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حقوقبازه
روانشناسي و

راهنمايي و 
مشاوره

فقه و حقوق 
اسالمي

حقوق دانشگاه 
سمنان(شبانه)

حسابداري دانشگاه 
سمنان

مديريت دانشگاه 
گيالن(بازرگاني)

مديريت دانشگاه 
مازندران(بازرگاني)

راهنمايي و مشاوره 
دانشگاه 

گيالن(مشاوره)

علوم تربيتي 
پرديس بنت الهدي 
صدر رشت(آموزش 

و پرورش پيش 
دبستاني و 

دبستاني--بومي

علوم تربيتي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي(آموزش و 
پرورش پيش 

دبستاني و 
دبستاني--شبانه)

علوم تربيتي 
پرديس امام خميني 

گرگان(آموزش و 
پرورش پيش 

دبستاني و 
دبستاني--بومي

علوم اجتماعي 
دانشگاه 

الزهرا(پژوهشگري 
علوم اجتماعي)

علوم اجتماعي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(پژوهشگري 
علوم اجتماعي--

محل تحصيل كرج )

زبان و ادبيات 
فارسي دانشگاه 
عالمه طباطبايي

زبان و ادبيات 
فارسي دانشگاه 

فردوسي

دبيري زبان و 
ادبيات عرب 

پرديس شهيد 
بهشتي 

مشهد(بومي استان 
( خراسان رضوي

دبيري الهيات و 
معارف اسالمي 
پرديس شهيد 

بهشتي 
مشهد(بومي استان 
( خراسان رضوي

دبيري الهيات و 
معارف اسالمي 
پرديس فاطمه 

الزهرا(س) 
ساري(بومي استان 

( مازندران

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 
تهران(اديان و 

عرفان)

فقه و حقوق 
دانشگاه 

گنبد(اسالمي)

جغرافيا دانشگاه 
تهران(سياسي 

(آمايش و مديريت 
سياسي فضا))

ژئومورفولوژي 
دانشگاه تهران

مطالعات خانواده 
دانشگاه الزهرا

مددكاري اجتماعي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي

فلسفه دانشگاه 
شهيد بهشتي

حقوق غيرانتفاعي 
شمال آمل

مديريت دانشگاه 
گيالن(صنعتي)

مديريت دانشگاه 
سمنان(بازرگاني)

حسابداري دانشگاه 
مازندران

روان شناسي 
دانشگاه 

سمنان(آموزش 
كودكان استثنايي--
محل تحصيل مهدي 

( شهر

علوم تربيتي 
پرديس فاطمه 

الزهرا(س) 
ساري(آموزش و 
پرورش پيش 
دبستاني و

علوم تربيتي 
دانشگاه خوارزمي 
تهران(آموزش و 

پرورش پيش 
دبستاني و 

دبستاني--محل

علوم تربيتي 
دانشگاه 

فردوسي(آموزش و 
پرورش كودكان 

استثنايي)

علوم اجتماعي 
دانشگاه 

مازندران(پژوهشگر
ي علوم اجتماعي)

دبيري علوم 
اجتماعي پرديس 

شهيد بهشتي 
مشهد(دبيري--

بومي استان 
خراسان رضوي )

دبيري زبان وادبيات 
فارسي پرديس 
شهيد بهشتي 

مشهد(بومي استان 
خراسان رضوي )

دبيري زبان و 
ادبيات عرب 
پرديس دكتر 

شريعتي 
ساري(بومي استان 

( مازندران

دبيري زبان و 
ادبيات عرب 

پرديس امام علي 
رشت(بومي استان 

گيالن )

دبيري الهيات و 
معارف اسالمي 
پرديس دكتر 

شريعتي 
ساري(بومي استان 

( مازندران

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 
فردوسي(فقه و 

مباني حقوق 
اسالمي--شبانه)

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 

حكيم سبزواري(فقه 
و مباني حقوق 

اسالمي)

جغرافيا دانشگاه 
گلستان(برنامه 
ريزي شهري)

تاريخ دانشگاه 
الزهرا

علوم سياسي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(محل 
تحصيل كرج )

روزنامه نگاري 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي

روابط عمومي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي(شبانه)

مديريت دانشگاه 
سمنان(جهانگردي)

حسابداري دانشگاه 
شاهرود

حسابداري دانشگاه 
شاهرود(شبانه)

راهنمايي و مشاوره 
پرديس شهيد 

بهشتي 
مشهد(بومي استان 
خراسان رضوي )

علوم تربيتي 
پرديس فاطمه 

الزهرا(س) 
ساري(آموزش و 
پرورش پيش 
دبستاني و

علوم تربيتي 
دانشگاه 

فردوسي(آموزش و 
پرورش پيش 

دبستاني و دبستاني)

علوم تربيتي 
دانشگاه حكيم 

سبزواري(مديريت و 
برنامه ريزي 

آموزشي)

علوم اجتماعي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(خدمات 
اجتماعي--محل 
تحصيل كرج )

علوم اجتماعي 
دانشگاه 

گيالن(پژوهشگري 
علوم اجتماعي--

شبانه)

دبيري زبان وادبيات 
فارسي پرديس 
شهيد رجايي 

سمنان(بومي استان 
يزد )

زبان و ادبيات 
فارسي دانشگاه 

الزهرا

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه شهيد 

بهشتي

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 

شهيد مطهري(فقه 
و حقوق اسالمي)

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 
فردوسي(تاريخ 

فرهنگ و تمدن ملل 
اسالمي)

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 

سمنان(فقه و مباني 
حقوق اسالمي)

تاريخ دانشگاه 
فردوسي

جغرافيا دانشگاه 
فردوسي(برنامه 
ريزي شهري)

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

مازندران(اقتصاد 
بازرگاني)

فلسفه دانشگاه 
تهران(محل 

تحصيل پرديس قم 
(

رشد و پرورش 
كودكان پيش 

دبستاني دانشگاه 
علوم بهزيستي و 

توانبخشي(كودكان 
عادي، كودكان با 

حسابداري دانشگاه 
مازندران(شبانه)

مديريت دانشگاه 
سمنان(كسب و 
كارهاي كوچك)

مديريت غيرانتفاعي 
ايوانكي(مالي)

راهنمايي و مشاوره 
پرديس دكتر 

شريعتي 
ساري(بومي استان 

مازندران )

علوم تربيتي 
دانشگاه خوارزمي 
تهران(تكنولوژي 
آموزشي--محل 
تحصيل كرج )

علوم تربيتي 
دانشگاه 

مازندران(مديريت و 
برنامه ريزي 

آموزشي)

علوم تربيتي 
دانشگاه خوارزمي 
تهران(آموزش و 
پرورش كودكان 

عقب مانده ذهني--
( محل تحصيل كرج

علوم اجتماعي 
دانشگاه 

گيالن(پژوهشگري 
علوم اجتماعي)

دبيري علوم 
اجتماعي پرديس 
آيت اهللا خامنه اي 
گرگان(دبيري--

بومي استان 
گلستان )

دبيري زبان وادبيات 
فارسي پرديس 
دكتر شريعتي 

ساري(بومي استان 
مازندران )

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه فردوسي

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 
الزهرا(اديان و 

عرفان)

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 

تهران(علوم قرآن و 
حديث)

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 

الزهرا(تاريخ 
فرهنگ و تمدن ملل 

اسالمي)

تاريخ دانشگاه 
تهران

تاريخ دانشگاه 
شهيد بهشتي

آب و هوا شناسي 
دانشگاه شهيد 

بهشتي

آب و هوا شناسي 
دانشگاه تهران

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

مازندران(اقتصاد 
بازرگاني--شبانه)

مديريت دانشگاه 
سمنان(دولتي--

شبانه)

مديريت دانشگاه 
مازندران(صنعتي--

شبانه)

حسابداري دانشگاه 
سمنان(شبانه)

روان شناسي 
دانشگاه 

گيالن(عمومي--
شبانه)

علوم تربيتي 
دانشگاه 

فردوسي(آموزش و 
پرورش پيش 

دبستاني و 
دبستاني--شبانه)

علوم تربيتي 
دانشگاه 

مازندران(مديريت و 
برنامه ريزي 

آموزشي--شبانه)

علوم تربيتي 
پرديس شهيد 

بهشتي 
مشهد(آموزش و 

پرورش پيش 
دبستاني و

علوم اجتماعي 
غيرانتفاعي حكمت 

رضوي 
مشهد(مددكاري 

اجتماعي)

علوم اجتماعي 
غيرانتفاعي خيام 

مشهد(پژوهشگري 
علوم اجتماعي)

زبان و ادبيات 
فارسي دانشگاه 

عالمه 
طباطبايي(شبانه)

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه مازندران

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي(شبانه)

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 
مازندران(فقه و 

مباني حقوق 
اسالمي)

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 
تهران(فلسفه و 
حكمت اسالمي)

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 
الزهرا(فلسفه و 
حكمت اسالمي)

جغرافيا دانشگاه 
مازندران(برنامه 
ريزي شهري)

جغرافيا دانشگاه 
خوارزمي 

تهران(برنامه ريزي 
روستايي--محل 
تحصيل كرج )

علوم سياسي 
دانشگاه فردوسي

مددكاري اجتماعي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي(شبانه)

فلسفه دانشگاه 
خوارزمي 

تهران(حكمت 
اسالمي--محل 
تحصيل كرج )

مديريت دانشگاه 
شاهرود(صنعتي--

شبانه)

مديريت دانشگاه 
شاهرود(صنعتي)

مديريت غيرانتفاعي 
حكمت رضوي 

مشهد(بازرگاني)

روان شناسي 
غيرانتفاعي خيام 
مشهد(عمومي)

علوم تربيتي 
پرديس دكتر 

شريعتي 
ساري(آموزش و 
پرورش پيش 
دبستاني و

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه الزهرا

زبان و ادبيات 
فارسي دانشگاه 

خوارزمي 
تهران(محل 

تحصيل كرج )

زبان و ادبيات 
فارسي دانشگاه 
حكيم سبزواري

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 

حكيم سبزواري(فقه 
و مباني حقوق 

اسالمي--شبانه)

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 

سمنان(فقه و مباني 
حقوق اسالمي-- --

شبانه)

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 

حكيم 
سبزواري(فلسفه و 
حكمت اسالمي--

شبانه)

ژئومورفولوژي 
دانشگاه گلستان

جغرافيا دانشگاه 
خوارزمي 

تهران(برنامه ريزي 
شهري--محل 
تحصيل كرج )

علوم سياسي 
دانشگاه مازندران

علوم سياسي 
دانشگاه 

گيالن(شبانه)

ادبيات داستاني 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(محل 
تحصيل كرج )

حسابداري 
غيرانتفاعي كاويان 
مشهد(حسابرسي)

حسابداري 
غيرانتفاعي شمال 

آمل

مديريت دانشگاه 
سمنان(صنعتي--

شبانه)

راهنمايي و مشاوره 
دانشگاه 

گيالن(مشاوره--
شبانه)

زبان و ادبيات 
فارسي دانشگاه 

سمنان

زبان و ادبيات 
فارسي دانشگاه 

مازندران

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(محل 
تحصيل كرج )

ژئومورفولوژي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(محل 
تحصيل كرج )

جغرافيا دانشگاه 
فردوسي(برنامه 
ريزي روستايي)

آب و هوا شناسي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(محل 
تحصيل كرج )

روان شناسي 
غيرانتفاعي حكمت 

رضوي 
مشهد(باليني)

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه 

تهران(محل 
تحصيل پرديس قم 

(

زبان و ادبيات 
فارسي دانشگاه 
مازندران(شبانه)

جغرافيا دانشگاه 
حكيم 

سبزواري(برنامه 
ريزي روستايي)

ژئومورفولوژي 
دانشگاه حكيم 

سبزواري

روان شناسي 
غيرانتفاعي رحمان 

رامسر(باليني)

جغرافيا دانشگاه 
گيالن(برنامه ريزي 

شهري--شبانه)

حقوق غيرانتفاعي 
عالمه محدث نوري 

نور

حسابداري 
غيرانتفاعي بينالود 

مشهد

مديريت غيرانتفاعي 
عطار 

مشهد(بازرگاني)

حسابداري 
غيرانتفاعي تابران 

مشهد

علوم تربيتي 
غيرانتفاعي 

آمل(مديريت و 
برنامه ريزي 

آموزشي)

زبان و ادبيات 
فارسي دانشگاه 
سمنان(شبانه)

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه 

سمنان(شبانه)

زبان و ادبيات 
فارسي دانشگاه 

گلستان

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 

حكيم 
سبزواري(علوم 
قرآن و حديث--

شبانه)

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 
سمنان(اديان و 

عرفان)

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 

گيالن(علوم قرآن و 
حديث--شبانه)

جغرافيا دانشگاه 
مازندران(برنامه 
ريزي شهري--

شبانه)

حقوق غيرانتفاعي 
طبرستان چالوس

حسابداري 
غيرانتفاعي شانديز 

مشهد

زبان و ادبيات 
فارسي دانشگاه گنبد

زبان و ادبيات 
فارسي دانشگاه 

گيالن(شبانه)

