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سبزواري(شبانه)

مكاترونيك 
دانشگاه حكيم 

سبزواري(مكاترون
يك)

شيمي دانشگاه 
مازندران(كاربردي

(

فيزيك دانشگاه 
گيالن(هسته اي)

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 
فردوسي(شبانه)

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

مازندران(اقتصاد 
بازرگاني)

مهندسي برق 
دانشگاه علم 

وفناوري 
مازندران-

مهندسي برق 
غيرانتفاعي سجاد 

مشهد(قدرت)

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي 

ايوانكي(نرم افزار)

مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 
فناوريهاي نوين 

سبزوار

مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 
فناوريهاي نوين 
سبزوار(شبانه)

مهندسي عمران 
دانشگاه 

شاهرود(شبانه)

مهندسي عمران 
دانشگاه 

گيالن(رودسر --
شبانه)

مهندسي صنايع 
دانشگاه 

فناوريهاي نوين 
سبزوار

مهندسي نفت 
دانشگاه حكيم 
سبزواري(بهره 
برداري از منابع

مهندسي شيمي 
دانشگاه 

گلستان(علي آباد 
( كتول

مديريت 
غيرانتفاعي 

ايوانكي(مالي)

مكاترونيك 
دانشگاه 

شاهرود(مكاتروني
ك--شبانه)

مديريت دانشگاه 
گيالن(بازرگاني)

فيزيك دانشگاه 
مازندران(اتمي)

علوم كامپيوتر 
دانشگاه گيالن

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه 

گلستان(نرم 
افزار--شبانه)

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه 

گيالن(نرم افزار--
--شبانه) رودسر

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه گنبد(نرم 
افزار--دانشكده 

( مينودشت

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 
خاوران مشهد

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 

عالالدوله سمناني 
گرمسار

مهندسي صنايع 
مجتمع آموزش 
عالي قوچان

مهندسي شيمي 
دانشگاه علم 

وفناوري 
مازندران-

مهندسي مواد و 
طراحي صنايع 
غذايي دانشگاه 
علوم كشاورزي

فيزيك دانشگاه 
سمنان(حالت 

جامد)

آمار دانشگاه 
فردوسي(آمار و 

كاربردها)

علوم كامپيوتر 
دانشگاه مازندران

حسابداري 
دانشگاه شاهرود

مديريت دانشگاه 
سمنان

مهندسي فناوري 
اطالعات مجتمع 

آموزش عالي 
قوچان

مهندسي كامپيوتر 
مجتمع آموزش 

عالي قوچان(نرم 
افزار)

مهندسي فناوري 
اطالعات 

غيرانتفاعي امام 
( رضا(ويژه آقايان

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي شمال 

آمل

مهندسي عمران 
دانشگاه 

گلستان(شبانه)

مهندسي صنايع 
دانشگاه تربت 

حيدريه

مهندسي مواد 
دانشگاه 

سمنان(متالوژي 
استخراجي--

مهندسي نساجي 
دانشگاه 

گيالن(شيمي 
نساجي و علوم

حسابداري 
موسسه آموزش 
عالي بانكداري 

ايران

فيزيك دانشگاه 
سمنان(هسته اي)

فيزيك دانشگاه 
دامغان(حالت 

جامد، هسته اي)

علوم كامپيوتر 
دانشگاه 

سمنان(شبانه)

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

سمنان(اقتصاد 
نظري)

مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 

شاهرود(شبانه)

مهندسي كامپيوتر 
دانشكده 

گلبهار(نرم افزار)

مهندسي عمران 
مركز آموزش 
عالي گناباد

مهندسي عمران 
دانشگاه تربت 
حيدريه(شبانه)

مهندسي صنايع 
دانشگاه 

دامغان(شبانه)

مهندسي مواد 
دانشگاه 

سمنان(متالوژي 
صنعتي--شبانه)

مهندسي پليمر 
دانشگاه 

گلستان(صنايع 
پليمر--شبانه)

حسابداري 
دانشگاه 

مازندران(شبانه)

فيزيك مهندسي 
دانشگاه 

دامغان(فيزيك 
مهندسي)

علوم كامپيوتر 
دانشگاه سمنان

حسابداري 
دانشگاه 

سمنان(شبانه)

علوم كامپيوتر 
دانشگاه علم 

وفناوري 
مازندران-بهشهر

مهندسي عمران 
دانشگاه 

گلستان(علي 
--شبانه) ابادكتول

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي اسرار 

مشهد

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي علوم 

و فنون بابل

مهندسي شيمي 
مجتمع آموزش 

عالي 
قوچان(شبانه)

مهندسي شيمي 
مجتمع آموزش 
عالي قوچان

فيزيك دانشگاه 
گيالن(اتمي)

فيزيك دانشگاه 
مازندران(هسته 

اي)

علوم مهندسي 
دانشگاه 

گيالن(علوم 
مهندسي--

علوم قرآن 
دانشگاه مذاهب 
اسالمي(تهران )

حسابداري 
دانشگاه گنبد

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي اقبال 
الهوري مشهد

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 

عالالدوله سمناني 
گرمسار(نقشه 

مهندسي صنايع 
دانشگاه 

فناوريهاي نوين 
سبزوار(شبانه)

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

سمنان

مديريت دانشگاه 
سمنان(جهانگردي

--شبانه)

فيزيك دانشگاه 
مازندران(حالت 

جامد)

علوم كامپيوتر 
دانشگاه علم 

وفناوري 
مازندران-

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

مازندران(اقتصاد 
بازرگاني--شبانه)

مهندسي صنايع 
دانشكده گلبهار

رياضي فيزيك رشته (ويژه استان هاي گيالن، گلستان، مازندران و سمنان): ويژه نامه استاني انتخاب رشته
مهندسي راه آهن ،معدن 

،ايمني ودريا و ..
كارشناسي

بين4750 تا5500
مهندسي عمرانمهندسي كامپيوتر و ITمهندسي مكانيك و هوا و فضامهندسي برق و مهندسي پزشكي

مهندسي معماري و 
شهرسازي

مهندسي شيمي و نفت و 
مواد و نساجي

كارداني



بازه
مهندسي 
صنايع

مهندسي راه آهن ،معدن 
،ايمني ودريا و ..

كارشناسي مهندسي عمرانمهندسي كامپيوتر و ITمهندسي مكانيك و هوا و فضامهندسي برق و مهندسي پزشكي
مهندسي معماري و 

شهرسازي
مهندسي شيمي و نفت و 

مواد و نساجي
كارداني

مهندسي برق 
غيرانتفاعي سجاد 
مشهد(الكترونيك)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي اقبال 

الهوري 
مشهد(الكترونيك)

مهندسي برق 
مجتمع آموزش 

عالي 
قوچان(كنترل--

مهندسي مكانيك 
دانشگاه تربت 
حيدريه(شبانه)

مهندسي مكانيك 
غيرانتفاعي اديبان 

گرمسار

مهندسي مكانيك 
غيرانتفاعي شمال 

آمل

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه علم 

وفناوري 
مازندران-

مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 

تخصصي 
فناوريهاي نوين

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه 

دامغان(نرم افزار-
-شبانه)

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي علوم 

وتوسعه آريا- 
گرمسار

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي توحيد 

گلوگاه

مهندسي معماري 
غيرانتفاعي شمال 

آمل

مهندسي معماري 
غيرانتفاعي رشد 
دانش سمنان

مهندسي صنايع 
دانشگاه تربت 
حيدريه(شبانه)

مهندسي مواد 
غيرانتفاعي سجاد 
مشهد(مهندسي 
متالوژي و مواد)

مهندسي مواد 
مركز آموزش 

عالي 
گناباد(سراميك)

مهندسي 
كشاورزي 

دانشگاه علوم 
كشاورزي

مهندسي 
كشاورزي 

دانشگاه علوم 
كشاورزي 

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

مازندران(اقتصاد 
نظري)

فيزيك دانشگاه 
نيشابور

فيزيك دانشگاه 
سمنان(هسته اي-

-شبانه)

فيزيك دانشگاه 
نيشابور(شبانه)

آمار دانشگاه 
سمنان(آمار و 

كاربردها)

كاردان فني 
عمران دانشگاه 

تربت 
حيدريه(كارهاي 

كارداني معماري 
دانشگاه تربت 

حيدريه

مهندسي برق 
غيرانتفاعي احرار 

رشت(قدرت)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي اديبان 
گرمسار(الكتروني

ك)

مهندسي برق 
مجتمع آموزش 

عالي 
قوچان(مخابرات)

مهندسي مكانيك 
مركز آموزش 

عالي گناباد(شبانه)

مهندسي مكانيك 
غيرانتفاعي علوم 

و فنون بابل

مهندسي مكانيك 
مجتمع آموزش 

عالي 
قوچان(شبانه)

مهندسي كامپيوتر 
دانشكده 

گلبهار(نرم افزار-
-شبانه)

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي علوم 
و فنون بابل(نرم 

افزار)

مهندسي فناوري 
اطالعات 

غيرانتفاعي عالمه 
محدث نوري نور

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 
رحمان رامسر

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي مازيار 

نور

مهندسي 
شهرسازي 

غيرانتفاعي اقبال 
الهوري مشهد

مهندسي 
شهرسازي 

غيرانتفاعي طبري 
بابل

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي شمال 

آمل

مهندسي مواد 
مركز آموزش 

عالي 
گناباد(سراميك--

مهندسي شيمي 
غيرانتفاعي شمال 

آمل

مهندسي معدن 
دانشگاه 

شاهرود(شبانه)

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

شاهرود(آب--

علوم كامپيوتر 
دانشگاه 

مازندران(شبانه)

فيزيك دانشگاه 
گيالن(حالت 

جامد)

مديريت دانشگاه 
مازندران(صنعتي-

-شبانه)

علوم كامپيوتر 
دانشگاه دامغان

فيزيك دانشگاه 
سمنان(اتمي--

شبانه)

كاردان فني 
عمران دانشگاه 

تربت 
حيدريه(كارهاي 

كاردان فني برق 
مجتمع آموزش 

عالي 
قوچان(ارتباط 

مهندسي برق 
مجتمع آموزش 

عالي 
قوچان(كنترل)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي شمال 

آمل(قدرت)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي اديبان 
گرمسار(مخابرات)

مهندسي مكانيك 
غيرانتفاعي علوم 

و فنون 
بابل(ساخت و

مهندسي مكانيك 
غيرانتفاعي 
شاهرود

مهندسي مكانيك 
غيرانتفاعي اقبال 
الهوري مشهد

مهندسي فناوري 
اطالعات 

غيرانتفاعي امام 
رضا

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي 
خراسان - 

مشهد(نرم افزار)

مهندسي كامپيوتر 
مركز آموزش 

عالي گناباد(نرم 
افزار)

مهندسي عمران 
مركز آموزش 

عالي گناباد(شبانه)

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي رشد 
دانش سمنان

مهندسي معماري 
غيرانتفاعي عالمه 

حلي

مهندسي معماري 
غيرانتفاعي 
شمس گنبد

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي 

كوشيار گيالني

مهندسي شيمي 
غيرانتفاعي 

كاوش محمودآباد

مهندسي مواد 
غيرانتفاعي سجاد 
مشهد(متالوژي 

استخراجي)

مهندسي 
ماشينهاي 
كشاورزي 

دانشگاه گيالن

مهندسي معدن 
مركز آموزش 
عالي گناباد

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

گيالن

رياضيات و 
كاربردها مجتمع 

آموزش عالي 
قوچان

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

گيالن(شبانه)

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

مازندران

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

علم وفناوري 
مازندران-بهشهر

كارداني علمي، 
كاربردي كامپيوتر 

دانشگاه تربت 
حيدريه(نرم افزار 

كارداني علمي، 
كاربردي كامپيوتر 
مجتمع آموزش 

عالي قوچان(نرم 
مهندسي برق 

غيرانتفاعي علوم 
و فنون 

بابل(قدرت)

مهندسي پزشكي 
غيرانتفاعي امام 
رضا(بيوالكتريك)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي سجاد 
مشهد(مخابرات)

مهندسي مكانيك 
غيرانتفاعي 
شمس گنبد

مهندسي مكانيك 
غيرانتفاعي احرار 

رشت

مهندسي مكانيك 
غيرانتفاعي 

آيندگان تنكابن

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي اديبان 
گرمسار(نرم افزار)

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي امام 
رضا(نرم افزار--

( ويژه آقايان

مهندسي فناوري 
اطالعات 

غيرانتفاعي سجاد 
مشهد

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 

صنعتي مازندران 
بابل

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي طبري 

بابل

مهندسي 
شهرسازي 
غيرانتفاعي 
خاوران مشهد

مهندسي معماري 
غيرانتفاعي توس 

مشهد

مهندسي صنايع 
مجتمع آموزش 

عالي 
قوچان(شبانه)

مهندسي 
كشاورزي 

دانشكده تربت 
جام(آب--شبانه)

