
 36 بازرگاني مدیریت 48030

 همدان مركز - همدان استان نور پيام دانشگاه
 40 آمار 42164
 46 عرفان و ادیان 45300
 11 اقتصاد 48035
 14 کشاورزي صاداقت 48036
 45 تاریخ 45301
 60 اسالمي ملل تمدن تاریخ 45302
 15 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42655
 20 شناسي جامعه 45303
 39 کاربردها و ریاضیات 42165
 39 فارسي ادبیات و زبان 45304
 36 شناسي زمین 42656
 35 گیاهي شناسي زیست 42657
 27 کاربردي شیمي 48037
 31 محض شیمي 48038
 8 دامي علوم 42658
 29 سیاسي علوم 45306
 53 حدیث و قرآن علوم 45307
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 همدان مركز - همدان استان نور پيام دانشگاه ادامه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 33 کامپیوتر علوم 42166
 7 زیست محیط مهندسي و علوم 42659
 17 ورزشي علوم 48039
 59 اسالمي المک و فلسفه 45309
 77 فیزیک 42167
 45 گردشگري 48040
 22 صنعتي مدیریت 48041
 50 تاریخي بناهاي مرمت 40483
 16 برق مهندسي 42168
 34 شهرسازي مهندسي 42169
 9 صنایع مهندسي 42170
 36 عمران مهندسي 42171
 28 کامپیوتر مهندسي 42172
 39 پروژه مدیریت مهندسي 49162
 27 معماري ندسيمه 42173
 15 کشاورزي مکانیزاسیون مهندسي 42174
 21 مکانیک مهندسي 42175
 20 نفت مهندسي 42176

 فامنين واحد - همدان استان نور پيام دانشگاه
 50 اقتصاد 48049
 80 جغرافیا 45321
 47 حسابداري 48050
 34 حقوق 45322
 39 روانشناسي 48051
 47 تربیتي علوم 45323
 15 دامي علوم 42660
 50 حدیث و قرآن علوم 45324
 40 کامپیوتر علوم 42178
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 45325
 50 گردشگري 48052
 50 انگلیسي زبان مترجمي 40851
 49 بازرگاني مدیریت 48053
 49 دولتي مدیریت 48054
 50 صنعتي مدیریت 48055
 79 کامپیوتر مهندسي 42179
 15 کشاورزي مکانیزاسیون دسيمهن 42180

  اردكان مركز - يزد استان نور پيام دانشگاه
 40 آمار 42183
 40 اقتصاد 48069
 15 کشاورزي اقتصاد 48070
 50 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 45334
 15 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42663
 50 شناسي جامعه 45335
 50 جغرافیا 45336
 18 ريحسابدا 48071
 15 حقوق 45337
 35 محض شیمي 48073
 47 تربیتي علوم 45338
 50 سیاسي علوم 45339
 40 کامپیوتر علوم 42184
 10 (کشاورزي) غذایي صنایع مهندسي و علوم 42664
 15 زیست محیط مهندسي و علوم 42665
 73 ورزشي علوم 48074
 50 اسالمي کالم و فلسفه 45340
 40 فیزیک 42185
 50 گردشگري 48075
 40 انگلیسي زبان مترجمي 40852
 45 اجتماعي مددکاري 45341
 40 بازرگاني مدیریت 48076
 50 دولتي مدیریت 48077
 50 صنعتي مدیریت 48078
 33 صنایع مهندسي 42186
 72 کامپیوتر مهندسي 42187

 عقدا - اردكان مركز - يزد استان نور پيام دانشگاه
 50 حسابداري 48079
 50 حقوق 45342
 50 بازرگاني مدیریت 48080

  بافق مركز - يزد استان نور پيام دانشگاه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 40 اقتصاد 48081
 15 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42666
 42 حسابداري 48082
 40 حقوق 45343
 66 روانشناسي 48083
 50 فارسي ادبیات و زبان 45344
 19 تربیتي علوم 45345
 40 کامپیوتر علوم 42188
 14 شیالت مهندسي و علوم 42667
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 45346
 47 گردشگري 48084
 50 بازرگاني مدیریت 48085
 47 دولتي مدیریت 48086
 50 صنعتي مدیریت 48087
 45 مشاوره 45347
 36 کامپیوتر مهندسي 42189