علوم انساني رشته (ويژه استان هاي گيالن، گلستان، مازندران و سمنان): ويژه نامه استاني انتخاب رشته
كارشناسي و كارشناسي ارشدتاريخ و جغرافيا

بين4750 تا 5500
بين4000 تا4750

الهيات و معارف اسالميزبان و ادبيات فارسي و عربيعلوم اجتماعيعلوم تربيتيحسابداري و مديريت



حقوقبازه
روانشناسي و 

راهنمايي و مشاوره
علوم اجتماعي

فقه و حقوق 
اسالمي

مديريت دانشگاه حقوق دانشگاه بيرجند
بجنورد(بازرگاني)

حسابداري دانشگاه 
بيرجند(محل تحصيل قاين )

روان شناسي دانشگاه 
بيرجند(عمومي)

علوم تربيتي پرديس امام 
جعفر صادق بجنورد(آموزش 
و پرورش پيش دبستاني و 

دبستاني--بومي استان 
خراسان شمالي )

علوم تربيتي پرديس شهيد 
مطهري زاهدان(آموزش و 
پرورش پيش دبستاني و 
دبستاني--بومي استان 
سيستان وبلوچستان )

دبيري علوم اجتماعي 
پرديس رسالت 

زاهدان(دبيري--بومي 
استان كرمان )

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه عالمه طباطبايي

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه فردوسي

دبيري الهيات و معارف 
اسالمي پرديس شهيد 

بهشتي مشهد(بومي استان 
خراسان رضوي )

الهيات و معارف اسالمي 
دانشگاه تهران(اديان و 

عرفان)

فقه و حقوق دانشگاه 
گنبد(اسالمي)

جغرافيا دانشگاه 
تهران(سياسي (آمايش و 

مديريت سياسي فضا))

ژئومورفولوژي دانشگاه 
تهران

مطالعات خانواده دانشگاه 
الزهرا

مددكاري اجتماعي دانشگاه 
عالمه طباطبايي

مديريت دانشگاه سيستان و حقوق دانشگاه زابل
بلوچستان(مالي)

مديريت غيرانتفاعي حكمت 
رضوي مشهد(بازرگاني)

راهنمايي و مشاوره پرديس 
شهيد بهشتي مشهد(بومي 

استان خراسان رضوي )

علوم تربيتي دانشگاه عالمه 
طباطبايي(آموزش و پرورش 
پيش دبستاني و دبستاني--

شبانه)

علوم تربيتي پرديس امام 
خميني گرگان(آموزش و 
پرورش پيش دبستاني و 
دبستاني--بومي استان 

گلستان )

علوم اجتماعي دانشگاه 
الزهرا(پژوهشگري علوم 

اجتماعي)

دبيري زبان و ادبيات عرب 
پرديس امام سجاد 
بيرجند(بومي استان 

خراسان رضوي )

دبيري زبان وادبيات فارسي 
پرديس رسالت 

زاهدان(بومي استان كرمان )

الهيات و معارف اسالمي 
دانشگاه فردوسي(فقه و 
مباني حقوق اسالمي--

شبانه)

الهيات و معارف اسالمي 
دانشگاه حكيم 

سبزواري(فقه و مباني حقوق 
اسالمي)

جغرافيا دانشگاه 
گلستان(برنامه ريزي 

شهري)

فلسفه دانشگاه شهيد تاريخ دانشگاه الزهرا
بهشتي

علوم سياسي دانشگاه 
خوارزمي تهران(محل 

تحصيل كرج )

حسابداري غيرانتفاعي حقوق دانشگاه زابل(شبانه)
كاويان مشهد(حسابرسي)

روان شناسي دانشگاه 
سيستان و 

بلوچستان(عمومي)

علوم تربيتي دانشگاه 
خوارزمي تهران(آموزش و 
پرورش پيش دبستاني و 
دبستاني--محل تحصيل 

كرج )

علوم تربيتي دانشگاه 
فردوسي(آموزش و پرورش 

كودكان استثنايي)

علوم اجتماعي دانشگاه 
خوارزمي 

تهران(پژوهشگري علوم 
اجتماعي--محل تحصيل 

كرج )

دبيري زبان و ادبيات عرب 
پرديس شهيد بهشتي 

مشهد(بومي استان خراسان 
رضوي )

دبيري زبان وادبيات فارسي 
پرديس شهيد بهشتي 

مشهد(بومي استان خراسان 
رضوي )

الهيات و معارف اسالمي 
دانشگاه شهيد مطهري(فقه 

و حقوق اسالمي)

دبيري الهيات و معارف 
اسالمي پرديس امام محمد 

باقر بجنورد(بومي استان 
خراسان جنوبي )

جغرافيا دانشگاه تاريخ دانشگاه فردوسي
فردوسي(برنامه ريزي 

شهري)

روزنامه نگاري دانشگاه 
عالمه طباطبايي

روابط عمومي دانشگاه 
عالمه طباطبايي(شبانه)

حقوق غيرانتفاعي اشراق 
بجنورد

راهنمايي و مشاوره دانشگاه 
بجنورد

علوم تربيتي دانشگاه 
فردوسي(آموزش و پرورش 
پيش دبستاني و دبستاني)

علوم تربيتي دانشگاه حكيم 
سبزواري(مديريت و برنامه 

ريزي آموزشي)

دبيري علوم اجتماعي 
پرديس شهيد بهشتي 

مشهد(دبيري--بومي استان 
خراسان رضوي )

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه الزهرا

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه شهيد بهشتي

الهيات و معارف اسالمي 
دانشگاه فردوسي(تاريخ 

فرهنگ و تمدن ملل اسالمي)

الهيات و معارف اسالمي 
دانشگاه الزهرا(اديان و 

عرفان)

تاريخ دانشگاه شهيد تاريخ دانشگاه تهران
بهشتي

فلسفه دانشگاه تهران(محل 
تحصيل پرديس قم )

رشد و پرورش كودكان 
پيش دبستاني دانشگاه 

علوم بهزيستي و 
توانبخشي(كودكان عادي، 
كودكان با نيازهاي ويژه)

راهنمايي و مشاوره دانشگاه 
بيرجند(مشاوره--شبانه)

علوم تربيتي دانشگاه 
خوارزمي تهران(تكنولوژي 
آموزشي--محل تحصيل 

كرج )

علوم تربيتي پرديس شهيد 
باهنر بيرجند(آموزش و 

پرورش پيش دبستاني و 
دبستاني--بومي استان 

خراسان جنوبي )

علوم اجتماعي دانشگاه 
سيستان و 

بلوچستان(پژوهشگري 
علوم اجتماعي)

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه فردوسي

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه عالمه طباطبايي

الهيات و معارف اسالمي 
دانشگاه تهران(علوم قرآن 

و حديث)

الهيات و معارف اسالمي 
دانشگاه الزهرا(تاريخ 

فرهنگ و تمدن ملل اسالمي)

جغرافيا دانشگاه خوارزمي 
تهران(برنامه ريزي 

روستايي--محل تحصيل 
كرج )

ژئومورفولوژي دانشگاه 
گلستان

آب و هوا شناسي دانشگاه 
شهيد بهشتي

آب و هوا شناسي دانشگاه 
تهران

روان شناسي دانشگاه 
بيرجند(عمومي--شبانه)

علوم تربيتي دانشگاه 
بيرجند(مديريت و برنامه 

ريزي آموزشي)

علوم تربيتي پرديس 
رسالت زاهدان(آموزش و 
پرورش پيش دبستاني و 
دبستاني--بومي استان 

كرمان )

علوم اجتماعي دانشگاه 
خوارزمي تهران(خدمات 
اجتماعي--محل تحصيل 

كرج )

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي(شبانه)

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي(شبانه)

الهيات و معارف اسالمي 
دانشگاه تهران(فلسفه و 

حكمت اسالمي)

الهيات و معارف اسالمي 
دانشگاه الزهرا(فلسفه و 

حكمت اسالمي)

جغرافيا دانشگاه خوارزمي 
تهران(برنامه ريزي شهري-

-محل تحصيل كرج )

ژئومورفولوژي دانشگاه 
خوارزمي تهران(محل 

تحصيل كرج )

علوم سياسي دانشگاه 
بيرجند

علوم سياسي دانشگاه 
فردوسي

روان شناسي غيرانتفاعي 
خيام مشهد(عمومي)

علوم تربيتي دانشگاه 
خوارزمي تهران(آموزش و 

پرورش كودكان عقب مانده 
ذهني--محل تحصيل كرج )

علوم تربيتي دانشگاه 
فردوسي(آموزش و پرورش 
پيش دبستاني و دبستاني--

شبانه)

دبيري علوم اجتماعي 
پرديس آيت اهللا خامنه اي 

گرگان(دبيري--بومي 
استان گلستان )

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه الزهرا

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(محل تحصيل كرج )

الهيات و معارف اسالمي 
دانشگاه بيرجند(فقه و مباني 

حقوق اسالمي--محل 
تحصيل قاين )

الهيات و معارف اسالمي 
دانشگاه حكيم 

سبزواري(فقه و مباني حقوق 
اسالمي--شبانه)

جغرافيا دانشگاه تاريخ دانشگاه بيرجند
فردوسي(برنامه ريزي 

روستايي)

مددكاري اجتماعي دانشگاه 
عالمه طباطبايي(شبانه)

فلسفه دانشگاه خوارزمي 
تهران(حكمت اسالمي--

محل تحصيل كرج )

روان شناسي غيرانتفاعي 
حكمت رضوي مشهد(باليني)

علوم تربيتي پرديس شهيد 
بهشتي مشهد(آموزش و 
پرورش پيش دبستاني و 
دبستاني--بومي استان 

خراسان رضوي )

علوم تربيتي دانشگاه 
بيرجند(مديريت و برنامه 
ريزي آموزشي--شبانه)

علوم اجتماعي غيرانتفاعي 
حكمت رضوي 

مشهد(مددكاري اجتماعي)

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه حكيم سبزواري

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(محل تحصيل كرج )

الهيات و معارف اسالمي 
دانشگاه بيرجند(فلسفه و 

كالم اسالمي--شبانه)

الهيات و معارف اسالمي 
دانشگاه حكيم 

سبزواري(فلسفه و حكمت 
اسالمي--شبانه)

جغرافيا دانشگاه سيستان و 
بلوچستان(برنامه ريزي 

شهري)

جغرافيا دانشگاه حكيم 
سبزواري(برنامه ريزي 

روستايي)

ادبيات داستاني دانشگاه 
خوارزمي تهران(محل 

تحصيل كرج )

آب و هوا شناسي دانشگاه 
سيستان و بلوچستان(شبانه)

علوم تربيتي دانشگاه 
سيستان و 

بلوچستان(مديريت و برنامه 
ريزي آموزشي)

علوم اجتماعي غيرانتفاعي 
خيام مشهد(پژوهشگري 

علوم اجتماعي)

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه تهران(محل 
تحصيل پرديس قم )

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه كوثر

جغرافيا دانشگاه سيستان و 
بلوچستان(برنامه ريزي 

روستايي)

ژئومورفولوژي دانشگاه 
حكيم سبزواري

آب و هوا شناسي دانشگاه 
خوارزمي تهران(محل 

تحصيل كرج )

تاريخ دانشگاه واليت - 
ايرانشهر

جغرافيا دانشگاه 
بيرجند(برنامه ريزي 

شهري--محل تحصيل 
قاين )

حسابداري غيرانتفاعي 
بينالود مشهد

مديريت غيرانتفاعي عطار 
مشهد(بازرگاني)

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه گلستان

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه گنبد

الهيات و معارف اسالمي 
دانشگاه حكيم 

سبزواري(علوم قرآن و 
حديث--شبانه)

جغرافيا دانشگاه كوثر

حسابداري غيرانتفاعي 
تابران مشهد

حسابداري غيرانتفاعي 
شانديز مشهد

بين4750 تا5500
بين4000 تا4750

علوم انساني رشته (ويژه استان هاي خراسان جنوبي، رضوي، شمالي و سيستان و بلوچستان) : ويژه نامه استاني انتخاب رشته
كارشناسي و كارشناسي ارشدحسابداري و مديريت زبان و ادبيات فارسي و عربي تاريخ و جغرافياالهيات و معارف اسالميعلوم تربيتي



حقوقبازه
حسابداري و 
مديريت

فقه و حقوق 
اسالمي

مديريت دانشگاه حقوق دانشگاه زابل
سيستان و 

بلوچستان(مالي)

روان شناسي دانشگاه 
شهيد باهنر(عمومي--

شبانه)

روان شناسي دانشگاه 
هرمزگان(عمومي)

علوم تربيتي پرديس 
شهيد مطهري 

زاهدان(آموزش و 
پرورش پيش 

دبستاني و دبستاني--
بومي استان سيستان 

علوم تربيتي پرديس 
بنت الهدي 

صدر(آموزش و 
پرورش پيش 

دبستاني و دبستاني--
بومي استان بوشهر )

علوم تربيتي پرديس 
شهيد باهنر 

كرمان(آموزش و 
پرورش پيش 

دبستاني و دبستاني--
بومي استان كرمان )

دبيري علوم اجتماعي 
پرديس رسالت 
زاهدان(دبيري--

بومي استان كرمان)

