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  هاي دفترچه راهنما:كدرشته محل 25تا  19اصالحيات جداول شماره ) ب
ه كدرشت رديف

 امتحاني
دوره 
 تحصيلي

 كدرشته
 محل

  نام دانشگاه يا مؤسسه 
اصالحيارد وم نام رشته / گرايش  محل تحصيل آموزش عالي  

 3201 روزانه 1214
 ايحرفه و فني آموزشكده

 معماري كاربردي - علمي  فردوس پسران
رشته محل حذف و پذيرش 

  نخواهد داشت.

 3202  روزانه 2214
 ايحرفه و فني آموزشكده

حذف و پذيرش رشته محل   معماري كاربردي - علمي    فردوس پسران
  نخواهد داشت.

 3315  نوبت دوم 3214
 ايحرفه و فني آموزشكده

 معماري كاربردي - علمي    فردوس پسران
رشته محل حذف و پذيرش 

  نخواهد داشت.

 3316  نوبت دوم 4214
 ايحرفه و فني آموزشكده

 معماري كاربردي - علمي    فردوس پسران
رشته محل حذف و پذيرش 

  نخواهد داشت.

 4544  روزانه 5307
 ايحرفه و فني آموزشكده

  )كرمان استان( ارزوييه پسران
 بهره و توليد كاربردي -  علمي

 معطر و دارويي گياهان از برداري
رشته محل حذف و پذيرش 

  نخواهد داشت.

 4545  روزانه 6307
 ايحرفه و فني آموزشكده

 )كرمان استان( ارزوييه پسران
 بهره و توليد كاربردي -  علمي

 معطر و دارويي گياهان از برداري
رشته محل حذف و پذيرش 

  نخواهد داشت.

 4558  نوبت دوم 7307
 ايحرفه و فني آموزشكده

 )كرمان استان( ارزوييه پسران
 بهره و توليد كاربردي -  علمي

 معطر و دارويي گياهان از برداري
رشته محل حذف و پذيرش 

  نخواهد داشت.

 4559  نوبت دوم 8307
 ايحرفه و فني آموزشكده

 )كرمان استان( ارزوييه پسران
 بهره و توليد كاربردي -  علمي

 معطر و دارويي گياهان از برداري
رشته محل حذف و پذيرش 

  نخواهد داشت.

 3111  روزانه 9210
 پسران ايحرفه و فني آموزشكده

    دادبين شهيد - كرمان دو شماره
 هاي شبكه تكنولوژي مهندسي

  سازي پياده و طراحي - كامپيوتري
رشته محل حذف و پذيرش 

  نخواهد داشت.

 3112  روزانه 10210
 پسران ايحرفه و فني آموزشكده

 دادبين شهيد - كرمان دو شماره
 هاي شبكه تكنولوژي مهندسي

 سازي پياده و طراحي - كامپيوتري
رشته محل حذف و پذيرش 

  نخواهد داشت.

 3125  نوبت دوم 11210
 پسران ايحرفه و فني آموزشكده

 دادبين شهيد - كرمان دو شماره

 هاي شبكه تكنولوژي مهندسي
 سازي پياده و طراحي - كامپيوتري

رشته محل حذف و پذيرش 
  نخواهد داشت.

 3126  نوبت دوم 12210
 پسران ايحرفه و فني آموزشكده

  دادبين شهيد - كرمان دو شماره
 هاي شبكه تكنولوژي مهندسي

 سازي پياده و طراحي - كامپيوتري
رشته محل حذف و پذيرش 

  نخواهد داشت.

 4548  روزانه 13307
 ايحرفه و فني آموزشكده

    توحيد - آمل دختران
 بهره و توليد كاربردي -  علمي

  معطر و دارويي گياهان از برداري
رشته محل حذف و پذيرش 

  نخواهد داشت.

 4549  روزانه 14307
 ايحرفه و فني آموزشكده

    توحيد - آمل دختران
 بهره و توليد كاربردي -  علمي

  معطر و دارويي گياهان از برداري
رشته محل حذف و پذيرش 

  نخواهد داشت.

 4562  نوبت دوم 15307
 ايحرفه و فني آموزشكده

    توحيد - آمل دختران
 بهره و توليد كاربردي -  علمي

  معطر و دارويي گياهان از برداري
رشته محل حذف و پذيرش 

  نخواهد داشت.

 4563  نوبت دوم 16307
 ايحرفه و فني آموزشكده

    توحيد - آمل دختران
 بهره و توليد كاربردي -  علمي

  معطر و دارويي گياهان از برداري
رشته محل حذف و پذيرش 

  نخواهد داشت.

 2452  روزانه 17208
 ايحرفه و فني آموزشكده

  )ره(خميني امام - ميبد پسران
 صنايع تكنولوژي مهندسي
  شيميايي

رشته محل حذف و پذيرش 
  نخواهد داشت.

 2453  روزانه 18208
 ايحرفه و فني آموزشكده

  )ره(خميني امام - ميبد پسران
 صنايع تكنولوژي مهندسي
  شيميايي

رشته محل حذف و پذيرش 
  نخواهد داشت.



 2صفحه 

  هاي دفترچه راهنما:كدرشته محل 25تا  19ب) اصالحيات جداول شماره ادامه 
ه كدرشت رديف

 امتحاني
دوره 
 تحصيلي

 كدرشته
 محل

  نام دانشگاه يا مؤسسه 
اصالحيوارد م نام رشته / گرايش  آموزش عالي محل تحصيل  

 2486  نوبت دوم 19208
 ايحرفه و فني آموزشكده

  )ره(خميني امام - ميبد پسران
 صنايع تكنولوژي مهندسي
  شيميايي

رشته محل حذف و پذيرش 
  نخواهد داشت.