مهندسي مديريت 
پروژه غيرانتفاعي 

خاوران 
مشهد(مهندسي 

شيمي دانشگاه 
سمنان(كاربردي-

-شبانه)

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

مازندران(اقتصاد 
نظري--شبانه)

مديريت دانشگاه 
مازندران(بازرگاني

--شبانه)

آمار دانشگاه 
مازندران(آمار و 

كاربردها)

فيزيك دانشگاه 
مازندران(اتمي--

شبانه)

كاردان فني 
عمران دانشگاه 

گنبد(نقشه 
برداري--

مهندسي برق 
غيرانتفاعي امام 

رضا(الكترونيك--
ويژه آقايان )

مهندسي برق 
غيرانتفاعي هراز 

آمل

مهندسي برق 
غيرانتفاعي هدف 

ساري(قدرت)

مهندسي مكانيك 
غيرانتفاعي علوم 
و فناوري آريان

مهندسي مكانيك 
غيرانتفاعي عالمه 
محدث نوري نور

مهندسي مكانيك 
غيرانتفاعي 

جابرابن حيان 
رشت

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي عالمه 

حلي(نرم افزار)

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي سجاد 
مشهد(نرم افزار)

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي سجاد 

مشهد(سخت 
افزار)

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 

تميشان بهشهر

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي المعي 

گرگاني

مهندسي معماري 
غيرانتفاعي طبري 

بابل

مهندسي معماري 
غيرانتفاعي 

روزبهان ساري

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي خيام 

مشهد

مهندسي رباتيك 
غيرانتفاعي 

پويندگان دانش 
چالوس

مهندسي معدن 
مركز آموزش 

عالي گناباد(شبانه)

شيمي مركز 
آموزش عالي 

گناباد(كاربردي)

فيزيك دانشگاه 
مازندران(هسته 

اي--شبانه)

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

دامغان

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 
سمنان(كاربردي، 

محض)

فيزيك دانشگاه 
شاهرود(شبانه)

مهندسي پزشكي 
غيرانتفاعي امام 
رضا(بيوالكتريك-

-ويژه آقايان )

مهندسي برق 
غيرانتفاعي سجاد 

مشهد(كنترل)

مهندسي پزشكي 
غيرانتفاعي 

خاوران 
مشهد(بيوالكتريك

مهندسي مكانيك 
غيرانتفاعي 

صنعتي مازندران 
بابل

مهندسي مكانيك 
غيرانتفاعي 

روزبهان ساري

مهندسي كامپيوتر 
مركز آموزش 

عالي گناباد(نرم 
افزار--شبانه)

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه فرزانگان 

سمنان(ويژه 
خواهران)(نرم

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي خيام 

مشهد(سخت 
افزار)

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 
كادوس رشت

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي عالمه 
محدث نوري نور

مهندسي معماري 
غيرانتفاعي 

پويندگان دانش 
چالوس

مهندسي 
شهرسازي 

غيرانتفاعي بينالود 
مشهد

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي 

مهراستان آستانه

مهندسي مديريت 
پروژه غيرانتفاعي 

بينالود 
مشهد(مهندسي

مهندسي 
كشاورزي مركز 
آموزش عالي 
كاشمر(آب)

حسابداري 
غيرانتفاعي شمال 

آمل

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 
مازندران(شبانه)

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 
حكيم سبزواري

فيزيك دانشگاه 
مازندران(حالت 
جامد--شبانه)

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

دامغان(شبانه)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 

كاوش 
محمودآباد(قدرت)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي امام 
رضا(الكترونيك)

مهندسي برق 
مركز آموزش 

عالي گناباد(شبانه)

مهندسي فناوري 
اطالعات مركز 
آموزش عالي 
گناباد(شبانه)

مهندسي فناوري 
اطالعات 

غيرانتفاعي 
روزبهان ساري

مهندسي فناوري 
اطالعات 

غيرانتفاعي علوم 
و فنون بابل

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي المعي 

گرگاني(نقشه 
برداري)

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 

جهاددانشگاهي 
رشت

مهندسي 
شهرسازي 

غيرانتفاعي مازيار 
نور

مهندسي معماري 
غيرانتفاعي 

ديلمان الهيجان

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي عالمه 
محدث نوري نور

مهندسي 
كشاورزي 

دانشگاه علوم 
كشاورزي

مهندسي 
كشاورزي 

دانشكده تربت 
جام(آب)

علوم مهندسي 
دانشگاه 

گيالن(علوم 
مهندسي--

فيزيك دانشگاه 
دامغان(حالت 

جامد، هسته اي--
شبانه)

فيزيك دانشگاه 
حكيم 

سبزواري(هسته 
اي--شبانه)

مديريت دانشگاه 
سمنان(صنعتي--

شبانه)

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

سمنان(شبانه)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي خيام 

مشهد

مهندسي پزشكي 
غيرانتفاعي 
روزبهان 

ساري(بيوالكتريك

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 
مهراستان 

آستانه(قدرت)

مهندسي فناوري 
اطالعات 

غيرانتفاعي خيام 
مشهد

مهندسي كامپيوتر 
مجتمع آموزش 

عالي قوچان(نرم 
افزار--شبانه)

مهندسي فناوري 
اطالعات 

غيرانتفاعي رشد 
دانش سمنان

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 

روزبهان ساري

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 

ديلمان الهيجان

مهندسي معماري 
غيرانتفاعي كمال 
الملك نوشهر

معماري داخلي 
غيرانتفاعي 
روزبهان 

ساري(معماري

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي مازيار 

نور

علوم مهندسي 
دانشگاه 

فناوريهاي نوين 
سبزوار

آمار دانشگاه 
مازندران(آمار و 

كاربردها--شبانه)

علوم مهندسي 
دانشگاه 

فناوريهاي نوين 
سبزوار

فيزيك دانشگاه 
شاهرود

مديريت دانشگاه 
سمنان(دولتي--

شبانه)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 

آيندگان تنكابن

مهندسي برق 
غيرانتفاعي بهار 
مشهد(قدرت)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 
انديشمند 
الهيجان

مهندسي فناوري 
اطالعات 

غيرانتفاعي 
جهاددانشگاهي

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي احرار 
رشت(نرم افزار)

مهندسي فناوري 
اطالعات مركز 
آموزش عالي 

گناباد

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 

فخرالدين اسعد 
گرگاني

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 
شمس گنبد

مهندسي معماري 
غيرانتفاعي آمل

معماري داخلي 
غيرانتفاعي طبري 

بابل(معماري 
داخلي)

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي توس 

مشهد

آمار دانشگاه 
حكيم 

سبزواري(آمار و 
كاربردها)

فيزيك دانشگاه 
سمنان(حالت 
جامد--شبانه)

علوم كامپيوتر 
دانشگاه گلستان

علوم مهندسي 
دانشگاه 

فناوريهاي نوين 
سبزوار(شبانه)

مديريت دانشگاه 
شاهرود(صنعتي--

شبانه)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي عالمه 

حلي

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 

پويندگان دانش 
چالوس(الكترونيك

مهندسي برق 
غيرانتفاعي علوم 

و فناوري 
آريان(قدرت)

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي شمال 

آمل(نرم افزار)

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي امام 
رضا(نرم افزار)

مهندسي فناوري 
اطالعات 

غيرانتفاعي 
مارليك نوشهر

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 

پويندگان دانش 
چالوس

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 

مهراستان آستانه

مهندسي معماري 
غيرانتفاعي المعي 

گرگاني

مهندسي معماري 
غيرانتفاعي 

پرديسان فريدون 
كنار

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي اسرار 

مشهد

علوم مهندسي 
دانشگاه 

فناوريهاي نوين 
سبزوار(شبانه)

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

شاهرود

آمار دانشگاه 
سمنان(آمار و 

كاربردها--شبانه)

آمار دانشگاه 
گلستان(آمار و 

كاربردها)

شيمي مركز 
آموزش عالي 

گناباد(كاربردي--
شبانه)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 
آمل(كنترل)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي شمال 
آمل(الكترونيك)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 
سلمان مشهد

مهندسي فناوري 
اطالعات 

غيرانتفاعي 
مهراستان آستانه

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي خيام 
مشهد(نرم افزار)

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي 
طبرستان 

چالوس(نرم افزار)

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 

پرديسان فريدون 
كنار

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي علوم 
و فناوري آريان

معماري داخلي 
غيرانتفاعي كمال 

الملك 
نوشهر(معماري

مهندسي 
شهرسازي 
غيرانتفاعي 

پرديسان فريدون

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي 

پويندگان دانش 
چالوس

آمار مركز آموزش 
عالي گناباد(آمار و 

كاربردها)

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 
سمنان(كاربردي، 
محض--شبانه)

علوم مهندسي 
دانشگاه 

فناوريهاي نوين 
سبزوار

مهندسي برق 
غيرانتفاعي بهار 
مشهد(مخابرات)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 

فخرالدين اسعد 
گرگاني(قدرت)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي امام 
رضا(مخابرات)

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي رشد 

دانش سمنان(نرم 
افزار)

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي 

آمل(نرم افزار)

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي 
روزبهان 

ساري(نرم افزار)

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 

صالحان قائم شهر

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 
سبحان

مهندسي معماري 
غيرانتفاعي خزر 

محمودآباد

مهندسي معماري 
غيرانتفاعي مازيار 

نور

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي 

روزبهان ساري

مهندسي برق 
غيرانتفاعي هدف 
ساري(الكترونيك)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي عالمه 
محدث نوري نور

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 

صنعتي مازندران 
بابل

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي علوم 

و فنون 
بابل(سخت افزار)

مهندسي فناوري 
اطالعات 

غيرانتفاعي 
پويندگان دانش

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي 

خاوران 
مشهد(نرم افزار)

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 

آيندگان تنكابن

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي لقمان 

حكيم آق قال

مهندسي 
شهرسازي 

غيرانتفاعي كمال 
الملك نوشهر

مهندسي معماري 
غيرانتفاعي 

صنعتي مازندران 
بابل

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي 
انديشمند 
الهيجان

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 

روزبهان ساري

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 

پرديسان فريدون 
كنار

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 

سردارجنگل(الكتر
ونيك)

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي 

صنعتي مازندران 
بابل(سخت افزار)

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي 

صنعتي مازندران 
بابل(نرم افزار)

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي 

پويندگان دانش 
چالوس(نرم افزار)

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي عالمه 

حلي

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي آمل

معماري داخلي 
غيرانتفاعي مازيار 

نور(معماري 
داخلي)

مهندسي معماري 
غيرانتفاعي عالمه 
محدث نوري نور

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي 

صنعتي مازندران 
بابل

مهندسي برق 
غيرانتفاعي امام 
رضا(مخابرات--

ويژه آقايان )

مهندسي پزشكي 
غيرانتفاعي مازيار 

نور(بيومتريال)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي بهار 

مشهد(الكترونيك)

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي 

ديلمان 
الهيجان(نرم

مهندسي فناوري 
اطالعات 

غيرانتفاعي 
ديلمان الهيجان

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي 
مهراستان 

آستانه(نرم افزار)

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 
ساريان ساري

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي علوم 

و فناوري 
آريان(نقشه 

مهندسي معماري 
غيرانتفاعي 

مارليك نوشهر

مهندسي معماري 
غيرانتفاعي 
استرآباد

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي 

آيندگان تنكابن

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 

سردارجنگل(كنترل
(

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 
خراسان - 

مشهد(كنترل)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 
كادوس رشت

مهندسي فناوري 
اطالعات 

غيرانتفاعي 
آيندگان تنكابن

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي 

كادوس 
رشت(نرم افزار)

مهندسي فناوري 
اطالعات 

غيرانتفاعي هدف 
ساري

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 
سارويه ساري

معماري داخلي 
غيرانتفاعي 

مارليك 
نوشهر(معماري

مهندسي معماري 
غيرانتفاعي 
ساريان ساري

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي تجن 

قائم شهر

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 
خراسان - 

مشهد(مخابرات)

مهندسي فناوري 
اطالعات 

غيرانتفاعي طبري 
بابل

بين4000 تا4750



بازه
مهندسي 
صنايع

مهندسي برق 
دانشكده دختران 
شريعتي(الكترون

يك--شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه 

بيرجند(قدرت)

مهندسي برق 
دانشگاه حكيم 

سبزواري(قدرت)

مهندسي 
مكانيك دانشگاه 

بيرجند

مهندسي 
مكانيك دانشگاه 
حكيم سبزواري

مهندسي 
مكانيك دانشگاه 

حكيم 
سبزواري(شبانه)

مهندسي 
كامپيوتر 

دانشكده دختران 
شريعتي(نرم 
افزار--شبانه)

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 

گلستان(نرم 
افزار)

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 

سيستان و 
بلوچستان(نرم 

افزار)