علوم اجتماعي 
دانشگاه 

الزهرا(پژوهشگري 
علوم اجتماعي)

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي

دبيري زبان و ادبيات 
عرب پرديس بنت 
الهدي صدر(بومي 

استان فارس )

دبيري زبان وادبيات 
فارسي پرديس شهيد 
ايزد پناه ياسوج(بومي 

استان كهگيلويه 
وبويراحمد )

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 

تهران(اديان و عرفان)

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 

شهيد مطهري(فقه و 
حقوق اسالمي)

جغرافيا دانشگاه 
تهران(سياسي 

(آمايش و مديريت 
سياسي فضا))

ژئومورفولوژي 
دانشگاه تهران

مطالعات خانواده 
دانشگاه الزهرا

مددكاري اجتماعي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي

فلسفه دانشگاه شهيد 
بهشتي

حقوق دانشگاه 
زابل(شبانه)

حسابداري دانشگاه 
ولي عصر(شبانه)

روان شناسي دانشگاه 
سيستان و 

بلوچستان(عمومي)

روان شناسي دانشگاه 
سلمان 

فارسي(عمومي)

علوم تربيتي دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(آموزش و 
پرورش پيش 

دبستاني و دبستاني--
شبانه)

علوم تربيتي پرديس 
شهيد باهنر 

شيراز(آموزش و 
پرورش پيش 

دبستاني و دبستاني--
بومي استان فارس )

علوم تربيتي دانشگاه 
خوارزمي 

تهران(آموزش و 
پرورش پيش 

دبستاني و دبستاني--
محل تحصيل كرج )

دبيري علوم اجتماعي 
پرديس خواجه 

نصيرالدين 
كرمان(دبيري--بومي 

استان كرمان)

علوم اجتماعي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(پژوهشگري 
علوم اجتماعي--محل 

تحصيل كرج )

دبيري زبان وادبيات 
فارسي پرديس 

رسالت زاهدان(بومي 
استان كرمان )

دبيري زبان و ادبيات 
عرب پرديس شهيد 
رجايي شيراز(بومي 

استان فارس )

دبيري زبان وادبيات 
فارسي پرديس بنت 
الهدي صدر(بومي 
استان كهگيلويه 

وبويراحمد )

دبيري الهيات و 
معارف اسالمي 

پرديس شهيد رجايي 
شيراز(بومي استان 

فارس )

دبيري الهيات و 
معارف اسالمي 
پرديس خواجه 

نصيرالدين 
كرمان(بومي استان 

كرمان )

علوم سياسي دانشگاه تاريخ دانشگاه تهرانتاريخ دانشگاه الزهرا
خوارزمي تهران(محل 

تحصيل كرج )

روزنامه نگاري 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي

روابط عمومي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي(شبانه)

راهنمايي و مشاوره 
پرديس شهيد ايزد 
پناه ياسوج(بومي 
استان كهگيلويه 

وبويراحمد )

راهنمايي و مشاوره 
دانشگاه 

هرمزگان(مشاوره)

علوم تربيتي دانشگاه 
شيراز(آموزش و 
پرورش پيش 

دبستاني و دبستاني)

علوم تربيتي پرديس 
كوثر ياسوج(آموزش 

و پرورش پيش 
دبستاني و دبستاني--
بومي استان كهگيلويه 

وبويراحمد )

علوم تربيتي دانشگاه 
شيراز(مديريت و 

برنامه ريزي آموزشي)

علوم اجتماعي 
دانشگاه 

شيراز(پژوهشگري 
علوم اجتماعي)

علوم اجتماعي 
دانشگاه 

هرمزگان(پژوهشگري 
علوم اجتماعي)

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه الزهرا

دبيري زبان وادبيات 
فارسي پرديس بنت 
الهدي صدر(بومي 
استان خوزستان )

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه شهيد بهشتي

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 
شهيد باهنر(فقه و 

مباني حقوق اسالمي-
-شبانه)

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 

هرمزگان(فقه و مباني 
حقوق اسالمي)

تاريخ دانشگاه شهيد 
بهشتي

جغرافيا دانشگاه 
خوارزمي 

تهران(برنامه ريزي 
روستايي--محل 
تحصيل كرج )

علوم سياسي دانشگاه 
شهيد باهنر

فلسفه دانشگاه 
تهران(محل تحصيل 

پرديس قم )

رشد و پرورش 
كودكان پيش 

دبستاني دانشگاه 
علوم بهزيستي و 

توانبخشي(كودكان 
عادي، كودكان با 

روان شناسي دانشگاه 
ياسوج(عمومي)

روان شناسي دانشگاه 
سلمان 

فارسي(عمومي--
شبانه)

علوم تربيتي دانشگاه 
خوارزمي 

تهران(تكنولوژي 
آموزشي--محل 
تحصيل كرج )

علوم تربيتي پرديس 
فاطمه الزهرا 

بندرعباس(آموزش و 
پرورش پيش 

دبستاني و دبستاني--
بومي استان هرمزگان 

علوم تربيتي دانشگاه 
شهيد باهنر(آموزش و 

پرورش پيش 
دبستاني و دبستاني--

شبانه)

علوم اجتماعي 
دانشگاه سيستان و 

بلوچستان(پژوهشگري
 علوم اجتماعي)

علوم اجتماعي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(خدمات 
اجتماعي--محل 
تحصيل كرج )

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه شيراز

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي(شبانه)

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 

الزهرا(اديان و عرفان)

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 

تهران(علوم قرآن و 
حديث)

جغرافيا دانشگاه 
خوارزمي 

تهران(برنامه ريزي 
شهري--محل 
تحصيل كرج )

ژئومورفولوژي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(محل تحصيل 
كرج )

علوم سياسي دانشگاه 
شيراز

آب و هوا شناسي 
دانشگاه شهيد بهشتي

آب و هوا شناسي 
دانشگاه تهران

روان شناسي 
غيرانتفاعي كار 

رفسنجان(عمومي)

روان شناسي دانشگاه 
ياسوج(عمومي--

شبانه)

علوم تربيتي پرديس 
رسالت 

زاهدان(آموزش و 
پرورش پيش 

دبستاني و دبستاني--
بومي استان كرمان )

علوم تربيتي دانشگاه 
خوارزمي 

تهران(آموزش و 
پرورش كودكان عقب 

مانده ذهني--محل 
تحصيل كرج )

علوم تربيتي پرديس 
شهيد ايزد پناه 

ياسوج(آموزش و 
پرورش پيش 

دبستاني و دبستاني--
بومي استان كهگيلويه 

علوم اجتماعي 
دانشگاه 

ياسوج(پژوهشگري 
علوم اجتماعي)

علوم اجتماعي 
دانشگاه شهيد 

باهنر(پژوهشگري 
علوم اجتماعي--

شبانه)

دبيري زبان وادبيات 
فارسي پرديس 
فاطمه الزهرا 

بندرعباس(بومي 
استان فارس )

زبان و ادبيات فارسي 
حضرت 

نرجس(س)(ويژه 
خواهران)-رفسنجان

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي(شبانه)

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 

الزهرا(تاريخ فرهنگ 
و تمدن ملل اسالمي)

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 

ياسوج(فقه و مباني 
حقوق اسالمي)

جغرافيا دانشگاه تاريخ دانشگاه شيراز
سيستان و 

بلوچستان(برنامه 
ريزي شهري)

مددكاري اجتماعي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي(شبانه)

فلسفه دانشگاه 
خوارزمي 

تهران(حكمت 
اسالمي--محل 
تحصيل كرج )

باستان شناسي 
دانشگاه جيرفت

علوم تربيتي دانشگاه 
شيراز(آموزش و 
پرورش كودكان 

استثنايي)

علوم تربيتي دانشگاه 
سيستان و 

بلوچستان(مديريت و 
برنامه ريزي آموزشي)

علوم تربيتي پرديس 
خواجه نصيرالدين 
كرمان(آموزش و 

پرورش پيش 
دبستاني و دبستاني--
بومي استان كرمان )

علوم اجتماعي 
دانشگاه 

ياسوج(پژوهشگري 
علوم اجتماعي--

شبانه)

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه الزهرا

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(محل تحصيل 
كرج )

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه هرمزگان

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 
تهران(فلسفه و 
حكمت اسالمي)

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 
الزهرا(فلسفه و 
حكمت اسالمي)

جغرافيا دانشگاه 
شهيد باهنر(برنامه 

ريزي شهري--شبانه)

علوم سياسي دانشگاه تاريخ دانشگاه جيرفت
شهيد باهنر(شبانه)

علوم سياسي دانشگاه 
ياسوج

ادبيات داستاني 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(محل تحصيل 
كرج )

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(محل تحصيل 
كرج )

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه ولي عصر

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه تهران(محل 
تحصيل پرديس قم )

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 

هرمزگان(فلسفه و 
كالم اسالمي)

جغرافيا دانشگاه 
سيستان و 

بلوچستان(برنامه 
ريزي روستايي)

تاريخ دانشگاه 
ياسوج(شبانه)

آب و هوا شناسي 
دانشگاه سيستان و 
بلوچستان(شبانه)

آب و هوا شناسي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(محل تحصيل 
كرج )

تاريخ دانشگاه واليت 
- ايرانشهر

حقوق دانشگاه 
شيراز(مجازي)

مديريت دانشگاه 
شهيد باهنر(بازرگاني-
-محل تحصيل بافت -

-شبانه)

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه 

ياسوج(شبانه)

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه ياسوج

زبان شناسي دانشگاه 
ولي عصر(شبانه)

آب و هوا شناسي 
دانشگاه جيرفت

علوم قرآني حضرت 
نرجس(س)(ويژه 
خواهران)-رفسنجان

زبان و ادبيات فارسي 
غيرانتفاعي حافظ 

شيراز

بين 4000 تا 4750
روانشناسي و راهنمايي و 

مشاوره
زبان و ادبيات فارسي و عربيعلوم اجتماعيعلوم تربيتي

رشته علوم انساني (ويژه استان هاي فارس، كرمان، بوشهر و هرمزگان): ويژه نامه استاني انتخاب رشته
كارشناسي و كارشناسي ارشدتاريخ و جغرافياالهيات و معارف اسالمي

بين 4750 تا 5500



حقوقبازه
روانشناسي و 

راهنمايي و مشاوره
علوم اجتماعي

الهيات و معارف 
اسالمي

فقه و حقوق 
اسالمي

مديريت دانشگاه حقوق دانشگاه مراغه
اروميه(بازرگاني)

حسابداري غيرانتفاعي 
البرز قزوين

روان شناسي دانشگاه امام 
خميني(عمومي)

علوم تربيتي پرديس بنت 
الهدي صدر اردبيل(آموزش 
و پرورش پيش دبستاني و 

دبستاني--بومي استان 
اردبيل )

علوم تربيتي پرديس 
فاطمه الزهرا تبريز(آموزش 
و پرورش پيش دبستاني و 

دبستاني--بومي استان 
اذربايجان شرقي )

علوم تربيتي دانشگاه 
عالمه طباطبايي(آموزش و 
پرورش پيش دبستاني و 

دبستاني--شبانه)

دبيري علوم اجتماعي 
پرديس شهيد رجايي 
اروميه(دبيري--بومي 

استان اذربايجان غربي)

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه عالمه طباطبايي

دبيري زبان و ادبيات عرب 
پرديس عالمه طباطبايي 

اردبيل(بومي استان 
اذربايجان غربي)

دبيري الهيات و معارف 
اسالمي پرديس عالمه 
طباطبايي اروميه(بومي 
استان اذربايجان غربي)

فقه و حقوق دانشگاه شهيد 
مدني آذربايجان(اسالمي)

جغرافيا دانشگاه 
تهران(سياسي (آمايش و 

مديريت سياسي فضا))

ژئومورفولوژي دانشگاه 
تهران

مطالعات خانواده دانشگاه 
الزهرا

مددكاري اجتماعي دانشگاه 
عالمه طباطبايي

فلسفه دانشگاه شهيد 
بهشتي

حقوق دانشگاه 
مراغه(شبانه)

مديريت غيرانتفاعي رجا 
قزوين(بازرگاني)

مديريت غيرانتفاعي البرز 
قزوين(مالي)

راهنمايي و مشاوره 
پرديس بنت الهدي صدر-
قزوين(بومي استان گيالن )

علوم تربيتي دانشگاه 
خوارزمي تهران(آموزش و 
پرورش پيش دبستاني و 
دبستاني--محل تحصيل 

كرج )

علوم تربيتي پرديس عالمه 
طباطبايي اروميه(آموزش و 
پرورش پيش دبستاني و 
دبستاني--بومي استان 

اذربايجان غربي )

علوم تربيتي دانشگاه 
تبريز(آموزش و پرورش 

پيش دبستاني و دبستاني)

علوم اجتماعي دانشگاه 
الزهرا(پژوهشگري علوم 

اجتماعي)

دبيري زبان وادبيات 
فارسي پرديس عالمه 

اميني تبريز(بومي استان 
اذربايجان شرقي )

دبيري زبان وادبيات 
فارسي پرديس عالمه 
طباطبايي اروميه(بومي 

استان اذربايجان شرقي )