  تفت مركز - يزد استان نور پيام دانشگاه
 40 آمار 42190
 50 اقتصاد 48088
 14 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42668
 15 حسابداري 48089
 50 فارسي ادبیات و زبان 45349
 39 شناسي زمین 42669
 34 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40255
 39 گیاهي شناسي زیست 42670
 49 شناسي دانش و اطالعات علم 48091
 53 تربیتي علوم 45350
 50 حدیث و قرآن علوم 45351
 15 زیست محیط مهندسي و علوم 42671
 78 ورزشي علوم 48092
 50 اسالمي کالم و فلسفه 45352
 50 گردشگري 48093
 46 بازرگاني مدیریت 48094
 45 دولتي مدیریت 48095
 49 صنعتي مدیریت 48096
 38 صنایع مهندسي 42191
 80 کامپیوتر مهندسي 42192

  صدوق رضوانشهر مركز - يزد استان نور پيام دانشگاه
 40 اقتصاد 48097
 15 کشاورزي اقتصاد 48098
 49 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 45353
 50 شناسي جامعه 45354
 80 جغرافیا 45355
 28 حسابداري 48099
 23 حقوق 45356
 52 روانشناسي 48100
 50 انگلیسي ادبیات و زبان 40853
 38 کاربردي شیمي 48101
 23 تربیتي علوم 45357
 15 زیست محیط مهندسي و علوم 42672
 45 ورزشي علوم 48102
 49 گردشگري 48103
 47 انگلیسي زبان مترجمي 40854
 50 بازرگاني مدیریت 48104
 47 دولتي مدیریت 48105
 50 صنعتي مدیریت 48106
 39 رهمشاو 45358
 40 شهرسازي مهندسي 42193
 40 صنایع مهندسي 42194
 77 کامپیوتر مهندسي 42195
 50 معماري مهندسي 42196

  مهريز مركز - يزد استان نور پيام دانشگاه
 50 عرفان و ادیان 45359
 50 اقتصاد 48107
 15 کشاورزي اقتصاد 48108
 49 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 45360
 18 حسابداري 48109
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 مهريز مركز - يزد استان نور پيام دانشگاه ادامه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 22 حقوق 45361
 48 روانشناسي 48110
 40 کاربردها و ریاضیات 42197
 50 انگلیسي ادبیات و زبان 40855
 50 فارسي ادبیات و زبان 45362
 21 تربیتي علوم 45363
 49 سیاسي علوم 45364
 48 حدیث و قرآن علوم 45365
 40 کامپیوتر علوم 42198
 14 آب مهندسي و علوم 42199
 48 ورزشي علوم 48111
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 45366
 40 فیزیک 42200
 50 گردشگري 48112
 48 انگلیسي زبان مترجمي 40856
 47 بازرگاني مدیریت 48113
 48 دولتي مدیریت 48114
 50 صنعتي یریتمد 48115
 49 مشاوره 45367
 39 صنایع مهندسي 42201
 79 کامپیوتر مهندسي 42202
 50 اسالمي هنر 40486

 هرات - مهريز مركز - يزد استان نور پيام دانشگاه
 50 حقوق 45368
 50 گردشگري 48116
 40 کامپیوتر مهندسي 42203