مهندسي عمران 
دانشگاه حكيم 

سبزواري

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 
سجاد مشهد

مهندسي 
معماري دانشگاه 

گلستان

مهندسي 
معماري دانشگاه 

بجنورد

مهندسي صنايع 
دانشگاه بجنورد

مهندسي مواد 
دانشگاه 

فردوسي(متالوژي
 صنعتي)

مهندسي نفت 
دانشگاه حكيم 
سبزواري(بهره 
برداري از منابع 

نفت)

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

تهران(كرج )

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

تهران(منابع آب-
( -كرج

فيزيك مهندسي 
دانشگاه 
خوارزمي 

تهران(ليزر 
واپتيك--كرج )

فيزيك مهندسي 
دانشگاه 

الزهرا(حالت 
جامد)

حسابداري 
دانشگاه فردوسي

علوم تربيتي 
پرديس امام 

سجاد 
بيرجند(آموزش و 
پرورش پيش

آمار دانشگاه 
تهران(آمار و 

كاربردها)

كارداني هواپيما 
مركز آموزش 
هوانوردي و 
فرودگاهي 

كشور(مخابرات 

كارداني هواپيما 
مركز آموزش 
هوانوردي و 
فرودگاهي 

كشور(تعمير و 

كاردان فني 
عمران 

آموزشكده فني 
نقشه برداري 
سازمان نقشه 

مهندسي برق 
دانشگاه 

گلستان(الكتروني
ك)

مهندسي برق 
دانشگاه 

سيستان و 
بلوچستان(قدرت

(

مهندسي برق 
دانشگاه حكيم 

سبزواري(الكترون
يك)

مهندسي 
مكانيك دانشگاه 
صنعتي بيرجند

مهندسي 
مكانيك دانشگاه 
دريانوردي چابهار

مهندسي 
مكانيك 

غيرانتفاعي خيام 
مشهد

مهندسي فناوري 
اطالعات 
دانشگاه 

سيستان و 
بلوچستان

مهندسي فناوري 
اطالعات 

دانشگاه بيرجند

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 
بيرجند(نرم افزار)

مهندسي عمران 
دانشگاه 

گلستان(علي آباد 
كتول )

مهندسي عمران 
دانشگاه بجنورد

مهندسي 
معماري دانشگاه 
حكيم سبزواري

مهندسي 
معماري دانشگاه 

سيستان و 
بلوچستان

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي 
سجاد مشهد

مهندسي مواد 
دانشگاه 

فردوسي(متالوژي
 صنعتي--شبانه)

مهندسي پليمر 
دانشگاه 

گلستان(صنايع 
پليمر)

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

تهران(كرج )

مهندسي 
كشاورزي 

دانشگاه فردوسي

شيمي دانشگاه 
خوارزمي 

تهران(كاربردي-
-كرج )

علوم كامپيوتر 
دانشگاه شاهد

مديريت دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(بيمه 
اكو--شبانه)

حسابداري 
دانشگاه الزهرا

علوم تربيتي 
پرديس شهيد 
هاشمي نژاد 

مشهد(آموزش و 
پرورش پيش 

كارداني هواپيما 
مركز آموزش 
هوانوردي و 
فرودگاهي 

كشور(الكترونيك 

كارداني مراقبت 
پرواز مركز 

آموزش 
هوانوردي و 

فرودگاهي كشور

كاردان فني 
عمران 

آموزشكده فني 
نقشه برداري 
سازمان نقشه 

مهندسي برق 
دانشگاه 

گلستان(الكتروني
ك--علي 
ابادكتول )

مهندسي برق 
دانشگاه 

بجنورد(قدرت)

مهندسي برق 
دانشگاه 

بيرجند(مخابرات)

مهندسي 
مكانيك دانشگاه 

بيرجند(قاين )

مهندسي 
مكانيك دانشگاه 

سيستان و 
بلوچستان

مهندسي 
مكانيك دانشگاه 
تربت حيدريه

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 

حكيم 
سبزواري(سخت 

افزار)

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 

بجنورد(نرم 
افزار)

مهندسي فناوري 
اطالعات 
دانشگاه 

فناوريهاي نوين 
سبزوار

مهندسي عمران 
دانشگاه گلستان

مهندسي عمران 
دانشگاه 

سيستان و 
بلوچستان

مهندسي 
معماري دانشگاه 

حكيم 
سبزواري(شبانه)

مهندسي 
معماري 

غيرانتفاعي خيام 
مشهد

مهندسي صنايع 
دانشگاه صنعتي 

بيرجند

مهندسي شيمي 
دانشگاه حكيم 

سبزواري

مهندسي مواد 
دانشگاه حكيم 
سبزواري(متالوژ

ي صنعتي)

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

تهران(آب--
( پاكدشت

مهندسي 
ماشينهاي 
كشاورزي 
دانشگاه 

( تهران(كرج

فيزيك دانشگاه 
فردوسي

علوم تربيتي 
پرديس امام 

خميني 
گرگان(آموزش و 

پرورش پيش 

رياضيات و 
كاربردها 

دانشگاه شاهد

شيمي دانشگاه 
الزهرا(كاربردي-

-شبانه)

حسابداري 
دانشكده دختران 
شريعتي(شبانه)

كارداني هواپيما 
مركز آموزش 
هوانوردي و 
فرودگاهي 

كشور(الكترونيك 

كارداني هواپيما 
مركز آموزش 
هوانوردي و 
فرودگاهي 

كشور(مخابرات 

كارداني هواپيما 
مركز آموزش 
هوانوردي و 
فرودگاهي 

كشور(تعمير و 
مهندسي برق 

دانشگاه 
سيستان و 

بلوچستان(مخابرا
ت)

مهندسي برق 
دانشگاه 

بيرجند(الكتروني
ك)

مهندسي برق 
دانشگاه 

سيستان و 
بلوچستان(الكترو

نيك)

مهندسي 
مكانيك مجتمع 
آموزش عالي 

قوچان

مهندسي 
مكانيك دانشگاه 

بيرجند(شبانه)

مهندسي 
مكانيك مركز 
آموزش عالي 

گناباد

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 

صنعتي 
بيرجند(نرم افزار)

مهندسي فناوري 
اطالعات 
دانشگاه 

فناوريهاي نوين 
سبزوار(شبانه)

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 

گلستان(نرم 
افزار--شبانه)

مهندسي عمران 
دانشگاه صنعتي 

بيرجند

مهندسي عمران 
دانشگاه تربت 

حيدريه

مهندسي 
شهرسازي 

دانشگاه بجنورد

مهندسي 
معماري 

غيرانتفاعي اقبال 
الهوري مشهد

مهندسي صنايع 
دانشگاه 

سيستان و 
بلوچستان

مهندسي شيمي 
دانشگاه حكيم 

سبزواري(شبانه)

مهندسي نفت 
دانشگاه حكيم 
سبزواري(بهره 
برداري از منابع 
نفت--شبانه)

مهندسي دريا 
دانشگاه 

اميركبير(كشتي 
سازي--پرديس 

( بندرعباس

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

تهران(پاكدشت )

رياضي پرديس 
رسالت 

زاهدان(بومي 
استان فارس )

علوم اقتصادي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي(اقتصاد 
نظري--شبانه)

فيزيك دانشگاه 
الزهرا

رياضيات و 
كاربردها 

دانشگاه الزهرا

فيزيك دانشگاه 
شاهد(حالت 

جامد)

كاردان فني 
عمران 

آموزشكده فني 
نقشه برداري 

سازمان 

كاردان فني 
عمران 

آموزشكده فني 
نقشه برداري 

سازمان 
مهندسي برق 

مجتمع آموزش 
عالي 

اسفراين(قدرت)

مهندسي برق 
دانشگاه 

زابل(قدرت)

مهندسي برق 
دانشگاه تربت 

حيدريه

مهندسي 
مكانيك مجتمع 
آموزش عالي 
اسفراين

مهندسي 
مكانيك دانشگاه 

صنعتي 
بيرجند(شبانه)

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 
گنبد(نرم افزار--

دانشكده 
( مينودشت

مهندسي فناوري 
اطالعات مجتمع 

آموزش عالي 
قوچان

مهندسي 
كامپيوتر مجتمع 

آموزش عالي 
قوچان(نرم افزار)

مهندسي عمران 
مجتمع آموزش 
عالي قوچان

مهندسي عمران 
دانشگاه حكيم 

سبزواري(شبانه)

مهندسي 
معماري دانشگاه 

زابل

مهندسي 
معماري 

غيرانتفاعي 
خاوران مشهد

مهندسي صنايع 
دانشگاه 

فناوريهاي نوين 
سبزوار

مهندسي شيمي 
دانشگاه 

گلستان(علي آباد 
كتول )

مهندسي شيمي 
دانشگاه 

سيستان و 
بلوچستان

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

فردوسي(آب)

مهندسي كشتي 
دانشگاه 

دريانوردي چابهار

علوم تربيتي 
پرديس امام 
جعفر صادق 

بجنورد(آموزش 
و پرورش پيش 

آمار دانشگاه 
الزهرا(آمار و 

كاربردها)

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

الزهرا(اقتصاد 
نظري)

رياضيات و 
كاربردها 

دانشگاه فردوسي

رياضيات و 
كاربردها 
دانشگاه 
خوارزمي 

تهران(كرج )
مهندسي برق 
دانشگاه حكيم 

سبزواري(قدرت-
-شبانه)

مهندسي 
پزشكي 

غيرانتفاعي 
سجاد 

مشهد(بيوالكتري

مهندسي برق 
مركز آموزش 
عالي گناباد

مهندسي فناوري 
اطالعات 

غيرانتفاعي امام 
رضا(ويژه آقايان 

(

مهندسي 
كامپيوتر 
دانشكده 

گلبهار(نرم افزار)

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي خيام 

مشهد

مهندسي عمران 
دانشگاه 

بيرجند(شبانه)

مهندسي صنايع 
دانشگاه كوثر

مهندسي مواد و 
طراحي صنايع 
غذايي دانشگاه 
علوم كشاورزي 
گرگان(مهندسي

مهندسي مواد 
دانشگاه 

سيستان و 
بلوچستان(متالوژ

ي صنعتي)

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

تهران(پاكدشت )

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

فردوسي(آب--
شبانه)

آمار دانشگاه 
شهيد 

بهشتي(آمار و 
كاربردها--

شبانه)

رياضيات و 
كاربردها تربيت 

دبير شهيد 
رجايي(بومي 

استان تهران ( 

آمار دانشگاه 
شهيد 

بهشتي(آمار و 
كاربردها)

علوم تربيتي 
پرديس شهيد 

بهشتي 
مشهد(آموزش و 
پرورش پيش

علوم تربيتي 
پرديس شهيد 

باهنر 
بيرجند(آموزش و 

پرورش پيش 
مهندسي برق 

مجتمع آموزش 
عالي 

قوچان(الكتروني
ك--شبانه)

مهندسي برق 
مجتمع آموزش 

عالي 
قوچان(قدرت)

مهندسي برق 
مجتمع آموزش 

عالي 
قوچان(الكتروني

ك)

مهندسي عمران 
مجتمع آموزش 

عالي 
قوچان(شبانه)

مهندسي عمران 
دانشگاه 

بجنورد(نقشه 
برداري)

مهندسي صنايع 
مجتمع آموزش 
عالي قوچان

مهندسي پليمر 
دانشگاه 

گلستان(صنايع 
پليمر--شبانه)

مهندسي شيمي 
مجتمع آموزش 

عالي 
قوچان(شبانه)

علوم تربيتي 
پرديس آيت اهللا 

خامنه اي 
گرگان(آموزش و 

پرورش پيش 

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 

شهيد 
مطهري(فقه و 
حقوق اسالمي)

علوم تربيتي 
پرديس امام 
محمد باقر 

بجنورد(آموزش 
و پرورش پيش

فيزيك دانشگاه 
گلستان

فيزيك تربيت 
دبير شهيد 

رجايي(نظري--
بومي استان 
( شهر  تهران

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 

سجاد 
مشهد(قدرت)

مهندسي برق 
مجتمع آموزش 

عالي 
سراوان(شبانه)

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 
خاوران مشهد

مهندسي عمران 
دانشگاه 

بيرجند(قاين )

مهندسي صنايع 
دانشگاه تربت 

حيدريه

مهندسي شيمي 
مجتمع آموزش 
عالي قوچان

مهندسي مواد 
مجتمع آموزش 

عالي 
اسفراين(متالوژي

 صنعتي)

فيزيك دانشگاه 
حكيم 

سبزواري(هسته 
اي)

مكاترونيك 
دانشگاه حكيم 
سبزواري(مكاترو

نيك)

رياضيات و 
كاربردها 
دانشگاه 

فردوسي(شبانه)

علوم تربيتي 
پرديس رسالت 
زاهدان(آموزش 
و پرورش پيش 

دبستاني و

آمار دانشگاه 
فردوسي(آمار و 

كاربردها)