الهيات و معارف اسالمي 
دانشگاه تهران(اديان و 

عرفان)

فقه و حقوق دانشگاه شهيد 
مدني آذربايجان(اسالمي--

شبانه)

علوم سياسي دانشگاه تاريخ دانشگاه تهرانتاريخ دانشگاه الزهرا
خوارزمي تهران(محل 

تحصيل كرج )

روزنامه نگاري دانشگاه 
عالمه طباطبايي

روابط عمومي دانشگاه 
عالمه طباطبايي(شبانه)

حقوق غيرانتفاعي كار 
قزوين

مديريت غيرانتفاعي رجا 
قزوين(مالي)

حسابداري غيرانتفاعي رجا 
قزوين

روان شناسي دانشگاه 
زنجان(عمومي)

علوم تربيتي دانشگاه 
خوارزمي تهران(تكنولوژي 
آموزشي--محل تحصيل 

كرج )

علوم تربيتي دانشگاه 
تبريز(تكنولوژي آموزشي)

علوم تربيتي دانشگاه 
اروميه(مديريت و برنامه 

ريزي آموزشي)

علوم اجتماعي دانشگاه 
خوارزمي 

تهران(پژوهشگري علوم 
اجتماعي--محل تحصيل 

كرج )

دبيري زبان و ادبيات عرب 
پرديس فردوسي 
كرج(بومي استان 
اذربايجان شرقي )

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه الزهرا

الهيات و معارف اسالمي 
دانشگاه شهيد 

مطهري(فقه و حقوق 
اسالمي)

تاريخ دانشگاه شهيد 
بهشتي

جغرافيا دانشگاه 
تبريز(برنامه ريزي شهري)

فلسفه دانشگاه 
تهران(محل تحصيل 

پرديس قم )

رشد و پرورش كودكان 
پيش دبستاني دانشگاه 

علوم بهزيستي و 
توانبخشي(كودكان عادي، 
كودكان با نيازهاي ويژه)

فلسفه دانشگاه امام خميني

حسابداري غيرانتفاعي 
تاكستان قزوين

مديريت غيرانتفاعي كار 
قزوين(دولتي)

راهنمايي و مشاوره 
پرديس فاطمه الزهرا 

تبريز(بومي استان 
اذربايجان شرقي )

علوم تربيتي پرديس امير 
كبير كرج(آموزش و 

پرورش پيش دبستاني و 
دبستاني--بومي استان 

البرز )

علوم تربيتي دانشگاه 
خوارزمي تهران(آموزش و 

پرورش كودكان عقب 
مانده ذهني--محل 

تحصيل كرج )

علوم تربيتي پرديس شهيد 
رجايي اروميه(آموزش و 
پرورش پيش دبستاني و 
دبستاني--بومي استان 

اذربايجان غربي )

علوم اجتماعي دانشگاه 
تبريز(پژوهشگري علوم 

اجتماعي)

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه امام خميني

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه شهيد بهشتي

الهيات و معارف اسالمي 
دانشگاه الزهرا(اديان و 

عرفان)

جغرافيا دانشگاه خوارزمي 
تهران(برنامه ريزي 

روستايي--محل تحصيل 
كرج )

آب و هوا شناسي دانشگاه تاريخ دانشگاه اروميه
شهيد بهشتي

آب و هوا شناسي دانشگاه 
تهران

علوم اقتصادي دانشگاه 
اروميه(اقتصاد بازرگاني)

حسابداري غيرانتفاعي كار 
قزوين

مديريت غيرانتفاعي كار 
قزوين(بازرگاني)

روان شناسي دانشگاه 
شهيد مدني 

آذربايجان(عمومي--شبانه)

علوم تربيتي پرديس بنت 
الهدي صدر-

قزوين(آموزش و پرورش 
پيش دبستاني و دبستاني-

-بومي استان قزوين )

علوم تربيتي پرديس بنت 
الهدي صدر-

قزوين(آموزش و پرورش 
پيش دبستاني و دبستاني-
-بومي استان اذربايجان 

علوم تربيتي پرديس عالمه 
اميني تبريز(آموزش و 

پرورش پيش دبستاني و 
دبستاني--بومي استان 

اذربايجان شرقي )

علوم اجتماعي دانشگاه 
تبريز(تعاون و رفاه 

اجتماعي)

دبيري زبان وادبيات 
فارسي پرديس شهيد 

رجايي قزوين(بومي استان 
اذربايجان غربي)

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه عالمه طباطبايي

الهيات و معارف اسالمي 
دانشگاه تهران(علوم قرآن 

و حديث)

ژئومورفولوژي دانشگاه 
تبريز

جغرافيا دانشگاه 
زنجان(برنامه ريزي 

شهري)

مددكاري اجتماعي دانشگاه 
عالمه طباطبايي(شبانه)

آب و هوا شناسي دانشگاه 
اروميه

فلسفه دانشگاه خوارزمي 
تهران(حكمت اسالمي--

محل تحصيل كرج )

مديريت غيرانتفاعي كار 
قزوين(صنعتي)

مديريت دانشگاه 
اروميه(بازرگاني--نيمه 

حضوري)

روان شناسي دانشگاه 
محقق اردبيلي(عمومي)

علوم تربيتي دانشگاه 
شهيد مدني 

آذربايجان(مديريت و 
برنامه ريزي آموزشي--

شبانه)

علوم اجتماعي دانشگاه 
خوارزمي تهران(خدمات 
اجتماعي--محل تحصيل 

كرج )

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي(شبانه)

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي(شبانه)

الهيات و معارف اسالمي 
دانشگاه الزهرا(تاريخ 
فرهنگ و تمدن ملل 

اسالمي)

جغرافيا دانشگاه محقق 
اردبيلي(سنجش از دور)

جغرافيا دانشگاه خوارزمي 
تهران(برنامه ريزي 

شهري--محل تحصيل 
كرج )

مطالعات خانواده دانشگاه 
شهيد مدني آذربايجان

علوم قرآني دانشگاه امام 
خميني

علوم اقتصادي غيرانتفاعي 
رجا قزوين(اقتصاد پول و 

بانكداري)

راهنمايي و مشاوره 
پرديس عالمه اميني 
تبريز(بومي استان 
اذربايجان شرقي )

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه الزهرا

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(محل تحصيل كرج )

الهيات و معارف اسالمي 
دانشگاه امام 

خميني(فلسفه و حكمت 
اسالمي)

جغرافيا دانشگاه محقق 
اردبيلي(برنامه ريزي 

شهري)

جغرافيا دانشگاه 
زنجان(برنامه ريزي 

روستايي)

آب و هوا شناسي دانشگاه 
محقق اردبيلي

علوم اقتصادي دانشگاه 
اروميه(اقتصاد بازرگاني--

نيمه حضوري)

ادبيات داستاني دانشگاه 
خوارزمي تهران(محل 

تحصيل كرج )

راهنمايي و مشاوره 
دانشگاه محقق 
اردبيلي(مشاوره)

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه اروميه

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(محل تحصيل كرج )

الهيات و معارف اسالمي 
دانشگاه تهران(فلسفه و 

حكمت اسالمي)

جغرافيا دانشگاه 
مراغه(برنامه ريزي شهري)

آب و هوا شناسي دانشگاه جغرافيا دانشگاه اروميه
خوارزمي تهران(محل 

تحصيل كرج )

مطالعات خانواده دانشگاه 
شهيد مدني 

آذربايجان(شبانه)

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه امام 

خميني(مترجمي )

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه تهران(محل 
تحصيل پرديس قم )

الهيات و معارف اسالمي 
دانشگاه الزهرا(فلسفه و 

حكمت اسالمي)

ژئومورفولوژي دانشگاه 
خوارزمي تهران(محل 

تحصيل كرج )

جغرافيا دانشگاه 
تبريز(برنامه ريزي شهري-

-شبانه)

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه محقق 

اردبيلي(محل تحصيل نمين 
(

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه شهيد مدني 

آذربايجان

الهيات و معارف اسالمي 
دانشگاه شهيد مدني 

آذربايجان(علوم قرآن و 
حديث)

جغرافيا دانشگاه محقق 
اردبيلي(برنامه ريزي 

روستايي)

ژئومورفولوژي دانشگاه 
زنجان

حسابداري غيرانتفاعي 
سهروردي قزوين

حسابداري غيرانتفاعي 
غزالي قزوين

علوم تربيتي دانشگاه 
اروميه(مديريت و برنامه 
ريزي آموزشي--نيمه 

حضوري)

علوم اجتماعي غيرانتفاعي 
البرز قزوين(پژوهشگري 

علوم اجتماعي)

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه شهيد مدني 

آذربايجان(شبانه)

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه شهيد مدني 

آذربايجان(شبانه)

الهيات و معارف اسالمي 
دانشگاه شهيد مدني 

آذربايجان(فلسفه و حكمت 
اسالمي)

حسابداري غيرانتفاعي 
بصير آبيك(مالياتي)

حسابداري غيرانتفاعي علم 
و فناوري شمس تبريز

الهيات و معارف اسالمي 
دانشگاه شهيد مدني 

آذربايجان(فلسفه و حكمت 
اسالمي--شبانه)

بين 4000 تا 4750

زبان و ادبيات فارسي و عربيعلوم تربيتي

علوم انساني رشته (ويژه استان هاي آذربايجان شرقي، غربي، اردبيل و زنجان): ويژه نامه استاني انتخاب رشته
كارشناسي و كارشناسي ارشدتاريخ و جغرافياحسابداري و مديريت

بين 4750 تا 5500



حقوقبازه
حسابداري و 
مديريت

فقه و حقوق 
اسالمي

حقوق دانشگاه رازي 
كرمانشاه

مديريت دانشگاه 
اروميه(بازرگاني)

راهنمايي و مشاوره 
پرديس فاطمه الزهرا 

اهواز(بومي استان 
خوزستان )

راهنمايي و مشاوره 
پرديس فاطمه الزهرا 

تبريز(بومي استان 
اذربايجان شرقي )

علوم تربيتي پرديس 
امام جعفر صادق 

ايالم(آموزش و پرورش 
پيش دبستاني و 

دبستاني--بومي استان 
( ايالم

علوم تربيتي پرديس 
فاطمه الزهرا 

تبريز(آموزش و پرورش 
پيش دبستاني و 

دبستاني--بومي استان 
( اذربايجان شرقي

علوم تربيتي دانشگاه 
عالمه طباطبايي(آموزش 

و پرورش پيش 
دبستاني و دبستاني--

شبانه)

دبيري علوم اجتماعي 
پرديس شهيد رجايي 
اروميه(دبيري--بومي 

استان اذربايجان غربي )

علوم اجتماعي دانشگاه 
الزهرا(پژوهشگري 

علوم اجتماعي)

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه عالمه طباطبايي

دبيري زبان وادبيات 
فارسي پرديس عالمه 

اميني تبريز(بومي 
استان اذربايجان شرقي 

(

دبيري الهيات و معارف 
اسالمي پرديس عالمه 
طباطبايي اروميه(بومي 

استان اذربايجان غربي )

الهيات و معارف اسالمي 
دانشگاه تهران(اديان و 

عرفان)

فقه و حقوق دانشگاه 
شهيد مدني 

آذربايجان(اسالمي)

جغرافيا دانشگاه 
تهران(سياسي (آمايش 
و مديريت سياسي فضا))

ژئومورفولوژي دانشگاه 
تهران

مطالعات خانواده 
دانشگاه الزهرا

مددكاري اجتماعي 
دانشگاه عالمه طباطبايي

فلسفه دانشگاه شهيد 
بهشتي

حقوق دانشگاه بوعلي 
سينا(شبانه)

حسابداري دانشگاه 
بوعلي سينا(محل 

تحصيل رزن )

روان شناسي دانشگاه 
رازي كرمانشاه(عمومي)

راهنمايي و مشاوره 
دانشگاه شهيد چمران

علوم تربيتي پرديس 
بنت الهدي صدر 
سنندج(آموزش و 

پرورش پيش دبستاني 
و دبستاني--بومي 
( استان كردستان

علوم تربيتي پرديس 
شهيد صدوقي 

كرمانشاه(آموزش و 
پرورش پيش دبستاني 

و دبستاني--بومي 
( استان كرمانشاه

علوم تربيتي دانشگاه 
خوارزمي تهران(آموزش 

و پرورش پيش 
دبستاني و دبستاني--
محل تحصيل كرج )

علوم اجتماعي دانشگاه 
خوارزمي 

تهران(پژوهشگري 
علوم اجتماعي--محل 

تحصيل كرج )

علوم اجتماعي دانشگاه 
شهيد 

چمران(پژوهشگري 
علوم اجتماعي)

دبيري زبان وادبيات 
فارسي پرديس عالمه 
طباطبايي اروميه(بومي 

استان اذربايجان شرقي 
(

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه الزهرا

الهيات و معارف اسالمي 
دانشگاه بوعلي 

سينا(فقه و مباني حقوق 
اسالمي)

الهيات و معارف اسالمي 
دانشگاه شهيد 

مطهري(فقه و حقوق 
اسالمي)

فقه و حقوق دانشگاه 
كردستان(شافعي--

مخصوص اهل سنت )