 2487  نوبت دوم 20208
 ايحرفه و فني آموزشكده

  )ره(خميني امام - ميبد پسران
 صنايع تكنولوژي مهندسي
  شيميايي

رشته محل حذف و پذيرش 
  نخواهد داشت.

 2998  غيرانتفاعي 21210
 -  االسالم فيض غيرانتفاعي موسسه
  اصفهان شهر خميني

 افزار نرم تكنولوژي مهندسي
  كامپيوتر

به » فقط زن« اصالح جنس پذيرش از
  ».زن و مرد«

 3528  غيرانتفاعي 22214
 -  االسالم فيض غيرانتفاعي موسسه
به » فقط زن«اصالح جنس پذيرش از   معماري كاربردي - علمي  اصفهان شهر خميني

 ».زن و مرد«

 5462  غيرانتفاعي 23514
 -  االسالم فيض غيرانتفاعي موسسه
به » فقط زن«اصالح جنس پذيرش از   حسابداري كاربردي - علمي  اصفهان شهر خميني

 ».زن و مرد«

 5664  غيرانتفاعي 24518
 -  االسالم فيض غيرانتفاعي موسسه
به » فقط زن«اصالح جنس پذيرش از   بازرگاني مديريت  اصفهان شهر خميني

 ».زن و مرد«

 5764  غيرانتفاعي 25518
 -  االسالم فيض غيرانتفاعي موسسه
به » فقط زن«اصالح جنس پذيرش از   جهانگردي مديريت  اصفهان شهر خميني

 ».زن و مرد«

 5852  غيرانتفاعي 26518
 -  االسالم فيض غيرانتفاعي موسسه
به » فقط زن«اصالح جنس پذيرش از   صنعتي مديريت  اصفهان شهر خميني

 ».زن و مرد«

 6188  غيرانتفاعي 27605
 -  االسالم فيض غيرانتفاعي موسسه
  اصفهان شهر خميني

 ارتباط كاربردي - علمي
  تصويري

به » فقط زن«اصالح جنس پذيرش از 
 ».زن و مرد«

  هاي جديد عالوه بر دفترچه راهنما:) جدول كدرشته محلج

  هاي گروه آموزشي پزشكيكدرشته محل
  علوم آزمايشگاهي – 110

 توضيحات
الظرفيت پذيرش نيمس جنس پذيرش كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل 

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

  
 روزانه 6337 دانشگاه علوم پزشكي ايران - 20 زن مرد

 هوشبري -  113

  
 روزانه 6338 دانشگاه علوم پزشكي ايران - 20 زن مرد

  فني و مهندسي آموزشي هاي گروهكدرشته محل
  مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر -  210

 توضيحات
پذيرشجنس  الظرفيت پذيرش نيمس  كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل 

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

  
 غيرانتفاعي 6322 مهاباد –موسسه غيرانتفاعي ميعاد  80 - زن مرد

 كاربردي معماري -علمي  - 214

  
 غيرانتفاعي 6323 مهاباد –موسسه غيرانتفاعي ميعاد  80 - زن مرد

 مهندسي تكنولوژي نقشه برداري - 216

  
 غيرانتفاعي 6324 مهاباد –موسسه غيرانتفاعي ميعاد  80 - زن مرد

 مهندسي اجرايي عمران -  232

  
 غيرانتفاعي 6325 مهاباد –موسسه غيرانتفاعي ميعاد  80 - زن مرد



 3صفحه 

  كشاورزي و منابع طبيعيآموزشي هاي گروه كدرشته محل
  مهندسي علوم و صنايع غذايي -  311

 توضيحات
الظرفيت پذيرش نيمس جنس پذيرش  

كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل

 روزانه 6333 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور 30 - - مرد  
 روزانه  6334 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور - 30 - مرد

 نوبت دوم  6335 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور 10 - - مرد

 نوبت دوم  6336 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور - 10 - مرد

 گياه پزشكي -مهندسي كشاورزي  -  312

 غيرانتفاعي 6326 مهاباد -موسسه غيرانتفاعي ميعاد  80 - زن مرد  

  علوم انساني آموزشي هاي گروهكدرشته محل
  آموزش و پرورش ابتدايي -  509

 توضيحات
الظرفيت پذيرش نيمس جنس پذيرش  

كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل

  
 غيرانتفاعي 6327 مهاباد -موسسه غيرانتفاعي ميعاد  80 - زن مرد

 علوم ورزشي - 512

  
 غيرانتفاعي 6328 مهاباد -موسسه غيرانتفاعي ميعاد  80 - زن مرد

 كاربردي حسابداري -علمي  - 514

  
 غيرانتفاعي 6329 مهاباد -موسسه غيرانتفاعي ميعاد  80 - زن مرد

 مديريت بازرگاني - 518

  
 غيرانتفاعي 6330 مهاباد -موسسه غيرانتفاعي ميعاد  80 - زن مرد

 مديريت جهانگردي - 518

  
 غيرانتفاعي 6331 مهاباد -موسسه غيرانتفاعي ميعاد  80 - زن مرد

  هنر آموزشي هاي گروهكدرشته محل
  كاربردي گرافيك گرايش تصويرسازي -علمي  - 605

 توضيحات
الظرفيت پذيرش نيمس جنس پذيرش كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل 

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل

  
 غيرانتفاعي 6332 مهاباد –موسسه غيرانتفاعي ميعاد  80 - زن مرد

  
 
 روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

 