مهندسي عمران 
دانشگاه 

گلستان(شبانه)

مهندسي عمران 
مركز آموزش 
عالي گناباد

مهندسي صنايع 
مجتمع آموزش 
عالي اسفراين

حسابداري 
موسسه آموزش 
عالي بانكداري 

ايران

علوم قرآن 
دانشگاه مذاهب 
اسالمي(تهران )

حسابداري 
دانشگاه گنبد

مهندسي عمران 
مجتمع آموزش 
عالي سراوان

مهندسي عمران 
دانشگاه 

دريانوردي چابهار

مهندسي صنايع 
دانشگاه 

فناوريهاي نوين 
سبزوار(شبانه)

مهندسي عمران 
دانشگاه زابل

مهندسي عمران 
دانشگاه تربت 
حيدريه(شبانه)

مهندسي صنايع 
دانشكده گلبهار

مهندسي عمران 
دانشگاه 

گلستان(علي 
ابادكتول --

شبانه)

مهندسي عمران 
دانشگاه 

زابل(شبانه)

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 
اسرار مشهد

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي اقبال 
الهوري مشهد

مهندسي عمرانمهندسي كامپيوتر و ITمهندسي مكانيك و هوا و فضامهندسي برق و مهندسي پزشكي

رياضي فيزيك رشته (ويژه استان هاي خراسان جنوبي، رضوي، شمالي و سيستان و بلوچستان) : ويژه نامه استاني انتخاب رشته
مهندسي راه آهن ،معدن 

،ايمني ودريا و ..
كاردانيكارشناسي

بين4750 تا5500
مهندسي معماري و 

شهرسازي
مهندسي شيمي و نفت و 

مواد و نساجي



بازه
مهندسي 
صنايع

مهندسي عمرانمهندسي كامپيوتر و ITمهندسي مكانيك و هوا و فضامهندسي برق و مهندسي پزشكي
مهندسي راه آهن ،معدن 

،ايمني ودريا و ..
كاردانيكارشناسي

مهندسي معماري و 
شهرسازي

مهندسي شيمي و نفت و 
مواد و نساجي

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 

سجاد 
مشهد(الكترونيك

(

مهندسي برق 
دانشگاه 

دريانوردي 
چابهار(الكترونيك

(

مهندسي برق 
غيرانتفاعي اقبال 

الهوري 
مشهد(الكترونيك

(

مهندسي 
مكانيك دانشگاه 

واليت - 
ايرانشهر

مهندسي 
مكانيك دانشگاه 

تربت 
حيدريه(شبانه)

مهندسي 
مكانيك دانشگاه 

زابل

مهندسي فناوري 
اطالعات 

دانشگاه صنعتي 
بيرجند

مهندسي 
كامپيوتر 
دانشكده 

گلبهار(نرم افزار-
-شبانه)

مهندسي فناوري 
اطالعات 

دانشگاه زابل

مهندسي عمران 
مركز آموزش 

عالي 
گناباد(شبانه)

مهندسي عمران 
دانشگاه واليت -

 ايرانشهر

مهندسي 
شهرسازي 

غيرانتفاعي اقبال 
الهوري مشهد

مهندسي 
معماري دانشگاه 

زابل(شبانه)

مهندسي صنايع 
دانشگاه تربت 
حيدريه(شبانه)

مهندسي مواد 
غيرانتفاعي 

سجاد 
مشهد(مهندسي 
متالوژي و مواد)

مهندسي مواد 
مركز آموزش 

عالي 
گناباد(سراميك)

مهندسي 
كشاورزي 

دانشگاه علوم 
كشاورزي 

گرگان(مكانيك

مهندسي معدن 
دانشگاه 

بيرجند(اكتشاف 
معدن)

علوم كامپيوتر 
دانشگاه 

بيرجند(قاين )

فيزيك دانشگاه 
نيشابور

فيزيك دانشگاه 
نيشابور(شبانه)

فيزيك دانشگاه 
بيرجند

رياضيات و 
كاربردها مجتمع 

آموزش عالي 
قوچان

كاردان فني برق 
دانشگاه 

بيرجند(قدرت--
فردوس )

كاردان فني 
عمران دانشگاه 

تربت 
حيدريه(كارهاي 

عمومي 

كارداني معماري 
دانشگاه تربت 

حيدريه

مهندسي برق 
مجتمع آموزش 

عالي 
قوچان(كنترل--

شبانه)

مهندسي برق 
مجتمع آموزش 

عالي 
قوچان(مخابرات)

مهندسي برق 
مجتمع آموزش 

عالي 
قوچان(كنترل)

مهندسي 
مكانيك مركز 
آموزش عالي 
گناباد(شبانه)

مهندسي 
مكانيك مجتمع 
آموزش عالي 
قوچان(شبانه)

مهندسي 
مكانيك دانشگاه 

زابل(شبانه)

مهندسي 
كامپيوتر مجتمع 

آموزش عالي 
اسفراين(نرم 

افزار)

مهندسي فناوري 
اطالعات 

غيرانتفاعي امام 
رضا

مهندسي 
كامپيوتر 

غيرانتفاعي 
خراسان - 

مشهد(نرم افزار)

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 
المعي گرگاني

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 

المعي 
گرگاني(نقشه 

برداري)

مهندسي 
معماري 

غيرانتفاعي 
شمس گنبد

مهندسي 
شهرسازي 
غيرانتفاعي 
خاوران مشهد

مهندسي صنايع 
دانشگاه واليت -
 ايرانشهر(شبانه)

مهندسي مواد 
مجتمع آموزش 

عالي 
اسفراين(متالوژي
 صنعتي--شبانه)

مهندسي مواد 
مركز آموزش 

عالي 
گناباد(سراميك-

-شبانه)

مهندسي معدن 
دانشگاه صنعتي 
بيرجند(شبانه)

مهندسي معدن 
مركز آموزش 
عالي گناباد

شيمي مركز 
آموزش عالي 

گناباد(كاربردي)

فيزيك دانشگاه 
سيستان و 

بلوچستان(حالت 
جامد)

علوم كامپيوتر 
دانشگاه 

سيستان و 
بلوچستان

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

بجنورد(اقتصاد 
نظري)

علوم كامپيوتر 
دانشگاه صنعتي 

بيرجند

كاردان فني برق 
دانشگاه 

بيرجند(الكتروني
ك--فردوس )

كاردان فني 
عمران دانشگاه 

تربت 
حيدريه(كارهاي 

عمومي 

كارداني علمي، 
كاربردي 

كامپيوتر دانشگاه 
بيرجند(نرم افزار 

كامپيوتر--
مهندسي 
پزشكي 

غيرانتفاعي امام 
رضا(بيوالكتريك)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 

سجاد 
مشهد(مخابرات)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي امام 
رضا(الكترونيك-
-ويژه آقايان )

مهندسي 
مكانيك مجتمع 
آموزش عالي 

اسفراين(شبانه)

مهندسي 
مكانيك 

غيرانتفاعي اقبال 
الهوري مشهد

مهندسي 
مكانيك 

غيرانتفاعي 
شمس گنبد

مهندسي 
كامپيوتر مركز 
آموزش عالي 

گناباد(نرم افزار)

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 

بيرجند(نرم 
افزار--قاين )

مهندسي 
كامپيوتر 

غيرانتفاعي امام 
رضا(نرم افزار--

( ويژه آقايان

مهندسي عمران 
مجتمع آموزش 

عالي 
سراوان(شبانه)

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 

فخرالدين اسعد 
گرگاني

مهندسي 
معماري 

غيرانتفاعي 
توس مشهد

مهندسي 
شهرسازي 
غيرانتفاعي 
بينالود مشهد

مهندسي صنايع 
مجتمع آموزش 

عالي 
قوچان(شبانه)

مهندسي مواد 
غيرانتفاعي 

سجاد 
مشهد(متالوژي 

استخراجي)

مهندسي معدن 
دانشگاه صنعتي 

بيرجند

مهندسي معدن 
دانشگاه 

سيستان و 
بلوچستان

رياضيات و 
كاربردها 

دانشگاه حكيم 
سبزواري

علوم كامپيوتر 
دانشگاه بجنورد

فيزيك دانشگاه 
حكيم 

سبزواري(هسته 
اي--شبانه)

رياضيات و 
كاربردها 

دانشگاه بيرجند

آمار دانشگاه 
بيرجند(آمار و 

كاربردها)

كاردان فني برق 
مجتمع آموزش 

عالي 
قوچان(ارتباط 

داده ها)

كاردان فني 
معدن دانشگاه 

بيرجند(استخراج 
معدن--نهبندان 

(

كارداني علمي، 
كاربردي 

كامپيوتر دانشگاه 
تربت 

حيدريه(نرم 
مهندسي برق 

دانشگاه 
دريانوردي 

چابهار(مخابرات)

مهندسي 
پزشكي 

غيرانتفاعي امام 
رضا(بيوالكتريك
--ويژه آقايان )

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 

سجاد 
مشهد(كنترل)

مهندسي فناوري 
اطالعات 

غيرانتفاعي 
سجاد مشهد

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 

بيرجند(سخت 
افزار)

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 

سيستان و 
بلوچستان(سخت

 افزار)

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 
شمس گنبد

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 
اشراق بجنورد

مهندسي 
شهرسازي 
دانشگاه زابل

مهندسي 
معماري 

غيرانتفاعي 
اشراق بجنورد

مهندسي صنايع 
دانشگاه صنعتي 
بيرجند(شبانه)

مهندسي 
كشاورزي 

دانشكده تربت 
جام(آب--شبانه)

مهندسي 
مديريت پروژه 

غيرانتفاعي 
خاوران 

مشهد(مهندسي

علوم مهندسي 
دانشگاه 

فناوريهاي نوين 
سبزوار

علوم مهندسي 
دانشگاه 

فناوريهاي نوين 
سبزوار

آمار دانشگاه 
حكيم 

سبزواري(آمار و 
كاربردها)

علوم كامپيوتر 
دانشگاه گلستان

علوم مهندسي 
دانشگاه 

فناوريهاي نوين 
سبزوار(شبانه)

كارداني 
كشاورزي 
دانشگاه 

بيرجند(تكنولوژي
 آبياري--

كاردان فني 
مكانيك مجتمع 
آموزش عالي 

اسفراين(ساخت 
و توليد--شبانه)

كارداني علمي، 
كاربردي 

كامپيوتر مجتمع 
آموزش عالي 

قوچان(نرم افزار 
مهندسي برق 

دانشگاه واليت -
 

ايرانشهر(الكترون
يك)

مهندسي 
پزشكي 

غيرانتفاعي 
خاوران 

مشهد(بيوالكتري

مهندسي برق 
غيرانتفاعي امام 
رضا(الكترونيك)

مهندسي 
كامپيوتر 

غيرانتفاعي 
سجاد 

مشهد(نرم افزار)

مهندسي فناوري 
اطالعات 

دانشگاه صنعتي 
بيرجند(شبانه)

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 
كوثر(نرم افزار)

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 
سبحان

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 

لقمان حكيم آق 
قال

مهندسي 
معماري 

غيرانتفاعي 
المعي گرگاني

مهندسي 
معماري 

غيرانتفاعي 
استرآباد

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي خيام 

مشهد

مهندسي معدن 
مركز آموزش 

عالي 
گناباد(شبانه)

مهندسي 
مديريت پروژه 

غيرانتفاعي 
بينالود 

مشهد(مهندسي

رياضيات و 
كاربردها 

دانشگاه واليت -
 ايرانشهر

علوم مهندسي 
دانشگاه 

فناوريهاي نوين 
سبزوار(شبانه)

رياضيات و 
كاربردها 

دانشگاه كوثر

علوم كامپيوتر 
دانشگاه كوثر

آمار دانشگاه 
گلستان(آمار و 

كاربردها)

كاردان فني 
عمران دانشگاه 

گنبد(نقشه 
برداري--
دانشكده 

كاردان فني 
عمران دانشگاه 

زابل(نقشه 
برداري)

مهندسي برق 
مركز آموزش 

عالي 
گناباد(شبانه)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي خيام 

مشهد

مهندسي برق 
غيرانتفاعي بهار 
مشهد(قدرت)

مهندسي 
كامپيوتر 

غيرانتفاعي 
سجاد 

مشهد(سخت

مهندسي 
كامپيوتر مركز 
آموزش عالي 

گناباد(نرم افزار-
-شبانه)

مهندسي 
كامپيوتر 

غيرانتفاعي خيام 
مشهد(سخت 

افزار)

مهندسي 
شهرسازي 
غيرانتفاعي 
اشراق بجنورد

مهندسي صنايع 
دانشگاه واليت -

 ايرانشهر

مهندسي 
كشاورزي مركز 
آموزش عالي 
كاشمر(آب)

مهندسي 
كشاورزي 

دانشكده تربت 
جام(آب)

علوم كامپيوتر 
دانشگاه صنعتي 
بيرجند(شبانه)