علوم سياسي دانشگاه تاريخ دانشگاه تهرانتاريخ دانشگاه الزهرا
شهيد چمران

علوم سياسي دانشگاه 
خوارزمي تهران(محل 

تحصيل كرج )

روزنامه نگاري دانشگاه 
عالمه طباطبايي

حسابداري دانشگاه حقوق دانشگاه مراغه
كردستان

روان شناسي دانشگاه 
مالير(عمومي)

روان شناسي دانشگاه 
بوعلي سينا(عمومي--

شبانه)

علوم تربيتي پرديس 
فاطمه الزهرا 

اهواز(آموزش و پرورش 
پيش دبستاني و 

دبستاني--بومي استان 
( خوزستان

علوم تربيتي پرديس 
شهيد باهنر 

همدان(آموزش و 
پرورش پيش دبستاني 

و دبستاني--بومي 
( استان همدان

علوم تربيتي پرديس 
عالمه طباطبايي 
اروميه(آموزش و 

پرورش پيش دبستاني 
و دبستاني--بومي 

( استان اذربايجان غربي

علوم اجتماعي دانشگاه 
تبريز(پژوهشگري علوم 

اجتماعي)

علوم اجتماعي دانشگاه 
بوعلي سينا(پژوهشگري 

علوم اجتماعي)

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه شهيد بهشتي

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه عالمه طباطبايي

الهيات و معارف اسالمي 
دانشگاه شهيد 

چمران(فقه و مباني 
حقوق اسالمي)

الهيات و معارف اسالمي 
دانشگاه الزهرا(اديان و 

عرفان)

فقه و حقوق دانشگاه 
شهيد مدني 

آذربايجان(اسالمي--
شبانه)

تاريخ دانشگاه شهيد 
بهشتي

جغرافيا دانشگاه 
تبريز(برنامه ريزي 

شهري)

روابط عمومي دانشگاه 
عالمه طباطبايي(شبانه)

فلسفه دانشگاه 
تهران(محل تحصيل 

پرديس قم )

علوم اقتصادي دانشگاه 
شهيد چمران(اقتصاد 

بازرگاني)

حقوق دانشگاه رازي 
كرمانشاه(شبانه)

حسابداري دانشگاه 
شهيد چمران(شبانه)

روان شناسي دانشگاه 
شهيد مدني 

آذربايجان(عمومي--
شبانه)

راهنمايي و مشاوره 
پرديس عالمه اميني 
تبريز(بومي استان 
اذربايجان شرقي )

علوم تربيتي دانشگاه 
تبريز(آموزش و پرورش 

پيش دبستاني و 
دبستاني)

علوم تربيتي دانشگاه 
شهيد چمران(آموزش و 
پرورش پيش دبستاني 

و دبستاني)

علوم تربيتي دانشگاه 
خوارزمي 

تهران(تكنولوژي 
آموزشي--محل تحصيل 

كرج )

علوم اجتماعي دانشگاه 
تبريز(تعاون و رفاه 

اجتماعي)

علوم اجتماعي دانشگاه 
خوارزمي تهران(خدمات 

اجتماعي--محل 
تحصيل كرج )

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي(شبانه)

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي(شبانه)

الهيات و معارف اسالمي 
دانشگاه تهران(علوم 

قرآن و حديث)

الهيات و معارف اسالمي 
دانشگاه الزهرا(تاريخ 
فرهنگ و تمدن ملل 

اسالمي)

جغرافيا دانشگاه شهيد 
چمران(برنامه ريزي 

شهري)

جغرافيا دانشگاه 
خوارزمي تهران(برنامه 
ريزي روستايي--محل 

تحصيل كرج )

رشد و پرورش كودكان 
پيش دبستاني دانشگاه 

علوم بهزيستي و 
توانبخشي(كودكان 
عادي، كودكان با 

نيازهاي ويژه)

آب و هوا شناسي 
دانشگاه شهيد بهشتي

آب و هوا شناسي 
دانشگاه تهران

حقوق دانشگاه 
مراغه(شبانه)

مديريت دانشگاه بوعلي 
سينا(بازرگاني--محل 

تحصيل رزن )

روان شناسي دانشگاه 
رازي كرمانشاه(عمومي-

-شبانه)

راهنمايي و مشاوره 
دانشگاه شهيد 
چمران(شبانه)

علوم تربيتي دانشگاه 
تبريز(تكنولوژي 

آموزشي)

علوم تربيتي دانشگاه 
اروميه(مديريت و برنامه 

ريزي آموزشي)

علوم تربيتي دانشگاه 
خوارزمي تهران(آموزش 
و پرورش كودكان عقب 

مانده ذهني--محل 
تحصيل كرج )

علوم اجتماعي دانشگاه 
ايالم(پژوهشگري علوم 

اجتماعي)

علوم اجتماعي دانشگاه 
شهيد چمران(برنامه 

ريزي اجتماعي)

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه الزهرا

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(محل تحصيل 
كرج )

الهيات و معارف اسالمي 
دانشگاه تهران(فلسفه و 

حكمت اسالمي)

الهيات و معارف اسالمي 
دانشگاه الزهرا(فلسفه و 

حكمت اسالمي)

ژئومورفولوژي دانشگاه تاريخ دانشگاه اروميه
تبريز

علوم اقتصادي دانشگاه 
اروميه(اقتصاد بازرگاني)

مددكاري اجتماعي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي(شبانه)

آب و هوا شناسي 
دانشگاه اروميه

حسابداري غيرانتفاعي 
جهاددانشگاهي 

خوزستان

روان شناسي غيرانتفاعي 
جهاددانشگاهي 
خوزستان(باليني)

علوم تربيتي دانشگاه 
مالير(تكنولوژي 

آموزشي)

علوم تربيتي پرديس 
شهيد رجايي 

اروميه(آموزش و 
پرورش پيش دبستاني 

و دبستاني--بومي 
( استان اذربايجان غربي

علوم تربيتي دانشگاه 
كردستان(مديريت و 
برنامه ريزي آموزشي)

علوم اجتماعي دانشگاه 
بوعلي سينا(پژوهشگري 
علوم اجتماعي--شبانه)

علوم اجتماعي دانشگاه 
رازي 

كرمانشاه(پژوهشگري 
علوم اجتماعي--شبانه)

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه شهيد چمران

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه اروميه

الهيات و معارف اسالمي 
دانشگاه بوعلي 

سينا(فقه و مباني حقوق 
اسالمي--شبانه)

الهيات و معارف اسالمي 
دانشگاه سيدجمال 

الدين اسدآبادي(تاريخ 
فرهنگ و تمدن ملل 

اسالمي--شبانه)

جغرافيا دانشگاه 
خوارزمي تهران(برنامه 
ريزي شهري--محل 

تحصيل كرج )

جغرافيا دانشگاه 
مراغه(برنامه ريزي 

شهري)

فلسفه دانشگاه 
خوارزمي تهران(حكمت 
اسالمي--محل تحصيل 

كرج )

مطالعات خانواده 
دانشگاه شهيد مدني 

آذربايجان

علوم سياسي دانشگاه 
بوعلي سينا

مديريت دانشگاه 
اروميه(بازرگاني--نيمه 

حضوري)

علوم تربيتي پرديس 
شهيد مدرس 

سنندج(آموزش و 
پرورش پيش دبستاني 

و دبستاني--بومي 
( استان كردستان

علوم تربيتي دانشگاه 
سيدجمال الدين 

اسدآبادي(تكنولوژي 
آموزشي)

علوم تربيتي دانشگاه 
بوعلي سينا(مديريت و 
برنامه ريزي آموزشي)

علوم اجتماعي دانشگاه 
ايالم(پژوهشگري علوم 

اجتماعي--شبانه)

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(محل تحصيل 
كرج )

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه تهران(محل 
تحصيل پرديس قم )

الهيات و معارف اسالمي 
دانشگاه ايالم(فقه و 
مباني حقوق اسالمي)

الهيات و معارف اسالمي 
دانشگاه ايالم(علوم 

قرآن و حديث)

ژئومورفولوژي دانشگاه جغرافيا دانشگاه اروميه
خوارزمي تهران(محل 

تحصيل كرج )

علوم اقتصادي دانشگاه 
اروميه(اقتصاد بازرگاني-

-نيمه حضوري)

ادبيات داستاني دانشگاه 
خوارزمي تهران(محل 

تحصيل كرج )

آب و هوا شناسي 
دانشگاه كردستان

علوم تربيتي دانشگاه 
شهيد چمران(تكنولوژي 

آموزشي)

علوم تربيتي پرديس 
عالمه اميني 

تبريز(آموزش و پرورش 
پيش دبستاني و 

دبستاني--بومي استان 
( اذربايجان شرقي

علوم تربيتي دانشگاه 
شهيد مدني 

آذربايجان(مديريت و 
برنامه ريزي آموزشي--

شبانه)

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه شهيد مدني 

آذربايجان

الهيات و معارف اسالمي 
دانشگاه شهيد مدني 

آذربايجان(علوم قرآن و 
حديث)

تاريخ دانشگاه شهيد 
چمران

ژئومورفولوژي دانشگاه 
كردستان

آب و هوا شناسي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(محل تحصيل 
كرج )

مطالعات خانواده 
دانشگاه شهيد مدني 

آذربايجان(شبانه)

علوم سياسي دانشگاه 
شهيد چمران(شبانه)

علوم تربيتي پرديس 
حضرت رسول اكرم 

اهواز(آموزش و پرورش 
پيش دبستاني و 

دبستاني--بومي استان 
( خوزستان

علوم تربيتي دانشگاه 
بوعلي سينا(تكنولوژي 

آموزشي--شبانه)

جغرافيا دانشگاه 
تبريز(برنامه ريزي 
شهري--شبانه)

حسابداري غيرانتفاعي 
علم و فناوري شمس 

تبريز

راهنمايي و مشاوره 
دانشگاه رازي 

كرمانشاه(مشاوره--
شبانه)

علوم تربيتي دانشگاه 
اروميه(مديريت و برنامه 
ريزي آموزشي--نيمه 

حضوري)

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه كردستان

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه كردستان(نيمه 

حضوري)

الهيات و معارف اسالمي 
دانشگاه شهيد مدني 
آذربايجان(فلسفه و 

حكمت اسالمي)

الهيات و معارف اسالمي 
دانشگاه شهيد مدني 
آذربايجان(فلسفه و 

حكمت اسالمي--شبانه)

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه شهيد مدني 

آذربايجان(شبانه)

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه شهيد مدني 

آذربايجان(شبانه)

بين4750 تا 5500
بين4000 تا4750

علوم اجتماعيعلوم تربيتيروانشناسي و راهنمايي و مشاوره

علوم انساني رشته (ويژه استان هاي كرمانشاه، همدان و كردستان): ويژه نامه استاني انتخاب رشته
كارشناسي و كارشناسي ارشدتاريخ و جغرافياالهيات و معارف اسالميزبان و ادبيات فارسي و عربي



حسابداري حقوقبازه
و مديريت

فقه و 
حقوق 
اسالمي

حقوق دانشگاه رازي 
كرمانشاه

حسابداري دانشگاه 
بوعلي سينا(محل 

تحصيل رزن )

راهنمايي و مشاوره 
پرديس فاطمه الزهرا 

اهواز(بومي استان 
خوزستان )

راهنمايي و مشاوره 
دانشگاه لرستان

علوم تربيتي پرديس 
امام جعفر صادق 
ايالم(آموزش و 

پرورش پيش دبستاني 
و دبستاني--بومي 

استان ايالم )

علوم تربيتي دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(آموزش و 
پرورش پيش دبستاني 

و دبستاني--شبانه)

علوم تربيتي پرديس 
شهيد باهنر 

شيراز(آموزش و 
پرورش پيش دبستاني 

و دبستاني--بومي 
استان فارس )

علوم اجتماعي 
دانشگاه 

الزهرا(پژوهشگري 
علوم اجتماعي)

علوم اجتماعي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(پژوهشگري 
علوم اجتماعي--محل 

تحصيل كرج )

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي

دبيري زبان وادبيات 
فارسي پرديس شهيد 
ايزد پناه ياسوج(بومي 

استان كهگيلويه 
وبويراحمد )

دبيري زبان و ادبيات 
عرب پرديس شهيد 
رجايي شيراز(بومي 

استان فارس )

دبيري الهيات و معارف 
اسالمي پرديس آيت 

اله كمال وند خرم 
آباد(بومي استان 

خوزستان )

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 

تهران(اديان و عرفان)

جغرافيا دانشگاه 
تهران(سياسي 

(آمايش و مديريت 
سياسي فضا))

ژئومورفولوژي 
دانشگاه تهران

مطالعات خانواده 
دانشگاه الزهرا

مددكاري اجتماعي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي

فلسفه دانشگاه شهيد 
بهشتي

حقوق دانشگاه بوعلي 
سينا(شبانه)

حسابداري دانشگاه 
شهيد چمران(شبانه)

روان شناسي دانشگاه 
سلمان فارسي(عمومي)

راهنمايي و مشاوره 
پرديس شهيد ايزد 
پناه ياسوج(بومي 
استان كهگيلويه 

وبويراحمد )