  ميبد مركز - يزد استان نور پيام دانشگاه
 49 تصویري تباطار 40487
 50 اقتصاد 48117
 15 پایدار کشاورزي آموزش و ترویج 42673
 50 شناسي جامعه 45369
 50 جغرافیا 45370
 20 حسابداري 48118
 35 حقوق 45371
 15 روانشناسي 48119
 49 عربي ادبیات و زبان 45372
 50 فارسي ادبیات و زبان 45373
 38 يمولکول و سلولي شناسي زیست 40256
 40 گیاهي شناسي زیست 42674
 49 دستي صنایع 40488
 52 تربیتي علوم 45374
 39 کامپیوتر علوم 42204
 48 ورزشي علوم 48120
 80 فرش 40489
 80 نگارگري و کتابت 40490
 50 گردشگري 48121
 50 بازرگاني مدیریت 48122
 50 دولتي مدیریت 48123
 50 صنعتي مدیریت 48124
 39 برق مهندسي 42205
 17 پزشکي مهندسي 42206
 40 شهرسازي مهندسي 42207
 39 صنایع مهندسي 42208
 75 کامپیوتر مهندسي 42209
 49 معماري مهندسي 42210
 50 نقاشي 40491
 80 اسالمي هنر 40492

  يزد مركز - يزد استان نور پيام دانشگاه
 40 آمار 42211
 46 تصویري ارتباط 40493
 49 اقتصاد 48126
 47 تعاون و اجتماعي ریزي برنامه 45375
 48 تاریخ 45376
 11 شناسي جامعه 45377
 79 جغرافیا 45378
 5 حسابداري 48127
 39 کاربردها و ریاضیات 42212
 39 انگلیسي ادبیات و زبان 40857
 48 فارسي ادبیات و زبان 45380

 

 يزد مركز - يزد استان نور پيام دانشگاه ادامه
 ظرفيت عنوان رشته كد رشته محل

 26 مولکولي و سلولي شناسي زیست 40257
 38 گیاهي شناسي زیست 42675
 35 کاربردي شیمي 48128
 40 محض شیمي 48129
 49 دستي صنایع 40494
 50 پارچه طراحي 40495
 44 عکاسي 40496
 13 دامي علوم 42676
 19 سیاسي علوم 45382
 47 حدیث و قرآن علوم 45383
 40 کامپیوتر علوم 42213
 5 (کشاورزي) غذایي صنایع مهندسي و علوم 42677
 15 زیست محیط مهندسي و علوم 42678
 24 ورزشي علوم 48130
 80 فرش 40497
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 45384
 79 فیزیک 42214
 33 گردشگري 48131
 31 انگلیسي زبان مترجمي 40858
 24 بازرگاني یریتمد 48132
 27 دولتي مدیریت 48133
 43 صنعتي مدیریت 48134
 48 تاریخي بناهاي مرمت 40498
 47 برق مهندسي 42215
 8 پزشکي مهندسي 42216
 40 شهرسازي مهندسي 42217
 19 صنایع مهندسي 42218
 43 عمران مهندسي 42219
 50 کامپیوتر مهندسي 42220
 33 معماري مهندسي 42221
 28 مکانیک مهندسي 42222
 36 نقاشي 40499
 50 اسالمي هنر 40500
 80 صناعي هنرهاي 40501

  ابركوه واحد - يزد استان نور پيام دانشگاه
 40 اقتصاد 48135
 14 کشاورزي اقتصاد 48136
 50 شناسي جامعه 45385
 50 جغرافیا 45386
 41 حسابداري 48137
 38 حقوق 45387
 32 سيروانشنا 48138
 19 تربیتي علوم 45388
 14 دامي علوم 42679
 13 آب مهندسي و علوم 42223
 15 زیست محیط مهندسي و علوم 42680
 49 گردشگري 48139
 49 بازرگاني مدیریت 48140
 50 دولتي مدیریت 48141
 50 صنعتي مدیریت 48142
 38 صنایع مهندسي 42224
 58 کامپیوتر مهندسي 42225
 47 معماري هندسيم 42226
 15 کشاورزي مکانیزاسیون مهندسي 42227

 زارچ واحد - يزد استان نور پيام دانشگاه
 50 اقتصاد 48143
 40 حسابداري 48144
 15 حقوق 45389
 18 روانشناسي 48145
 40 کامپیوتر علوم 42228
 50 اسالمي حقوق مباني و فقه 45390
 50 گردشگري 48146
 50 رگانيباز مدیریت 48147
 49 صنعتي مدیریت 48148
 40 صنایع مهندسي 42229
 40 کامپیوتر مهندسي 42230
 49 معماري مهندسي 42231
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