رياضيات و 
كاربردها 

دانشگاه بجنورد

شيمي مركز 
آموزش عالي 

گناباد(كاربردي-
-شبانه)

آمار مركز 
آموزش عالي 
گناباد(آمار و 

كاربردها)

علوم مهندسي 
دانشگاه 

فناوريهاي نوين 
سبزوار

مهندسي برق 
مجتمع آموزش 

عالي 
اسفراين(قدرت-

-شبانه)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 
سلمان مشهد

مهندسي برق 
غيرانتفاعي بهار 
مشهد(مخابرات)

مهندسي فناوري 
اطالعات مركز 
آموزش عالي 
گناباد(شبانه)

مهندسي 
كامپيوتر مجتمع 

آموزش عالي 
اسفراين(نرم 
افزار--شبانه)

مهندسي فناوري 
اطالعات 

غيرانتفاعي خيام 
مشهد

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي 
اشراق بجنورد

مهندسي برق 
مجتمع آموزش 
عالي سراوان

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 

فخرالدين اسعد 
گرگاني(قدرت)

مهندسي برق 
دانشگاه 

زابل(قدرت--
شبانه)

مهندسي 
كامپيوتر مجتمع 

آموزش عالي 
قوچان(نرم 

افزار--شبانه)

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 

واليت - 
ايرانشهر(نرم 

افزار)

مهندسي فناوري 
اطالعات 
دانشگاه 

زابل(شبانه)

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي 
توس مشهد

مهندسي برق 
غيرانتفاعي امام 
رضا(مخابرات)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 
اشراق بجنورد

مهندسي برق 
غيرانتفاعي امام 
رضا(مخابرات--

ويژه آقايان )

مهندسي فناوري 
اطالعات مركز 
آموزش عالي 

گناباد

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 

صنعتي 
بيرجند(نرم 

افزار--شبانه)

مهندسي فناوري 
اطالعات مجتمع 

آموزش عالي 
سراوان

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي 
اسرار مشهد

مهندسي برق 
غيرانتفاعي بهار 
مشهد(الكترونيك

(

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 
خراسان - 

مشهد(كنترل)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 
خراسان - 

مشهد(مخابرات)

مهندسي 
كامپيوتر 

غيرانتفاعي امام 
رضا(نرم افزار)

مهندسي 
كامپيوتر 

غيرانتفاعي خيام 
مشهد(نرم افزار)

مهندسي 
كامپيوتر 

غيرانتفاعي 
خاوران 

مشهد(نرم افزار)

مهندسي صنايع 
مجتمع آموزش 

عالي 
اسفراين(شبانه)

بين4000 تا 4750



بازه
مهندسي 
صنايع

مهندسي برق 
دانشكده دختران 
شريعتي(الكتروني

ك--شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه شهيد 
باهنر(قدرت--

شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه خليج 

فارس(مخابرات)

مهندسي مكانيك 
دانشگاه شهيد 
باهنر(شبانه)

مهندسي مكانيك 
دانشگاه هرمزگان

مهندسي مكانيك 
دانشگاه خليج 
فارس(شبانه)

مهندسي كامپيوتر 
دانشكده دختران 

شريعتي(نرم 
افزار--شبانه)

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه شهيد 
باهنر(نرم افزار)

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه شهيد 

باهنر(سخت افزار)

مهندسي عمران 
دانشگاه خليج 

فارس

مهندسي عمران 
دانشگاه شهيد 
باهنر(شبانه)

مهندسي معماري 
دانشگاه شهيد 

باهنر

مهندسي معماري 
دانشگاه سيستان 

و بلوچستان

مهندسي صنايع 
دانشگاه شهيد 

باهنر

مهندسي شيمي 
دانشگاه شهيد 

باهنر

مهندسي شيمي 
دانشگاه خليج 

فارس

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

تهران(محل 
( تحصيل كرج

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 
تهران(منابع آب--
محل تحصيل كرج 

فيزيك مهندسي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(ليزر 
واپتيك--محل 

فيزيك مهندسي 
دانشگاه 

الزهرا(حالت جامد)

آمار دانشگاه 
تهران(آمار و 

كاربردها)

كارداني هواپيما 
مركز آموزش 
هوانوردي و 
فرودگاهي 

كارداني هواپيما 
مركز آموزش 
هوانوردي و 
فرودگاهي 

كاردان فني عمران 
آموزشكده فني 
نقشه برداري 
سازمان نقشه 

مهندسي برق 
دانشگاه شهيد 
باهنر(كنترل--

شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه 

هرمزگان(الكتروني
ك)

مهندسي برق 
دانشگاه 

هرمزگان(كنترل)

مهندسي مكانيك 
دانشگاه فسا

مهندسي مكانيك 
دانشگاه جهرم

مهندسي مكانيك 
دانشگاه ياسوج

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه 

هرمزگان(سخت 
افزار)

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه خليج 

فارس(نرم افزار)

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه سيستان 
و بلوچستان(نرم 

افزار)

مهندسي عمران 
دانشگاه ولي عصر

مهندسي عمران 
دانشگاه هرمزگان

مهندسي معماري 
دانشگاه خليج 

فارس

مهندسي 
شهرسازي 

دانشگاه سلمان 
فارسي

مهندسي صنايع 
دانشگاه شهيد 
باهنر(شبانه)

مهندسي مواد 
دانشگاه شهيد 
باهنر(متالوژي 
استخراجي)

مهندسي شيمي 
دانشگاه خليج 
فارس(شبانه)

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

تهران(محل 
( تحصيل كرج

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 
تهران(آب--محل 
تحصيل پاكدشت )

شيمي دانشگاه 
خوارزمي 

تهران(كاربردي--
محل تحصيل كرج 

علوم كامپيوتر 
دانشگاه شاهد

مديريت دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(بيمه 
اكو--شبانه)

كارداني هواپيما 
مركز آموزش 
هوانوردي و 
فرودگاهي 

كارداني مراقبت 
پرواز مركز آموزش 

هوانوردي و 
فرودگاهي كشور

كاردان فني عمران 
آموزشكده فني 
نقشه برداري 
سازمان نقشه 

مهندسي برق 
دانشگاه شهيد 

باهنر(الكترونيك--
شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه شهيد 

باهنر(مخابرات--
شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه سيستان 

و 
بلوچستان(قدرت)

مهندسي مكانيك 
دانشگاه ولي عصر

مهندسي مكانيك 
دانشگاه صنعتي 

سيرجان

مهندسي مكانيك 
دانشگاه 

هرمزگان(شبانه)

مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 

سيستان و 
بلوچستان

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه فسا(نرم 

افزار)

مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 
سلمان فارسي

مهندسي عمران 
دانشگاه سيستان 

و بلوچستان

مهندسي عمران 
دانشگاه ياسوج

مهندسي معماري 
دانشگاه زابل

مهندسي صنايع 
دانشگاه هرمزگان

مهندسي شيمي 
دانشگاه ياسوج

مهندسي مواد 
دانشگاه شهيد 
باهنر(متالوژي 

صنعتي)

مهندسي 
ماشينهاي 

كشاورزي دانشگاه 
تهران(محل

مهندسي دريا 
دانشگاه 

اميركبير(كشتي 
سازي--محل 

حسابداري 
دانشگاه الزهرا

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

شاهد

شيمي دانشگاه 
الزهرا(كاربردي--

شبانه)

كارداني هواپيما 
مركز آموزش 
هوانوردي و 
فرودگاهي 

كارداني هواپيما 
مركز آموزش 
هوانوردي و 
فرودگاهي 

كارداني هواپيما 
مركز آموزش 
هوانوردي و 
فرودگاهي 

مهندسي برق 
دانشگاه 

فسا(كنترل)

مهندسي برق 
دانشگاه ولي 
عصر(كنترل)

مهندسي برق 
دانشگاه سيستان 

و 
بلوچستان(مخابرا

مهندسي مكانيك 
دانشگاه 

دريانوردي چابهار

مهندسي مكانيك 
دانشگاه سيستان 

و بلوچستان

مهندسي مكانيك 
دانشگاه 

ياسوج(شبانه)

مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 

فسا

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه شهيد 

باهنر(نرم افزار--
شبانه)

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه 

جهرم(نرم افزار)

مهندسي عمران 
دانشگاه 

هرمزگان(شبانه)

مهندسي عمران 
دانشگاه فسا

مهندسي صنايع 
دانشگاه خليج 
فارس(محل 
( تحصيل جم

مهندسي مواد 
دانشگاه 

ياسوج(متالوژي 
استخراجي)

مهندسي شيمي 
مركز آموزش عالي 

المرد

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

شيراز(آب)

مهندسي اپتيك و 
ليزر دانشگاه 
شهيد باهنر

حسابداري 
دانشكده دختران 
شريعتي(شبانه)

رياضي پرديس 
رسالت 

زاهدان(بومي 
( استان فارس

علوم اقتصادي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي(اقتصاد 
نظري--شبانه)

كاردان فني عمران 
آموزشكده فني 
نقشه برداري 

سازمان 

كاردان فني عمران 
آموزشكده فني 
نقشه برداري 

سازمان 

مهندسي برق 
دانشگاه صنعتي 
سيرجان(قدرت)

مهندسي برق 
دانشگاه سيستان 

و 
بلوچستان(الكترون

مهندسي برق 
دانشگاه 

زابل(قدرت)

مهندسي مكانيك 
دانشگاه 

جهرم(شبانه)

مهندسي مكانيك 
دانشگاه جيرفت

مهندسي مكانيك 
مركز اموزش عالي 

فيروزاباد

مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 

فسا(شبانه)

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه خليج 

فارس(نرم افزار--
( محل تحصيل جم

مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 

جهرم

مهندسي عمران 
دانشگاه صنعتي 

سيرجان

مهندسي عمران 
دانشگاه ولي 
عصر(شبانه)

مهندسي صنايع 
دانشگاه سيستان 

و بلوچستان

مهندسي شيمي 
دانشگاه شهيد 
باهنر(شبانه)

مهندسي شيمي 
دانشگاه سيستان 

و بلوچستان

مهندسي دريا 
دانشگاه خليج 
فارس(كشتي 

سازي)

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

تهران(محل 
تحصيل پاكدشت )

فيزيك دانشگاه 
الزهرا

رياضي پرديس 
خواجه نصيرالدين 

كرمان(بومي 
( استان كرمان

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

الزهرا

مهندسي برق 
دانشگاه صنعتي 
سيرجان(الكتروني

ك)

مهندسي برق 
مركز آموزش عالي 

اقليد(كنترل)

مهندسي برق 
دانشگاه 

فسا(كنترل--
شبانه)

مهندسي مكانيك 
مجتمع آموزش 

عالي بم

مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 

ولي عصر

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه صنعتي 

سيرجان(نرم افزار)

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه ولي 

عصر(نرم افزار)

مهندسي عمران 
مركز آموزش عالي 

استهبان

مهندسي عمران 
دانشگاه جيرفت

مهندسي صنايع 
دانشگاه 

هرمزگان(شبانه)

مهندسي شيمي 
دانشگاه صنعتي 

سيرجان

مهندسي مواد 
دانشگاه سيستان 

و 
بلوچستان(متالوژي

مهندسي كشتي 
دانشگاه 

دريانوردي چابهار

مهندسي اپتيك و 
ليزر دانشگاه 

شهيد باهنر(شبانه)

فيزيك دانشگاه 
شاهد(حالت جامد)

آمار دانشگاه 
الزهرا(آمار و 

كاربردها)

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

الزهرا(اقتصاد 
نظري)

مهندسي برق 
دانشگاه صنعتي 

سيرجان(قدرت--
شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه جيرفت

مهندسي برق 
مركز اموزش عالي 

فيروزاباد

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه شهيد 

باهنر(سخت افزار-
-شبانه)

مهندسي عمران 
دانشگاه 

ياسوج(شبانه)

مهندسي عمران 
مجتمع آموزش 
عالي سراوان

مهندسي صنايع 
مجتمع آموزش 

عالي بم

مهندسي مواد 
دانشگاه شهيد 
باهنر(متالوژي 
استخراجي--

مهندسي پليمر 
دانشگاه 

ياسوج(صنايع 
پليمر--محل

مهندسي رباتيك 
دانشگاه صنعتي 

سيرجان

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

شيراز(مكانيك 
ماشينهاي 

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

خوارزمي 
تهران(محل 

آمار دانشگاه 
شهيد بهشتي(آمار 

و كاربردها--
شبانه)

رياضي پرديس 
عالمه طباطبايي 

بوشهر(بومي 
( استان فارس

مهندسي برق 
مجتمع آموزش 

عالي 
سراوان(شبانه)

مهندسي عمران 
دانشگاه 

دريانوردي چابهار

مهندسي عمران 
دانشگاه زابل

مهندسي شيمي 
دانشگاه ولي عصر

مهندسي مواد 
دانشگاه شهيد 
باهنر(متالوژي 

صنعتي--شبانه)