علوم تربيتي پرديس 
شهيد صدوقي 

كرمانشاه(آموزش و 
پرورش پيش دبستاني 

و دبستاني--بومي 
استان كرمانشاه )

علوم تربيتي دانشگاه 
خوارزمي 

تهران(آموزش و 
پرورش پيش دبستاني 

و دبستاني--محل 
تحصيل كرج )

علوم تربيتي دانشگاه 
شيراز(آموزش و 

پرورش پيش دبستاني 
و دبستاني)

علوم اجتماعي 
دانشگاه 

شيراز(پژوهشگري 
علوم اجتماعي)

علوم اجتماعي 
دانشگاه شهيد 

چمران(پژوهشگري 
علوم اجتماعي)

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه الزهرا

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه شهيد بهشتي

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 
بوعلي سينا(فقه و 

مباني حقوق اسالمي)

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه شهيد 
مطهري(فقه و حقوق 

اسالمي)

علوم سياسي دانشگاه تاريخ دانشگاه تهرانتاريخ دانشگاه الزهرا
شهيد چمران

علوم سياسي دانشگاه 
خوارزمي تهران(محل 

تحصيل كرج )

روزنامه نگاري 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي

مديريت دانشگاه حقوق دانشگاه لرستان
بوعلي سينا(بازرگاني--

محل تحصيل رزن )

روان شناسي دانشگاه 
رازي 

كرمانشاه(عمومي)

راهنمايي و مشاوره 
دانشگاه شهيد چمران

علوم تربيتي پرديس 
كوثر ياسوج(آموزش و 
پرورش پيش دبستاني 

و دبستاني--بومي 
استان كهگيلويه 

وبويراحمد )

علوم تربيتي دانشگاه 
شيراز(مديريت و 

برنامه ريزي آموزشي)

علوم تربيتي پرديس 
فاطمه الزهرا 

اهواز(آموزش و 
پرورش پيش دبستاني 

و دبستاني--بومي 
استان خوزستان )

علوم اجتماعي 
دانشگاه بوعلي 

سينا(پژوهشگري علوم 
اجتماعي)

علوم اجتماعي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(خدمات 
اجتماعي--محل 
تحصيل كرج )

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه شيراز

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي(شبانه)

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي(شبانه)

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه شهيد 

چمران(فقه و مباني 
حقوق اسالمي)

دبيري الهيات و معارف 
اسالمي پرديس شهيد 

رجايي شيراز(بومي 
استان فارس )

تاريخ دانشگاه شهيد 
بهشتي

جغرافيا دانشگاه شهيد 
چمران(برنامه ريزي 

شهري)

روابط عمومي دانشگاه 
عالمه طباطبايي(شبانه)

فلسفه دانشگاه 
تهران(محل تحصيل 

پرديس قم )

علوم اقتصادي 
دانشگاه شهيد 
چمران(اقتصاد 

بازرگاني)

حقوق دانشگاه رازي 
كرمانشاه(شبانه)

حسابداري غيرانتفاعي 
جهاددانشگاهي 

خوزستان

روان شناسي دانشگاه 
لرستان(عمومي)

روان شناسي دانشگاه 
مالير(عمومي)

علوم تربيتي پرديس 
شهيد باهنر 

همدان(آموزش و 
پرورش پيش دبستاني 

و دبستاني--بومي 
استان همدان )

علوم تربيتي پرديس 
آيت اله كمال وند خرم 
آباد(آموزش و پرورش 

پيش دبستاني و 
دبستاني--بومي 
استان لرستان )

علوم تربيتي دانشگاه 
شهيد چمران(آموزش 

و پرورش پيش 
دبستاني و دبستاني)

علوم اجتماعي 
دانشگاه 

ياسوج(پژوهشگري 
علوم اجتماعي)

علوم اجتماعي 
دانشگاه 

ايالم(پژوهشگري 
علوم اجتماعي)

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه الزهرا

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(محل تحصيل 
كرج )

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه شهيد چمران

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 

الزهرا(اديان و عرفان)

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 

تهران(علوم قرآن و 
حديث)

جغرافيا دانشگاه 
خوارزمي تهران(برنامه 
ريزي روستايي--محل 

تحصيل كرج )

جغرافيا دانشگاه 
خوارزمي تهران(برنامه 
ريزي شهري--محل 

تحصيل كرج )

رشد و پرورش 
كودكان پيش دبستاني 

دانشگاه علوم 
بهزيستي و 

توانبخشي(كودكان 
عادي، كودكان با 

ويژه) نيازهاي

علوم سياسي دانشگاه 
بروجردي

علوم سياسي دانشگاه 
شيراز

حقوق دانشگاه 
بروجردي (شبانه)

روان شناسي دانشگاه 
ياسوج(عمومي)

روان شناسي دانشگاه 
بوعلي سينا(عمومي--

شبانه)

علوم تربيتي دانشگاه 
خوارزمي 

تهران(تكنولوژي 
آموزشي--محل 
تحصيل كرج )

علوم تربيتي دانشگاه 
خوارزمي 

تهران(آموزش و 
پرورش كودكان عقب 

مانده ذهني--محل 
تحصيل كرج )

علوم تربيتي دانشگاه 
مالير(تكنولوژي 

آموزشي)

علوم اجتماعي 
دانشگاه شهيد 

چمران(برنامه ريزي 
اجتماعي)

علوم اجتماعي 
دانشگاه 

بروجردي(پژوهشگري 
علوم اجتماعي)

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(محل تحصيل 
كرج )

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه تهران(محل 
تحصيل پرديس قم )

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 

الزهرا(تاريخ فرهنگ و 
تمدن ملل اسالمي)

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 

ياسوج(فقه و مباني 
حقوق اسالمي)

ژئومورفولوژي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(محل تحصيل 
كرج )

آب و هوا شناسي تاريخ دانشگاه شيراز
دانشگاه شهيد بهشتي

علوم سياسي دانشگاه 
لرستان(نيم سال اول )

آب و هوا شناسي 
دانشگاه تهران

روان شناسي دانشگاه 
سلمان 

فارسي(عمومي--
شبانه)

روان شناسي دانشگاه 
رازي 

كرمانشاه(عمومي--
شبانه)

علوم تربيتي دانشگاه 
سيدجمال الدين 

اسدآبادي(تكنولوژي 
آموزشي)

علوم تربيتي دانشگاه 
بوعلي سينا(مديريت و 
برنامه ريزي آموزشي)

علوم تربيتي پرديس 
شهيد ايزد پناه 

ياسوج(آموزش و 
پرورش پيش دبستاني 

و دبستاني--بومي 
استان كهگيلويه 

( وبويراحمد

علوم اجتماعي 
دانشگاه بوعلي 

سينا(پژوهشگري علوم 
اجتماعي--شبانه)

علوم اجتماعي 
دانشگاه رازي 

كرمانشاه(پژوهشگري 
علوم اجتماعي--

شبانه)

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 
تهران(فلسفه و 
حكمت اسالمي)

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 

الزهرا(فلسفه و حكمت 
اسالمي)

تاريخ دانشگاه شهيد 
چمران

تاريخ دانشگاه 
ياسوج(شبانه)

مددكاري اجتماعي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي(شبانه)

فلسفه دانشگاه 
خوارزمي 

تهران(حكمت 
اسالمي--محل 
تحصيل كرج )

علوم سياسي دانشگاه 
ياسوج

روان شناسي دانشگاه 
ياسوج(عمومي--

شبانه)

راهنمايي و مشاوره 
دانشگاه شهيد 
چمران(شبانه)

علوم تربيتي دانشگاه 
شهيد 

چمران(تكنولوژي 
آموزشي)

علوم تربيتي دانشگاه 
لرستان(مديريت و 

برنامه ريزي آموزشي)

علوم تربيتي دانشگاه 
شيراز(آموزش و 
پرورش كودكان 

استثنايي)

علوم اجتماعي 
دانشگاه 

ايالم(پژوهشگري 
علوم اجتماعي--

شبانه)

علوم اجتماعي 
دانشگاه 

بروجردي(پژوهشگري 
علوم اجتماعي--

شبانه)

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 
بوعلي سينا(فقه و 

مباني حقوق اسالمي--
شبانه)

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 
سيدجمال الدين 
اسدآبادي(تاريخ 

فرهنگ و تمدن ملل 
اسالمي--شبانه)

علوم سياسي دانشگاه 
لرستان(نيم سال دوم )

علوم سياسي دانشگاه 
بوعلي سينا

ادبيات داستاني 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(محل تحصيل 
كرج )

روان شناسي 
غيرانتفاعي 

جهاددانشگاهي 
خوزستان(باليني)

علوم تربيتي پرديس 
حضرت رسول اكرم 

اهواز(آموزش و 
پرورش پيش دبستاني 

و دبستاني--بومي 
استان خوزستان )

علوم تربيتي دانشگاه 
بوعلي سينا(تكنولوژي 

آموزشي--شبانه)

علوم اجتماعي 
دانشگاه 

ياسوج(پژوهشگري 
علوم اجتماعي--

شبانه)

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 
ايالم(فقه و مباني 

حقوق اسالمي)

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 

ايالم(علوم قرآن و 
حديث)

آب و هوا شناسي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(محل تحصيل 
كرج )

علوم سياسي دانشگاه 
شهيد چمران(شبانه)

بين 4000 تا 4750

حقوق دانشگاه 
شيراز(مجازي)

راهنمايي و مشاوره 
دانشگاه رازي 

كرمانشاه(مشاوره--
شبانه)

روان شناسي 
غيرانتفاعي نوآوران 

كوهدشت

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه ياسوج(شبانه)

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه ياسوج

زبان و ادبيات فارسي 
غيرانتفاعي حافظ 

شيراز

علوم انساني رشته (ويژه استان هاي خوزستان، لرستان،كهگيلويه و بوير احمد و ايالم): ويژه نامه استاني انتخاب رشته

كارشناسي و كارشناسي ارشدتاريخ و جغرافياالهيات و معارف اسالمي

بين4750 تا5500
روانشناسي و راهنمايي 

زبان و ادبيات فارسي و عربيعلوم اجتماعيعلوم تربيتيو مشاوره



حقوقبازه
حسابداري و 
مديريت

فقه و حقوق 
اسالمي

حقوق دانشگاه بوعلي 
سينا(شبانه)

مديريت دانشگاه 
قم(صنعتي)

روان شناسي دانشگاه 
شهيد باهنر(عمومي--

شبانه)

راهنمايي و مشاوره 
مجتمع آموزش عالي 

اردكان

علوم تربيتي پرديس
شهيد باهنر 

كرمان(آموزش و 
پرورش پيش دبستاني 

و دبستاني--بومي 
( استان كرمان

علوم تربيتي دانشگاه 
اصفهان(آموزش و 
پرورش كودكان 

استثنايي)

علوم تربيتي دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(آموزش و 
پرورش پيش دبستاني 

و دبستاني--شبانه)

دبيري علوم اجتماعي 
پرديس زينب كبري 
اراك(دبيري--بومي 

استان همدان )

علوم اجتماعي 
دانشگاه 

الزهرا(پژوهشگري 
علوم اجتماعي)

دبيري زبان و ادبيات 
عرب پرديس شهيد 
باهنر اصفهان(بومي 

استان اصفهان )

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي

دبيري زبان وادبيات 
فارسي پرديس شهيد 
ايزد پناه ياسوج(بومي 

استان كهگيلويه 
وبويراحمد )

دبيري الهيات و معارف 
اسالمي پرديس 
حضرت معصومه 
قم(بومي استان 

اصفهان )

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 

اصفهان(علوم قرآن و 
حديث)

فقه و حقوق دانشگاه 
يزد(اسالمي--شبانه)

جغرافيا دانشگاه 
تهران(سياسي 

(آمايش و مديريت 
سياسي فضا))

ژئومورفولوژي 
دانشگاه تهران

مطالعات خانواده 
دانشگاه الزهرا

مددكاري اجتماعي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي

فلسفه دانشگاه شهيد 
بهشتي

حقوق دانشگاه 
كاشان(واحد خواهران 

--شبانه)

حسابداري دانشگاه 
بوعلي سينا(محل 

تحصيل رزن )

راهنمايي و مشاوره 
دانشگاه 

شهركرد(مشاوره)

روان شناسي دانشگاه 
اراك(عمومي)

علوم تربيتي پرديس
شهيد پاك نژاد 

يزد(آموزش و پرورش 
پيش دبستاني و 
دبستاني--بومي 

( استان يزد

علوم تربيتي دانشگاه 
يزد(مديريت و برنامه 

ريزي آموزشي)

علوم تربيتي دانشگاه 
يزد(مديريت و برنامه 

ريزي آموزشي--
شبانه)

دبيري علوم اجتماعي 
پرديس خواجه 

نصيرالدين 
كرمان(دبيري--بومي 

استان كرمان )

دبيري علوم اجتماعي 
پرديس شهيد باهنر 
اصفهان(دبيري--

بومي استان اصفهان )

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه قم

دبيري زبان وادبيات 
فارسي پرديس شهيد 
باهنر اصفهان(بومي 

استان اصفهان )

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه الزهرا

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 

تهران(اديان و عرفان)