مهندسي معدن 
دانشگاه شهيد 

باهنر

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

تهران(محل 
تحصيل پاكدشت )

رياضيات و 
كاربردها تربيت 

دبير شهيد 
رجايي(بومي 

آمار دانشگاه 
شهيد بهشتي(آمار 

و كاربردها)

علوم تربيتي 
پرديس شهيد 

ايزد پناه 
ياسوج(آموزش و

مهندسي عمران 
دانشگاه صنعتي 
سيرجان(شبانه)

مهندسي عمران 
دانشگاه صنعتي 
سيرجان(نقشه 
برداري--شبانه)

مهندسي شيمي 
دانشگاه 

ياسوج(شبانه)

فيزيك دانشگاه 
شيراز(اتمي، حالت 

جامد، هسته اي)

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 

شهيد مطهري(فقه 
و حقوق اسالمي)

علوم تربيتي 
پرديس شهيد 

باهنر 
شيراز(آموزش و

مهندسي عمران 
دانشگاه 

زابل(شبانه)

علوم تربيتي 
پرديس بنت 

الهدي 
صدر(آموزش و 

رياضي پرديس 
شهيد ايزد پناه 
ياسوج(بومي 

( استان خوزستان

علوم تربيتي 
پرديس كوثر 

ياسوج(آموزش و 
پرورش پيش

علوم تربيتي 
پرديس شهيد 

باهنر 
كرمان(آموزش و 

فيزيك تربيت دبير 
شهيد 

رجايي(نظري--
بومي استان

مديريت دانشگاه 
شيراز(جهانگردي)

علوم كامپيوتر 
دانشگاه شهيد 

باهنر

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

شيراز(اقتصاد 
نظري)

علوم تربيتي 
پرديس شهيد 

رجايي 
شيراز(آموزش و

علوم تربيتي 
پرديس رسالت 

زاهدان(آموزش و 
پرورش پيش 

علوم تربيتي 
پرديس فاطمه 

الزهرا 
بندرعباس(آموزش

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

شيراز

فيزيك مهندسي 
دانشگاه شهيد 
باهنر(فيزيك 

مهندسي)

علوم تربيتي 
پرديس خواجه 

نصيرالدين 
كرمان(آموزش و

علوم مهندسي 
دانشگاه سلمان 

فارسي

حسابداري 
موسسه آموزش 
عالي بانكداري 

ايران

آمار دانشگاه 
شيراز(آمار و 

كاربردها)

علوم قرآن 
دانشگاه مذاهب 
اسالمي(محل 

( تحصيل تهران
فيزيك مهندسي 

دانشگاه ولي 
عصر(ليزر واپتيك)

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

خليج فارس

مهندسي برق 
دانشگاه 

دريانوردي 
چابهار(الكترونيك)

مهندسي برق 
مركز آموزش عالي 

اقليد(كنترل--
شبانه)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 

پاسارگاد شيراز

مهندسي مكانيك 
دانشگاه واليت - 

ايرانشهر

مهندسي مكانيك 
دانشگاه زابل

مهندسي مكانيك 
دانشگاه صنعتي 
سيرجان(شبانه)

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه 

شيراز(نرم افزار--
-- نيم سال اول

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه 

جهرم(نرم افزار--
شبانه)

مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 

زابل

مهندسي عمران 
دانشگاه صنعتي 
سيرجان(نقشه 

برداري)

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي آپادانا 

شيراز

مهندسي معماري 
دانشگاه 

زابل(شبانه)

مهندسي معماري 
غيرانتفاعي حافظ 

شيراز

مهندسي صنايع 
دانشگاه واليت - 
ايرانشهر(شبانه)

مهندسي پليمر 
دانشگاه 

ياسوج(صنايع 
پليمر--محل

مهندسي شيمي 
دانشگاه صنعتي 
سيرجان(شبانه)

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

جهرم(آب)

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

فسا(آب)

علوم مهندسي 
دانشگاه سلمان 

فارسي

علوم كامپيوتر 
دانشگاه سلمان 

فارسي

فيزيك دانشگاه 
خليج 

فارس(شبانه)

كاردان فني عمران 
مركز آموزش عالي 

ممسني(نقشه 
برداري)

كاردان فني 
مكانيك دانشگاه 
ياسوج(جوشكاري
--محل تحصيل 

كاردان فني عمران 
دانشگاه 

ياسوج(عمران 
روستايي--محل 

رياضي فيزيك (ويژه استان هاي فارس، كرمان، بوشهر و هرمزگان): رشته  ويژه نامه استاني انتخاب رشته
مهندسي راه آهن ،معدن 

،ايمني ودريا و ..
كارداني

مهندسي معماري و 
شهرسازي

مهندسي شيمي و نفت و 
مواد و نساجي

كارشناسي مهندسي عمرانمهندسي كامپيوتر و ITمهندسي مكانيك و هوا و فضامهندسي برق و مهندسي پزشكي

بين4750 تا5500



بازه
مهندسي 
صنايع

مهندسي راه آهن ،معدن 
،ايمني ودريا و ..

كارداني
مهندسي معماري و 

شهرسازي
مهندسي شيمي و نفت و 

مواد و نساجي
كارشناسي مهندسي عمرانمهندسي كامپيوتر و ITمهندسي مكانيك و هوا و فضامهندسي برق و مهندسي پزشكي

مهندسي برق 
دانشگاه 

دريانوردي 
چابهار(مخابرات)

مهندسي برق 
دانشگاه واليت - 
ايرانشهر(الكتروني

ك)

مهندسي برق 
دانشگاه صنعتي 
سيرجان(الكتروني

ك--شبانه)

مهندسي مكانيك 
مجتمع آموزش 
عالي بم(شبانه)

مهندسي مكانيك 
دانشگاه 

جيرفت(شبانه)

مهندسي مكانيك 
دانشگاه 

زابل(شبانه)

مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 

جهرم(شبانه)

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه صنعتي 
سيرجان(نرم 
افزار--شبانه)

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه 

هرمزگان(سخت 
افزار--شبانه)

مهندسي عمران 
دانشگاه واليت - 

ايرانشهر

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي كرمان

مهندسي معماري 
غيرانتفاعي آپادانا 

شيراز

مهندسي 
شهرسازي 
دانشگاه زابل

مهندسي صنايع 
مركز اموزش عالي 

فيروزاباد

مهندسي شيمي 
مركز آموزش عالي 

المرد(شبانه)

مهندسي مواد 
دانشگاه 

ياسوج(متالوژي 
استخراجي--

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

شهيد باهنر(آب)

مهندسي 
ماشينهاي 

كشاورزي دانشگاه 
شيراز

علوم كامپيوتر 
دانشگاه ولي عصر

آمار دانشگاه 
شهيد باهنر(آمار و 

كاربردها)

فيزيك دانشگاه 
ياسوج(حالت 

جامد)

كاردان فني 
مكانيك دانشگاه 

ياسوج(تأسيسات 
آبرساني و 

كاردان فني عمران 
دانشگاه 

ياسوج(عمران 
روستايي--محل 

كاردان فني 
مكانيك مجتمع 
آموزش عالي 

بم(ماشين ابزار)

مهندسي برق 
مجتمع آموزش 
عالي سراوان

مهندسي برق 
دانشگاه 

زابل(قدرت--
شبانه)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي ليان 

بوشهر

مهندسي مكانيك 
غيرانتفاعي كار 

رفسنجان

مهندسي مكانيك 
غيرانتفاعي تابناك 

المرد

مهندسي مكانيك 
غيرانتفاعي علوم و 
فنون خوارزمي

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه سيستان 

و 
بلوچستان(سخت

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه صنعتي 
سيرجان(سخت 

افزار)

مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 
صنعتي سيرجان

مهندسي عمران 
مجتمع آموزش 

عالي 
سراوان(شبانه)

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي تابناك 

المرد

مهندسي معماري 
غيرانتفاعي ارم 

شيراز

معماري داخلي 
غيرانتفاعي حافظ 

شيراز(معماري 
داخلي)

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي زند 

سيراز

مهندسي شيمي 
غيرانتفاعي خرد 
بوشهر(صنايع 

غذايي)

مهندسي معدن 
دانشگاه سيستان 

و بلوچستان

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

جهرم(مكانيك 
ماشينهاي 

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

هرمزگان

فيزيك دانشگاه 
خليج فارس

فيزيك دانشگاه 
سيستان و 

بلوچستان(حالت 
جامد)

كاردان فني 
مكانيك مجتمع 
آموزش عالي 
بم(جوشكاري)

كارداني علمي، 
كاربردي كامپيوتر 
مركز آموزش عالي 
ممسني(نرم افزار 

كاردان فني 
مكانيك دانشگاه 

ياسوج(تأسيسات 
آبرساني و 

مهندسي برق 
غيرانتفاعي بعثت 

كرمان(قدرت)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي بعثت 
كرمان(مخابرات)

مهندسي برق 
دانشگاه 

شيراز(مخابرات--
مجازي)

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه واليت - 

ايرانشهر(نرم 
افزار)

مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 

زابل(شبانه)

مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 

صنعتي 
سيرجان(شبانه)

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي بعثت 

كرمان

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي ليان 

بوشهر

مهندسي صنايع 
دانشگاه واليت - 

ايرانشهر

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 
شهيد باهنر(آب--

شبانه)

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

جهرم(مكانيك 
ماشينهاي 

فيزيك دانشگاه 
ولي عصر(اتمي)

علوم كامپيوتر 
دانشگاه فسا

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

ياسوج(شبانه)

كاردان فني 
مكانيك مجتمع 
آموزش عالي 

بم(ماشين ابزار--

كاردان فني عمران 
دانشگاه 

زابل(نقشه برداري)

كاردان فني 
مكانيك مجتمع 
آموزش عالي 

بم(جوشكاري--

مهندسي برق 
غيرانتفاعي جاويد 

جيرفت

مهندسي فناوري 
اطالعات مجتمع 

آموزش عالي 
سراوان

مهندسي فناوري 
اطالعات مجتمع 

آموزش عالي 
بم(شبانه)

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه صنعتي 
سيرجان(سخت 
افزار--شبانه)

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي جاويد 

جيرفت

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي علوم و 
فنون خوارزمي

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي آپادانا 

شيراز

مهندسي رباتيك 
دانشگاه صنعتي 
سيرجان(شبانه)

مهندسي معدن 
مجتمع اموزش 

عالي زرند(شبانه)

فيزيك دانشگاه 
جهرم

علوم كامپيوتر 
دانشگاه شهيد 
باهنر(شبانه)

علوم كامپيوتر 
دانشگاه سيستان 

و بلوچستان

مهندسي فناوري 
اطالعات مجتمع 
آموزش عالي بم

مهندسي فناوري 
اطالعات 

غيرانتفاعي 
پاسارگاد شيراز

مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 
شيراز(نيم سال 
--مجازي) اول

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي عالمه 
جعفري رفسنجان

مهندسي صنايع 
مجتمع آموزش 
عالي بم(شبانه)

حسابداري 
غيرانتفاعي زند 

سيراز

فيزيك مركز 
آموزش عالي 
استهبان

فيزيك دانشگاه 
شهيد باهنر

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي 
پاسارگاد 

شيراز(نرم افزار)

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

جهرم

فيزيك دانشگاه 
سلمان فارسي

علوم مهندسي 
دانشگاه صنعتي 
سيرجان(علوم 

مهندسي)
فيزيك دانشگاه 
ياسوج(حالت 
جامد--شبانه)

آمار مركز آموزش 
عالي اقليد(آمار و 

كاربردها)

آمار دانشگاه خليج 
فارس(آمار و 

كاربردها)

فيزيك دانشگاه 
شهيد باهنر(شبانه)

مديريت 
غيرانتفاعي زند 
سيراز(بازرگاني)

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 
سلمان فارسي

آمار دانشگاه 
جهرم(آمار و 

كاربردها)

آمار دانشگاه 
ياسوج(آمار و 

كاربردها--محل 
( تحصيل چرام

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

صنعتي 
سيرجان(شبانه)

علوم مهندسي 
دانشگاه صنعتي 
سيرجان(علوم 

مهندسي--شبانه)

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 
واليت - ايرانشهر

فيزيك دانشگاه 
ولي عصر(اتمي--

شبانه)

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

ياسوج

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 
شهيد باهنر(شبانه)

آمار دانشگاه ولي 
عصر(آمار و 
كاربردها)

رياضيات و 
كاربردها مركز 

آموزش عالي اقليد

علوم كامپيوتر 
دانشگاه صنعتي 
سيرجان(شبانه)

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

جهرم(شبانه)

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 
صنعتي سيرجان

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

جيرفت

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 
ولي عصر(شبانه)

فيزيك دانشگاه 
جهرم(شبانه)

بين4000 تا 4750



بازه
مهندسي 
صنايع

مهندسي برق 
دانشگاه 

تبريز(مخابرات--
شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه 

سهند(كنترل)

مهندسي مكانيك 
دانشگاه شهيد 

مدني 
آذربايجان(شبانه)

مهندسي مكانيك 
دانشگاه محقق 

اردبيلي

مهندسي مكانيك 
دانشگاه شهيد 
مدني آذربايجان

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه 

تبريز(سخت افزار)

مهندسي كامپيوتر 
دانشكده دختران 

شريعتي(نرم 
افزار--شبانه)

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه 

تبريز(سخت 
افزار--شبانه)

مهندسي عمران 
دانشگاه شهيد 
مدني آذربايجان

مهندسي عمران 
دانشگاه اروميه

مهندسي معماري 
دانشگاه اروميه

مهندسي معماري 
دانشگاه هنر 

تبريز(نيم سال 
( دوم

مهندسي صنايع 
دانشگاه 

تبريز(شبانه)

مهندسي مواد 
دانشگاه 

تبريز(متالوژي 
صنعتي)

مهندسي شيمي 
دانشگاه سهند

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

تهران(كرج )

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 
تهران(منابع آب--

( كرج

فيزيك مهندسي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(ليزر 
واپتيك--كرج )

فيزيك مهندسي 
دانشگاه 

الزهرا(حالت جامد)

آمار دانشگاه 
تهران(آمار و 

كاربردها)

شيمي دانشگاه 
خوارزمي 

تهران(كاربردي--
( كرج

علوم كامپيوتر 
دانشگاه شاهد

كارداني هواپيما 
مركز آموزش 
هوانوردي و 
فرودگاهي 

كارداني هواپيما 
مركز آموزش 
هوانوردي و 
فرودگاهي 

مهندسي برق 
دانشگاه 

اروميه(قدرت)

مهندسي برق 
دانشگاه 

زنجان(كنترل)

مهندسي مكانيك 
دانشگاه صنعتي 

اروميه

مهندسي مكانيك 
دانشگاه 

اروميه(شبانه)

مهندسي مكانيك 
دانشگاه 

تبريز(ميانه )

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه 

زنجان(نرم افزار)

مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 

شهيد مدني 
آذربايجان

مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 

شهيد مدني 
آذربايجان(شبانه)

مهندسي عمران 
دانشگاه محقق 

اردبيلي

مهندسي عمران 
دانشگاه 

تبريز(نقشه 
برداري--شبانه)

مهندسي معماري 
دانشگاه زنجان

مهندسي معماري 
دانشگاه هنر 

تبريز(نيم سال اول 
(

مهندسي صنايع 
دانشگاه صنعتي 

اروميه

مهندسي شيمي 
دانشگاه زنجان

مهندسي مواد 
دانشگاه 

تبريز(سراميك--
شبانه)

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

تهران(كرج )

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

تهران(آب--
( پاكدشت

مديريت دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(بيمه 
اكو--شبانه)

حسابداري 
دانشگاه الزهرا

شيمي آموزشكده 
محيط 

زيست(كاربردي)

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

شاهد

شيمي دانشگاه 
الزهرا(كاربردي--

شبانه)

كاردان فني عمران 
آموزشكده فني 
نقشه برداري 
سازمان نقشه 

كارداني هواپيما 
مركز آموزش 
هوانوردي و 
فرودگاهي 

مهندسي برق 
دانشكده دختران 
شريعتي(الكتروني

ك--شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه محقق 
اردبيلي(قدرت)

مهندسي مكانيك 
دانشگاه 

زنجان(شبانه)

مهندسي مكانيك 
دانشگاه بناب

مهندسي مكانيك 
دانشگاه 

تبريز(ميانه --
شبانه)

مهندسي فناوري 
اطالعات مركز 

تحصيالت تكميلي 
زنجان

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه صنعتي 

اروميه(نرم افزار--
شبانه)

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه 

اروميه(نرم افزار)

مهندسي عمران 
دانشگاه 

تبريز(شبانه)

مهندسي عمران 
دانشگاه 

زنجان(نقشه 
برداري)

مهندسي معماري 
غيرانتفاعي رسام

مهندسي معماري 
دانشگاه محقق 

اردبيلي

مهندسي صنايع 
مركز آموزش عالي 

فني و مهندسي 
بويين زهرا

مهندسي شيمي 
دانشگاه صنعتي 

اروميه

مهندسي مواد 
دانشگاه 

تبريز(سراميك)

مهندسي 
ماشينهاي 

كشاورزي دانشگاه 
( تهران(كرج

مهندسي دريا 
دانشگاه 

اميركبير(كشتي 
سازي--پرديس

حسابداري 
دانشكده دختران 
شريعتي(شبانه)

علوم اقتصادي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي(اقتصاد 
نظري--شبانه)

فيزيك دانشگاه 
الزهرا

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

الزهرا

فيزيك دانشگاه 
شاهد(حالت جامد)

كارداني مراقبت 
پرواز مركز آموزش 

هوانوردي و 
فرودگاهي كشور

كاردان فني عمران 
آموزشكده فني 
نقشه برداري 
سازمان نقشه 

مهندسي برق 
دانشگاه 

زنجان(مخابرات)

مهندسي برق 
دانشگاه 

سهند(بيوالكتريك)

مهندسي مكانيك 
دانشگاه محقق 
اردبيلي(شبانه)

مهندسي مكانيك 
دانشگاه صنعتي 

اروميه(شبانه)

مهندسي مكانيك 
مركز آموزش عالي 

فني و مهندسي 
بويين زهرا

مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 
صنعتي اروميه

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه صنعتي 
اروميه(نرم افزار)

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه محقق 

اردبيلي(نرم افزار)

مهندسي عمران 
آموزشكده محيط 

زيست(علمي 
شبكه - كاربردي

مهندسي عمران 
دانشگاه 

زنجان(شبانه)

مهندسي 
شهرسازي 

دانشگاه اروميه

مهندسي 
شهرسازي مركز 
آموزش عالي فني 
و مهندسي بويين

مهندسي صنايع 
دانشگاه صنعتي 

اروميه(شبانه)

مهندسي مواد 
دانشگاه 

سهند(متالوژي 
صنعتي)

مهندسي مواد 
دانشگاه 

سهند(متالوژي 
استخراجي)

مهندسي معدن 
دانشگاه امام 

خميني

مهندسي اپتيك و 
ليزر دانشگاه 
صنعتي اروميه

آمار دانشگاه 
الزهرا(آمار و 

كاربردها)

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

الزهرا(اقتصاد 
نظري)

علوم تربيتي 
پرديس فاطمه 

الزهرا 
تبريز(آموزش و

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

خوارزمي 
( تهران(كرج

آمار دانشگاه 
شهيد بهشتي(آمار 

و كاربردها--
شبانه)

كارداني هواپيما 
مركز آموزش 
هوانوردي و 
فرودگاهي 

كارداني هواپيما 
مركز آموزش 
هوانوردي و 
فرودگاهي 

مهندسي برق 
دانشگاه صنعتي 

اروميه(الكترونيك)

مهندسي برق 
دانشگاه شهيد 

مدني 
آذربايجان(قدرت-

مهندسي هوافضا 
دانشگاه صنعتي 

اروميه(شبانه)

مهندسي مكانيك 
مركز آموزش عالي 

فني و مهندسي 
بويين زهرا(شبانه)

مهندسي مكانيك 
غيرانتفاعي عالمه 
دهخدا قزوين

مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 

تبريز(ميانه )

مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 

صنعتي 
اروميه(شبانه)

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه 

زنجان(نرم افزار--
شبانه)

مهندسي عمران 
مركز آموزش عالي 

فني و مهندسي 
بويين زهرا

مهندسي عمران 
دانشگاه 

اروميه(شبانه)

مهندسي معماري 
دانشگاه محقق 
اردبيلي(شبانه)

مهندسي معماري 
دانشگاه 

زنجان(شبانه)

مهندسي صنايع 
مركز آموزش عالي 

فني و مهندسي 
بويين زهرا(شبانه)

مهندسي شيمي 
دانشگاه محقق 

اردبيلي

مهندسي مواد 
دانشگاه 

زنجان(متالوژي 
استخراجي)

مهندسي معدن 
آموزشكده محيط 

زيست

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 
تهران(پاكدشت )

رياضيات و 
كاربردها تربيت 

دبير شهيد 
رجايي(بومي 

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

تبريز(اقتصاد 
بازرگاني)

علوم تربيتي 
پرديس الزهرا 

زنجان(آموزش و 
پرورش پيش

علوم تربيتي 
پرديس شهيد 

رجايي 
اروميه(آموزش و 

آمار دانشگاه 
شهيد بهشتي(آمار 

و كاربردها)

كارداني هواپيما 
مركز آموزش 
هوانوردي و 
فرودگاهي 

كاردان فني عمران 
آموزشكده فني 
نقشه برداري 

سازمان 
مهندسي برق 

دانشگاه 
اروميه(مخابرات)

مهندسي برق 
دانشگاه شهيد 

مدني 
آذربايجان(قدرت)

مهندسي مكانيك 
غيرانتفاعي آبا 

آبيك

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه 

اروميه(نرم افزار--
شبانه)

مهندسي كامپيوتر 
مركز آموزش عالي 

فني و مهندسي 
بويين زهرا

مهندسي فناوري 
اطالعات مركز 

تحصيالت تكميلي 
زنجان(شبانه)

مهندسي عمران 
دانشگاه شهيد 

مدني 
آذربايجان(شبانه)

مهندسي عمران 
دانشگاه بناب

معماري داخلي 
غيرانتفاعي 

رسام(معماري 
داخلي)

مهندسي معماري 
دانشگاه 

اروميه(شبانه)

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي كار 
قزوين(ايمني 

صنعتي)

مهندسي مواد 
دانشگاه 

مراغه(متالوژي 
صنعتي)

مهندسي پليمر 
دانشگاه 

بناب(صنايع پليمر)

مهندسي معدن 
دانشگاه سهند

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

امام خميني(آب)

علوم تربيتي 
پرديس امير كبير 
كرج(آموزش و 
پرورش پيش 

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 

شهيد مطهري(فقه 
و حقوق اسالمي)

علوم كامپيوتر 
دانشگاه تبريز

فيزيك دانشگاه 
تبريز

علوم تربيتي 
پرديس بنت 
الهدي صدر-

قزوين(آموزش و 

كاردان فني عمران 
دانشگاه 

تبريز(ساختمان 
هاي بتني--مرند )

كاردان فني عمران 
آموزشكده فني 
نقشه برداري 

سازمان 
مهندسي برق 

دانشگاه 
اروميه(قدرت--

شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه محقق 

اردبيلي(الكترونيك)

مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 

تبريز(ميانه --
شبانه)

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي آبا 
آبيك(نرم افزار)

مهندسي فناوري 
اطالعات 

غيرانتفاعي عالمه 
دهخدا قزوين

مهندسي عمران 
دانشگاه مراغه

مهندسي عمران 
دانشگاه 

تبريز(مرند )

مهندسي معماري 
دانشگاه بناب

مهندسي 
شهرسازي 

غيرانتفاعي رسام

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي آبا 

آبيك

مهندسي شيمي 
دانشگاه 

مراغه(شبانه)

مهندسي شيمي 
دانشگاه صنعتي 

اروميه(شبانه)

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

تبريز(مكانيك 
ماشينهاي

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

تبريز(آب)

علوم تربيتي 
پرديس شهيد 

بهشتي 
زنجان(آموزش و 

علوم تربيتي 
پرديس عالمه 

اميني 
تبريز(آموزش و 

علوم تربيتي 
پرديس عالمه 

طباطبايي 
اروميه(آموزش و

علوم تربيتي 
پرديس بنت 
الهدي صدر-

قزوين(آموزش و 

فيزيك تربيت دبير 
شهيد 

رجايي(نظري--
بومي استان 

مهندسي برق 
دانشگاه 

اروميه(الكترونيك-
-شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه صنعتي 

اروميه(الكترونيك-
-شبانه)

مهندسي فناوري 
اطالعات 

غيرانتفاعي غياث 
الدين كاشاني

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه بناب(نرم 

افزار)

مهندسي فناوري 
اطالعات 

غيرانتفاعي 
دارالفنون قزوين

مهندسي عمران 
دانشگاه 

اروميه(خوي )

مهندسي عمران 
دانشگاه 

تبريز(نقشه 
برداري--مرند )

مهندسي معماري 
غيرانتفاعي 

دارالفنون قزوين

مهندسي 
شهرسازي 

غيرانتفاعي عالمه 
دهخدا قزوين

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي رجا 

قزوين

مهندسي شيمي 
دانشگاه مراغه

مهندسي شيمي 
دانشگاه محقق 
اردبيلي(شبانه)

مهندسي معدن 
دانشگاه زنجان

مهندسي اپتيك و 
ليزر دانشگاه بناب

فيزيك مهندسي 
دانشگاه 

تبريز(فيزيك 
مهندسي)