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 
بوعلي سينا(فقه و 

مباني حقوق اسالمي)

فقه و حقوق مجتمع 
آموزش عالي آيت اله 

العظمي 
حايري(اسالمي)

تاريخ دانشگاه اصفهانتاريخ دانشگاه الزهرا
علوم سياسي دانشگاه 
خوارزمي تهران(محل 

تحصيل كرج )

روزنامه نگاري 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي

روابط عمومي دانشگاه 
عالمه طباطبايي(شبانه)

حقوق غيرانتفاعي مفيد 
قم

حسابداري دانشگاه 
ولي عصر(شبانه)

راهنمايي و مشاوره 
پرديس شهيد ايزد 
پناه ياسوج(بومي 
استان كهگيلويه 

وبويراحمد )

روان شناسي دانشگاه 
مالير(عمومي)

علوم تربيتي دانشگاه
خوارزمي 

تهران(آموزش و 
پرورش پيش دبستاني 

و دبستاني--محل 
( تحصيل كرج

علوم تربيتي پرديس
كوثر ياسوج(آموزش و 
پرورش پيش دبستاني 

و دبستاني--بومي 
استان كهگيلويه 

( وبويراحمد

علوم تربيتي پرديس
شهيد باهنر 

همدان(آموزش و 
پرورش پيش دبستاني 

و دبستاني--بومي 
( استان همدان

علوم اجتماعي 
دانشگاه يزد(مردم 

شناسي)

علوم اجتماعي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(پژوهشگري 
علوم اجتماعي--محل 

تحصيل كرج )

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه شهيد بهشتي

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه كاشان

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه شهيد 
مطهري(فقه و حقوق 

اسالمي)

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 

قم(فقه و مباني حقوق 
اسالمي)

فقه و حقوق دانشگاه 
شهركرد(اسالمي--

محل تحصيل فارسان )
تاريخ دانشگاه تهران

تاريخ دانشگاه شهيد 
بهشتي

علوم سياسي دانشگاه 
شهيد باهنر

فلسفه دانشگاه 
تهران(محل تحصيل 

پرديس قم )

رشد و پرورش 
كودكان پيش دبستاني 

دانشگاه علوم 
بهزيستي و 

توانبخشي(كودكان 
عادي، كودكان با 

حقوق دانشگاه 
كاشان(شبانه)

مديريت دانشگاه 
يزد(صنعتي--شبانه)

روان شناسي دانشگاه 
كاشان(عمومي--واحد 

خواهران --شبانه)

روان شناسي دانشگاه 
ياسوج(عمومي)

علوم تربيتي پرديس
زينب كبري 

اراك(آموزش و 
پرورش پيش دبستاني 

و دبستاني--بومي 
( استان مركزي

علوم تربيتي پرديس
شهيد باهنر 

شهركرد(آموزش و 
پرورش پيش دبستاني 

و دبستاني--بومي 
استان چهارمحال

علوم تربيتي دانشگاه 
اراك(تكنولوژي 

آموزشي)

علوم اجتماعي 
دانشگاه 

كاشان(پژوهشگري 
علوم اجتماعي)

علوم اجتماعي 
دانشگاه 

كاشان(پژوهشگري 
علوم اجتماعي--

شبانه)

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي(شبانه)

زبان و ادبيات فارسي 
حضرت 

نرجس(س)(ويژه 
خواهران)-رفسنجان

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي(شبانه)

دبيري الهيات و معارف 
اسالمي پرديس 

خواجه نصيرالدين 
كرمان(بومي استان 

كرمان )

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه شهيد 

باهنر(فقه و مباني 
حقوق اسالمي--

شبانه)

جغرافيا دانشگاه 
خوارزمي تهران(برنامه 
ريزي روستايي--محل 

تحصيل كرج )

جغرافيا دانشگاه 
خوارزمي تهران(برنامه 
ريزي شهري--محل 

تحصيل كرج )

آب و هوا شناسي 
دانشگاه شهيد بهشتي

آب و هوا شناسي 
دانشگاه تهران

فلسفه مجتمع آموزش 
عالي آيت اله العظمي 

حايري(حكمت 
اسالمي)

حقوق غيرانتفاعي 
اشرفي اصفهاني 

اصفهان

حسابداري غيرانتفاعي 
طلوع مهر

روان شناسي 
غيرانتفاعي امين 
فوالدشهر(باليني)

روان شناسي دانشگاه 
بوعلي سينا(عمومي--

شبانه)

علوم تربيتي دانشگاه 
خوارزمي 

تهران(تكنولوژي 
آموزشي--محل 
تحصيل كرج )

علوم تربيتي دانشگاه 
شهيد باهنر(آموزش و 
پرورش پيش دبستاني 

و دبستاني--شبانه)

علوم تربيتي دانشگاه
خوارزمي 

تهران(آموزش و 
پرورش كودكان عقب 

مانده ذهني--محل 
( تحصيل كرج

علوم اجتماعي 
دانشگاه بوعلي 

سينا(پژوهشگري علوم 
اجتماعي)

علوم اجتماعي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(خدمات 
اجتماعي--محل 
تحصيل كرج )

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه الزهرا

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(محل تحصيل 
كرج )

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه كاشان

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 

الزهرا(اديان و عرفان)

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 
قم(فلسفه و كالم 

اسالمي)

تاريخ دانشگاه يزد

ژئومورفولوژي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(محل تحصيل 
كرج )

مددكاري اجتماعي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي(شبانه)

باستان شناسي 
دانشگاه شهركرد

فلسفه دانشگاه 
خوارزمي 

تهران(حكمت 
اسالمي--محل 
تحصيل كرج )

مديريت دانشگاه 
بوعلي سينا(بازرگاني--

محل تحصيل رزن )

روان شناسي دانشگاه 
كاشان(عمومي--

شبانه)

روان شناسي 
غيرانتفاعي كار 

رفسنجان(عمومي)

علوم تربيتي پرديس
حضرت معصومه 

قم(آموزش و پرورش 
پيش دبستاني و 
دبستاني--بومي 
استان چهارمحال

علوم تربيتي دانشگاه 
مالير(تكنولوژي 

آموزشي)

علوم تربيتي دانشگاه 
كاشان(مديريت و 

برنامه ريزي آموزشي)

علوم اجتماعي 
دانشگاه 

يزد(پژوهشگري علوم 
اجتماعي--شبانه)

علوم اجتماعي 
دانشگاه 

ياسوج(پژوهشگري 
علوم اجتماعي)

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(محل تحصيل 
كرج )

دبيري زبان و ادبيات 
عرب پرديس آيت اله 

طالقاني قم(بومي 
استان خوزستان )

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه قم

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 

تهران(علوم قرآن و 
حديث)

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 

الزهرا(تاريخ فرهنگ و 
تمدن ملل اسالمي)

جغرافيا دانشگاه 
يزد(برنامه ريزي 

روستايي)

جغرافيا دانشگاه شهيد 
باهنر(برنامه ريزي 
شهري--شبانه)

علوم سياسي دانشگاه 
يزد

مطالعات خانواده 
مجتمع آموزش عالي 

اردكان

باستان شناسي 
دانشگاه جيرفت

حسابداري غيرانتفاعي 
اشرفي اصفهاني 

اصفهان

روان شناسي دانشگاه 
ياسوج(عمومي--

شبانه)

روان شناسي دانشگاه 
اراك(عمومي--شبانه)

علوم تربيتي دانشگاه 
سيدجمال الدين 

اسدآبادي(تكنولوژي 
آموزشي)

علوم تربيتي دانشگاه 
بوعلي سينا(مديريت و 
برنامه ريزي آموزشي)

علوم تربيتي پرديس
شهيد ايزد پناه 

ياسوج(آموزش و 
پرورش پيش دبستاني 

و دبستاني--بومي 
استان كهگيلويه

علوم اجتماعي 
دانشگاه شهيد 

باهنر(پژوهشگري 
علوم اجتماعي--

شبانه)

علوم اجتماعي 
دانشگاه بوعلي 

سينا(پژوهشگري علوم 
اجتماعي--شبانه)

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه ولي عصر

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه تهران(محل 
تحصيل پرديس قم )

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه شهركرد

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 

ياسوج(فقه و مباني 
حقوق اسالمي)

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 
تهران(فلسفه و 
حكمت اسالمي)

تاريخ دانشگاه جيرفت
جغرافيا دانشگاه 
يزد(برنامه ريزي 
شهري--شبانه)

علوم اقتصادي 
غيرانتفاعي مفيد 

قم(اقتصاد بازرگاني)

علوم سياسي دانشگاه 
شهيد باهنر(شبانه)

علوم اقتصادي 
غيرانتفاعي مفيد 
قم(اقتصاد پول و 

بانكداري)

روان شناسي 
غيرانتفاعي امين 

فوالدشهر(عمومي)

روان شناسي 
غيرانتفاعي علم وهنر- 
يزد(محل تحصيل يزد )

علوم تربيتي پرديس
خواجه نصيرالدين 
كرمان(آموزش و 

پرورش پيش دبستاني 
و دبستاني--بومي 

( استان كرمان

علوم تربيتي دانشگاه 
بوعلي سينا(تكنولوژي 

آموزشي--شبانه)

علوم اجتماعي 
دانشگاه 

ياسوج(پژوهشگري 
علوم اجتماعي--

شبانه)

دبيري الهيات و معارف 
اسالمي پرديس شهيد 
باهنر اصفهان(بومي 

استان اصفهان )

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 

الزهرا(فلسفه و حكمت 
اسالمي)

تاريخ دانشگاه 
ياسوج(شبانه)

علوم سياسي دانشگاه 
ياسوج

علوم سياسي دانشگاه 
بوعلي سينا

علوم سياسي دانشگاه 
يزد(شبانه)

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 
بوعلي سينا(فقه و 

مباني حقوق اسالمي--
شبانه)

الهيات و معارف
اسالمي دانشگاه 
سيدجمال الدين 
اسدآبادي(تاريخ 

فرهنگ و تمدن ملل 
اسالمي--شبانه)

علوم قرآني دانشگاه 
شهركرد

ادبيات داستاني 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(محل تحصيل 
كرج )

آب و هوا شناسي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(محل تحصيل 
كرج )

مديريت دانشگاه 
شهيد باهنر(بازرگاني-
-محل تحصيل بافت -

-شبانه)

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه ياسوج(شبانه)

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه ياسوج

زبان شناسي دانشگاه 
ولي عصر(شبانه)

فقه و حقوق 
غيرانتفاعي امين 

فوالدشهر(اسالمي)

فلسفه غيرانتفاعي 
مفيد قم

علوم سياسي 
غيرانتفاعي مفيد قم

آب و هوا شناسي 
دانشگاه جيرفت

علوم قرآني حضرت 
نرجس(س)(ويژه 
خواهران)-رفسنجان

بين 4000 تا 4750
زبان و ادبيات فارسي و عربيعلوم اجتماعيعلوم تربيتيروانشناسي و راهنمايي و مشاوره

علوم انساني رشته (ويژه استان هاي اصفهان، يزد، قم، مركزي و چهارمحال و بختياري): ويژه نامه استاني انتخاب رشته
كارشناسي و كارشناسي ارشدتاريخ و جغرافياالهيات و معارف اسالمي

بين4750 تا5500



علوم اجتماعيحقوقبازه
فقه و حقوق 
اسالمي

حقوق غيرانتفاعي آل 
طه

حسابداري دانشگاه 
سمنان

مديريت غيرانتفاعي 
علم و فرهنگ 

تهران(جهانگردي)

مديريت دانشگاه 
گيالن(بازرگاني)

مديريت دانشگاه 
قم(صنعتي)

روان شناسي 
غيرانتفاعي علم و 

فرهنگ تهران(باليني)

راهنمايي و مشاوره 
دانشگاه 

گيالن(مشاوره)

علوم تربيتي پرديس 
بنت الهدي صدر 
رشت(آموزش و 
پرورش پيش 

دبستاني و دبستاني--

علوم تربيتي دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(آموزش و 
پرورش پيش 

دبستاني و دبستاني--

دبيري علوم اجتماعي 
پرديس زينب كبري 
اراك(دبيري--بومي 

استان همدان )

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي

دبيري زبان و ادبيات 
عرب پرديس دكتر 

شريعتي ساري(بومي 
استان مازندران )

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه قم

دبيري الهيات و 
معارف اسالمي 
پرديس حضرت 

معصومه قم(بومي 
( استان اصفهان

دبيري الهيات و 
معارف اسالمي 
پرديس فاطمه 

الزهرا(س) 
ساري(بومي استان 

جغرافيا دانشگاه 
تهران(سياسي 

(آمايش و مديريت 
سياسي فضا))

ژئومورفولوژي 
دانشگاه تهران

مطالعات خانواده 
دانشگاه الزهرا

مددكاري اجتماعي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي

فلسفه دانشگاه شهيد 
بهشتي

حقوق غيرانتفاعي 
صدرالمتالهين

مديريت دانشگاه 
مازندران(بازرگاني)

مديريت دانشگاه 
گيالن(صنعتي)

مديريت دانشگاه 
سمنان(بازرگاني)

مديريت غيرانتفاعي 
علم و فرهنگ 

تهران(فرهنگي 
هنري)

روان شناسي دانشگاه 
امام خميني(عمومي)

راهنمايي و مشاوره 
پرديس بنت الهدي 
صدر-قزوين(بومي 

استان گيالن )

علوم تربيتي پرديس 
فاطمه الزهرا(س) 
ساري(آموزش و 
پرورش پيش 

دبستاني و دبستاني--

علوم تربيتي پرديس 
زينبيه(آموزش و 
پرورش پيش 

دبستاني و دبستاني--
بومي شهرستان هاي 

علوم اجتماعي 
دانشگاه 

الزهرا(پژوهشگري 
علوم اجتماعي)

دبيري زبان و ادبيات 
عرب پرديس امام 
علي رشت(بومي 

استان گيالن )

دبيري زبان وادبيات 
فارسي پرديس 
شهيد رجايي 

سمنان(بومي استان 
( يزد

دبيري زبان و ادبيات 
عرب پرديس 

فردوسي كرج(بومي 
استان اذربايجان 

( شرقي

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 
تهران(اديان و 

عرفان)

دبيري الهيات و 
معارف اسالمي 
پرديس دكتر 

شريعتي ساري(بومي 
استان مازندران )

علوم سياسي تاريخ دانشگاه تهرانتاريخ دانشگاه الزهرا
دانشگاه خوارزمي 

تهران(محل تحصيل 
كرج )

روزنامه نگاري 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي

روابط عمومي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي(شبانه)

حقوق دانشگاه 
سمنان(شبانه)

حسابداري 
غيرانتفاعي ارشاد 

دماوند(محل تحصيل 
تهران )

حسابداري 
غيرانتفاعي علم و 
فرهنگ تهران

حسابداري دانشگاه 
مازندران

مديريت غيرانتفاعي 
ارشاد دماوند(صنعتي-
-محل تحصيل تهران)

روان شناسي دانشگاه 
زنجان(عمومي)

روان شناسي دانشگاه 
سمنان(آموزش 

كودكان استثنايي--
محل تحصيل مهدي 

( شهر

علوم تربيتي دانشگاه 
خوارزمي 

تهران(آموزش و 
پرورش پيش 

دبستاني و دبستاني--

علوم تربيتي پرديس 
فاطمه الزهرا(س) 
ساري(آموزش و 
پرورش پيش 

دبستاني و دبستاني--

دبيري علوم اجتماعي 
پرديس 

زينبيه(دبيري--بومي 
استان خوزستان )

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه الزهرا

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه امام خميني

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه شهيد 

بهشتي

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 

شهيد مطهري(فقه و 
حقوق اسالمي)

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 

قم(فقه و مباني حقوق 
اسالمي)

تاريخ دانشگاه شهيد 
بهشتي

جغرافيا دانشگاه 
مازندران(برنامه 
ريزي شهري)

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

مازندران(اقتصاد 
بازرگاني)

فلسفه دانشگاه 
تهران(محل تحصيل 

پرديس قم )

رشد و پرورش 
كودكان پيش 

دبستاني دانشگاه 
علوم بهزيستي و 

توانبخشي(كودكان 
حقوق غيرانتفاعي 

مفيد قم
مديريت غيرانتفاعي 

خاتم(امور بانكي)
حسابداري 

غيرانتفاعي خاتم
مديريت دانشگاه 

سمنان(جهانگردي)
حسابداري 

غيرانتفاعي البرز 
قزوين

راهنمايي و مشاوره 
پرديس دكتر 

شريعتي ساري(بومي 
استان مازندران )

روان شناسي دانشگاه 
اراك(عمومي)

علوم تربيتي پرديس 
زينب كبري 

اراك(آموزش و 
پرورش پيش 

دبستاني و دبستاني--

علوم تربيتي دانشگاه 
اراك(تكنولوژي 

آموزشي)

علوم اجتماعي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(پژوهشگري 
علوم اجتماعي--

( محل تحصيل كرج

دبيري زبان وادبيات 
فارسي پرديس دكتر 
شريعتي ساري(بومي 

استان مازندران )

دبيري زبان وادبيات 
فارسي پرديس 
شهيد رجايي 

قزوين(بومي استان 
( اذربايجان غربي

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 

سمنان(فقه و مباني 
حقوق اسالمي)

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 

الزهرا(اديان و عرفان)

جغرافيا دانشگاه 
خوارزمي 

تهران(برنامه ريزي 
روستايي--محل 
( تحصيل كرج

جغرافيا دانشگاه 
زنجان(برنامه ريزي 

شهري)

فلسفه دانشگاه امام 
خميني

آب و هوا شناسي 
دانشگاه شهيد 

بهشتي

آب و هوا شناسي 
دانشگاه تهران

حقوق غيرانتفاعي 
شمال آمل

حسابداري دانشگاه 
شاهرود

مديريت غيرانتفاعي 
صدرالمتالهين(بازرگا

ني)

حسابداري دانشگاه 
شاهرود(شبانه)

حسابداري دانشگاه 
مازندران(شبانه)

روان شناسي دانشگاه 
گيالن(عمومي--

شبانه)

راهنمايي و مشاوره 
دانشگاه 

گيالن(مشاوره--
شبانه)

علوم تربيتي دانشگاه 
خوارزمي 

تهران(تكنولوژي 
آموزشي--محل 
( تحصيل كرج

علوم تربيتي پرديس 
امير كبير 

كرج(آموزش و 
پرورش پيش 

دبستاني و دبستاني--

دبيري علوم اجتماعي 
پرديس شهيد مفتح 
شهرري(دبيري--

بومي شهرستان هاي 
( استان تهران

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي(شبانه)

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه مازندران

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي(شبانه)

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 
قم(فلسفه و كالم 

اسالمي)

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 

تهران(علوم قرآن و 
حديث)

جغرافيا دانشگاه 
خوارزمي 

تهران(برنامه ريزي 
شهري--محل 
( تحصيل كرج

جغرافيا دانشگاه 
زنجان(برنامه ريزي 

روستايي)

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

مازندران(اقتصاد 
بازرگاني--شبانه)

مددكاري اجتماعي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي(شبانه)

فلسفه دانشگاه 
خوارزمي 

تهران(حكمت 
اسالمي--محل 
تحصيل كرج )

حقوق غيرانتفاعي 
ارشاد دماوند(محل 

تحصيل دماوند )

مديريت دانشگاه 
سمنان(كسب و 
كارهاي كوچك)

مديريت غيرانتفاعي 
آل طه(بازرگاني)

مديريت غيرانتفاعي 
رجا قزوين(بازرگاني)

مديريت غيرانتفاعي 
ايوانكي(مالي)

روان شناسي دانشگاه 
اراك(عمومي--شبانه)

روان شناسي 
غيرانتفاعي رحمان 

رامسر(باليني)

علوم تربيتي دانشگاه 
مازندران(مديريت و 

برنامه ريزي آموزشي)

علوم تربيتي دانشگاه 
خوارزمي 

تهران(آموزش و 
پرورش كودكان عقب 

مانده ذهني--محل 

علوم اجتماعي 
دانشگاه 

مازندران(پژوهشگري 
علوم اجتماعي)

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه الزهرا

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(محل تحصيل 
كرج )

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه سمنان

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 

الزهرا(تاريخ فرهنگ 
و تمدن ملل اسالمي)

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 

مازندران(فقه و مباني 
حقوق اسالمي)

ژئومورفولوژي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(محل تحصيل 
كرج )

ژئومورفولوژي 
دانشگاه زنجان

علوم اقتصادي 
غيرانتفاعي مفيد 

قم(اقتصاد بازرگاني)

علوم اقتصادي 
غيرانتفاعي مفيد 
قم(اقتصاد پول و 

بانكداري)

علوم سياسي 
دانشگاه مازندران

حقوق غيرانتفاعي كار 
قزوين

مديريت دانشگاه 
سمنان(دولتي--

شبانه)

مديريت دانشگاه 
مازندران(صنعتي--

شبانه)

مديريت غيرانتفاعي 
البرز قزوين(مالي)

مديريت غيرانتفاعي 
رجا قزوين(مالي)

علوم تربيتي پرديس 
حضرت معصومه 

قم(آموزش و پرورش 
پيش دبستاني و 
دبستاني--بومي

علوم تربيتي 
غيرانتفاعي آل 

طه(مديريت و برنامه 
ريزي آموزشي)

علوم اجتماعي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(خدمات 
اجتماعي--محل 
( تحصيل كرج

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه مازندران

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(محل تحصيل 
كرج )

دبيري زبان و ادبيات 
عرب پرديس آيت اله 

طالقاني قم(بومي 
استان خوزستان )

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه امام 

خميني(فلسفه و 
حكمت اسالمي)

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 
تهران(فلسفه و 
حكمت اسالمي)

جغرافيا دانشگاه 
گيالن(برنامه ريزي 

شهري--شبانه)

علوم قرآني دانشگاه 
امام خميني

علوم اقتصادي 
غيرانتفاعي رجا 

قزوين(اقتصاد پول و 
بانكداري)

علوم سياسي 
دانشگاه گيالن(شبانه)

حقوق غيرانتفاعي 
رفاه تهران

حسابداري دانشگاه 
سمنان(شبانه)

مديريت غيرانتفاعي 
ارشاد 

دماوند(بازرگاني--
محل تحصيل دماوند )

مديريت دانشگاه 
شاهرود(صنعتي--

شبانه)

مديريت دانشگاه 
شاهرود(صنعتي)

علوم تربيتي پرديس 
بنت الهدي صدر-
قزوين(آموزش و 

پرورش پيش 
دبستاني و دبستاني--

علوم تربيتي پرديس 
بنت الهدي صدر-
قزوين(آموزش و 

پرورش پيش 
دبستاني و دبستاني--

علوم اجتماعي 
دانشگاه 

گيالن(پژوهشگري 
علوم اجتماعي--

شبانه)

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه امام 

خميني(مترجمي )

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه قم

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه تهران(محل 
تحصيل پرديس قم )

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 
الزهرا(فلسفه و 
حكمت اسالمي)

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 

سمنان(فقه و مباني 
حقوق اسالمي-- --

شبانه)

ادبيات داستاني 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(محل تحصيل 
كرج )

آب و هوا شناسي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(محل تحصيل 
كرج )

حسابداري 
غيرانتفاعي 

پرندك(حسابرسي)

حسابداري 
غيرانتفاعي طلوع مهر

حسابداري 
غيرانتفاعي رجا قزوين

حسابداري 
غيرانتفاعي تاكستان 

قزوين

علوم تربيتي دانشگاه 
مازندران(مديريت و 

برنامه ريزي 
آموزشي--شبانه)

علوم تربيتي پرديس 
دكتر شريعتي 

ساري(آموزش و 
پرورش پيش 

دبستاني و دبستاني--

علوم اجتماعي 
دانشگاه 

گيالن(پژوهشگري 
علوم اجتماعي)

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه 

مازندران(شبانه)

مديريت غيرانتفاعي 
كار قزوين(دولتي)

حسابداري 
غيرانتفاعي كار قزوين

مديريت غيرانتفاعي 
كار قزوين(بازرگاني)

مديريت غيرانتفاعي 
كار قزوين(صنعتي)

حسابداري 
غيرانتفاعي پرندك

حسابداري 
غيرانتفاعي شمال آمل

مديريت دانشگاه 
سمنان(صنعتي--

شبانه)

حسابداري غير 
انتفاعي الكترونيكي 

فاران(مجازي)

حقوق غيرانتفاعي 
عالمه محدث نوري 

نور

حسابداري 
غيرانتفاعي 

سهروردي قزوين

حسابداري 
غيرانتفاعي غزالي 

قزوين

حسابداري 
غيرانتفاعي بصير 

آبيك(مالياتي)

علوم تربيتي 
غيرانتفاعي 

آمل(مديريت و برنامه 
ريزي آموزشي)

علوم اجتماعي 
غيرانتفاعي البرز 

قزوين(پژوهشگري 
علوم اجتماعي)

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه 

سمنان(شبانه)

زبان و ادبيات عربي 
دانشگاه 

سمنان(شبانه)

زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه گيالن(شبانه)

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 
سمنان(اديان و 

عرفان)

الهيات و معارف 
اسالمي غيرانتفاعي 

آل طه(فلسفه و 
حكمت اسالمي)

جغرافيا دانشگاه 
مازندران(برنامه 
ريزي شهري--

شبانه)

فلسفه غيرانتفاعي 
مفيد قم

علوم سياسي 
غيرانتفاعي مفيد قم

حقوق غيرانتفاعي 
طبرستان چالوس

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 

گيالن(علوم قرآن و 
حديث--شبانه)

الهيات و معارف 
اسالمي غيرانتفاعي 
آل طه(علوم قرآن و 

حديث)

بين 4750 تا 5500
بين 4000 تا 4750

روانشناسي و راهنمايي و 
مشاوره

زبان و ادبيات فارسي و عربي حسابداري و مديريت

علوم انساني رشته (ويژه استان هاي تهران، البرز): ويژه نامه استاني انتخاب رشته
كارشناسي و كارشناسي ارشدتاريخ و جغرافياالهيات و معارف اسالميعلوم تربيتي
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