فيزيك دانشگاه 
زنجان(نظري--

شبانه)

فيزيك مهندسي 
دانشگاه 

تبريز(فيزيك 
مهندسي--شبانه)

علوم تربيتي 
پرديس عالمه 

طباطبايي 
اردبيل(آموزش و 

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

امام خميني

مهندسي برق 
دانشگاه 

بناب(الكترونيك)

مهندسي برق 
دانشگاه محقق 
اردبيلي(الكترونيك

--شبانه)

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي البرز 

قزوين

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي آبا 

آبيك

مهندسي 
شهرسازي 

دانشگاه 
اروميه(شبانه)

مهندسي 
شهرسازي مركز 
آموزش عالي فني 
و مهندسي بويين

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي 

كاسپين قزوين

مهندسي مواد 
دانشگاه 

بناب(متالوژي 
صنعتي)

مهندسي مواد 
دانشگاه 

مراغه(متالوژي 
صنعتي--شبانه)

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

تبريز(مكانيك 
ماشينهاي

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

محقق 
اردبيلي(مكانيك

آمار دانشگاه امام 
خميني(آمار و 

كاربردها)

مديريت دانشگاه 
زنجان(بازرگاني)

علوم كامپيوتر 
دانشگاه 

تبريز(شبانه)

فيزيك دانشگاه 
زنجان(نظري)

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

تبريز(شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه 

زنجان(الكترونيك-
-شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه 

زنجان(قدرت--
شبانه)

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي غياث 

الدين كاشاني 
آبيك

مهندسي عمران 
دانشگاه محقق 
اردبيلي(شبانه)

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 
تهران(پاكدشت )

مهندسي اپتيك و 
ليزر دانشگاه 

صنعتي 
اروميه(شبانه)

فيزيك دانشگاه 
شهيد مدني 
آذربايجان

فيزيك دانشگاه 
تبريز(شبانه)

فيزيك دانشگاه 
امام خميني

حسابداري 
موسسه آموزش 
عالي بانكداري 

ايران

شيمي دانشگاه 
اروميه(كاربردي)

مهندسي برق 
دانشگاه 

بناب(مخابرات)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي عالمه 
دهخدا قزوين

مهندسي عمران 
دانشگاه 

مراغه(شبانه)

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 

دارالفنون قزوين

مهندسي معدن 
دانشگاه صنعتي 

اروميه

مهندسي معدن 
دانشگاه 

اروميه(شبانه)

علوم تربيتي 
پرديس شهيد 

رجايي 
قزوين(آموزش و 

مديريت 
غيرانتفاعي البرز 

قزوين(مالي)

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

تبريز

كارشناسي چند 
رسانه اي دانشگاه 

هنر تبريز(نيم 
( سال اول

حسابداري 
غيرانتفاعي رجا 

قزوين

مهندسي برق 
دانشگاه 

زنجان(كنترل--
شبانه)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 

اكباتان 
قزوين(مخابرات)

مهندسي عمران 
دانشگاه 

تبريز(نقشه 
-- برداري--مرند

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 
دارالفنون 

قزوين(نقشه 

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

زنجان(آب--
شبانه)

مهندسي معدن 
دانشگاه اروميه

حسابداري 
غيرانتفاعي 

تاكستان قزوين

فيزيك دانشگاه 
زنجان(حالت 

جامد)

مديريت 
غيرانتفاعي 

كاسپين 
قزوين(بازرگاني)

علوم قرآن 
دانشگاه مذاهب 
اسالمي(تهران )

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

تبريز(مرند )

مهندسي برق 
دانشگاه محقق 
اردبيلي(قدرت--

شبانه)

مهندسي عمران 
مركز آموزش عالي 

فني و مهندسي 
بويين زهرا(شبانه)

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي عالمه 
دهخدا قزوين

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

زنجان(آب)

مهندسي 
ماشينهاي 

كشاورزي دانشگاه 
محقق اردبيلي

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

شهيد مدني 
آذربايجان

حسابداري 
غيرانتفاعي البرز 

قزوين

مديريت 
غيرانتفاعي كار 
قزوين(بازرگاني)

آمار دانشگاه 
زنجان(آمار و 

كاربردها)

فيزيك دانشگاه 
اروميه(هسته اي)

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

اروميه(مكانيك 
ماشينهاي

مهندسي معدن 
دانشگاه صنعتي 

اروميه(شبانه)

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

اروميه(آب)

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

اروميه(مكانيك 
ماشينهاي

مهندسي برق 
غيرانتفاعي غياث 

الدين كاشاني 
آبيك(الكترونيك)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي سراج 

تبريز(قدرت)

مهندسي مكانيك 
غيرانتفاعي 

پارسيان قزوين

مهندسي مكانيك 
غيرانتفاعي كار 

خرمدره

مهندسي مكانيك 
غيرانتفاعي نبي 
اكرم تبريز

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي 
دارالفنون 

قزوين(نرم افزار)

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي غياث 

الدين كاشاني 
آبيك(نرم افزار)

مهندسي فناوري 
اطالعات 

غيرانتفاعي 
پارسيان قزوين

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 

پارسيان قزوين

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي سراج 

تبريز

مهندسي معماري 
غيرانتفاعي سراج 

تبريز

مهندسي 
شهرسازي 
غيرانتفاعي 

ميرعماد قزوين

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي كوثر 

قزوين

مهندسي نساجي 
غيرانتفاعي كار 
قزوين(شيمي 
نساجي و علوم 

مهندسي نساجي 
دانشگاه 

بناب(تكنولوژي 
نساجي)

مهندسي معدن 
دانشگاه 

اروميه(مياندواب )

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 
تبريز(آب--شبانه)

حسابداري 
غيرانتفاعي كار 

قزوين

علوم كامپيوتر 
دانشگاه محقق 

اردبيلي

مديريت 
غيرانتفاعي البرز 
قزوين(صنعتي)

مديريت 
غيرانتفاعي رجا 

قزوين(مالي)

مديريت 
غيرانتفاعي رجا 
قزوين(بازرگاني)

كارداني معماري 
دانشگاه 

اروميه(خوي )

كارداني كشاورزي 
آموزشكده 
كشاورزي 

كرج(تكنولوژي 

كارداني

رشته رياضي فيزيك (ويژه استان هاي آذربايجان شرقي، غربي، اردبيل، زنجان و قزوين): ويژه نامه استاني انتخاب رشته
مهندسي راه آهن ،معدن 

،ايمني ودريا و ..
كارشناسي

بين4750 تا5500
مهندسي معماري و 

شهرسازي
مهندسي شيمي و نفت و 

مواد و نساجي
مهندسي عمرانمهندسي كامپيوتر و ITمهندسي مكانيك و هوا و فضا

مهندسي برق و مهندسي 
پزشكي



بازه
مهندسي 
صنايع

كارداني

رشته رياضي فيزيك (ويژه استان هاي آذربايجان شرقي، غربي، اردبيل، زنجان و قزوين): ويژه نامه استاني انتخاب رشته
مهندسي راه آهن ،معدن 

،ايمني ودريا و ..
كارشناسي

مهندسي معماري و 
شهرسازي

مهندسي شيمي و نفت و 
مواد و نساجي

مهندسي عمرانمهندسي كامپيوتر و ITمهندسي مكانيك و هوا و فضا
مهندسي برق و مهندسي 

پزشكي
مهندسي برق 

غيرانتفاعي رشديه 
تبريز(قدرت)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 
دارالفنون 

قزوين(قدرت)

مهندسي مكانيك 
غيرانتفاعي روزبه 

زنجان

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي بصير 
آبيك(نرم افزار)

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي رشديه 

تبريز(نرم افزار)

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي صائب 

ابهر(نرم افزار)

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي صائب 

ابهر

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي رشديه 

تبريز(نقشه 
برداري)

مهندسي معماري 
غيرانتفاعي روزبه 

زنجان

مهندسي معماري 
غيرانتفاعي نبي 
اكرم تبريز

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي كار 
خرمدره(توليد 

صنعتي)

مهندسي شيمي 
دانشگاه صنعتي 

سهند 
تبريز(مجازي)

مهندسي معدن 
دانشگاه 

زنجان(شبانه)

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 
محقق اردبيلي(آب)

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

زنجان

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

اروميه(اقتصاد 
نظري)

علوم مهندسي 
دانشگاه محقق 
اردبيلي(نمين )

حسابداري 
غيرانتفاعي بصير 

آبيك(مالياتي)

مديريت 
غيرانتفاعي كار 
قزوين(صنعتي)

كاردان فني عمران 
دانشگاه 

تبريز(ساختمان 
هاي بتني--مرند -

كارداني كشاورزي 
آموزشكده 
كشاورزي 
كرج(علمي 

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 
دارالفنون 

قزوين(كنترل)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي البرز 
قزوين(قدرت)

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي 

اكباتان 
قزوين(نرم افزار)

مهندسي كامپيوتر 
مركز آموزش عالي 

فني و مهندسي 
بويين زهرا(شبانه)

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي غزالي 
قزوين(نرم افزار)

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي علم و 

فن اروميه

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي صنعتي 

مراغه

مهندسي معماري 
غيرانتفاعي رشديه 

تبريز

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي سراج 

تبريز

آمار دانشگاه 
تبريز(آمار و 

كاربردها)

علوم مهندسي 
دانشگاه محقق 
اردبيلي(علوم 

مهندسي زيست 

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

اروميه(شبانه)

فيزيك دانشگاه 
محقق 

اردبيلي(اتمي)

فيزيك دانشگاه 
اروميه(اتمي)

كاردان فني صنايع 
دانشگاه 

تبريز(ايمني 
صنعتي--ميانه )

كاردان فني معدن 
دانشگاه 

سهند(استخراج 
معدن--ورزقان --

مهندسي برق 
غيرانتفاعي عالمه 

رفيعي 
قزوين(قدرت)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي سراج 
تبريز(الكترونيك)

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي عالمه 
رفيعي قزوين(نرم 

افزار)

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي 
پارسيان 

قزوين(نرم افزار)

مهندسي فناوري 
اطالعات 

غيرانتفاعي 
عبدالرحمن صوفي 

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي مقدس 

اردبيلي

فيزيك دانشگاه 
محقق 

اردبيلي(حالت 
جامد)

حسابداري 
غيرانتفاعي 

سهروردي قزوين

فيزيك دانشگاه 
اروميه(حالت جامد)

مديريت 
غيرانتفاعي 

كاسپين 
قزوين(صنعتي)

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

بناب

كارداني كشاورزي 
آموزشكده 
كشاورزي 

كرج(تكنولوژي 

كارداني كشاورزي 
آموزشكده 
كشاورزي 
كرج(علمي 

مهندسي برق 
غيرانتفاعي البرز 
قزوين(كنترل)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 

شهرياران - سهند 
تبريز

مهندسي فناوري 
اطالعات 

غيرانتفاعي نبي 
اكرم تبريز

مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 

مدني 
اذربايجان(مجازي)

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي نبي 
اكرم تبريز(نرم 

افزار)

علوم اقتصادي 
غيرانتفاعي رجا 

قزوين(اقتصاد پول 
و بانكداري)

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

شهيد مدني 
آذربايجان(شبانه)

فيزيك دانشگاه 
اروميه(نظري)

فيزيك دانشگاه 
اروميه(اتمي--

شبانه)

آمار دانشگاه 
محقق اردبيلي(آمار 

و كاربردها)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي كمال 

اروميه(قدرت)

مهندسي پزشكي 
دانشگاه صنعتي 

سهند 
تبريز(بيوالكتريك-

مهندسي فناوري 
اطالعات 

غيرانتفاعي سراج 
تبريز

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي كمال 
اروميه(نرم افزار)

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي سراج 
تبريز(نرم افزار)

حسابداري 
غيرانتفاعي علم و 

فناوري شمس 
تبريز

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

مراغه

علوم مهندسي 
دانشگاه محقق 
اردبيلي(علوم 

مهندسي زيست 

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

زنجان(شبانه)

فيزيك دانشگاه 
زنجان(حالت 
جامد--شبانه)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي روزبه 

زنجان

مهندسي برق 
غيرانتفاعي رشديه 
تبريز(الكترونيك)

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي روزبه 
زنجان(نرم افزار)

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

اروميه

مديريت 
غيرانتفاعي رجا 
قزوين(صنعتي)

حسابداري 
غيرانتفاعي غزالي 

قزوين

علوم مهندسي 
دانشگاه محقق 
اردبيلي(نمين )

فيزيك دانشگاه 
اروميه(حالت 
جامد--شبانه)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي كمال 
اروميه(مخابرات)

رياضيات و 
كاربردها مركز 

آموزش عالي فني 
و مهندسي بويين 

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

اروميه(اقتصاد 
بازرگاني--نيمه 

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 
محقق اردبيلي

مديريت دانشگاه 
اروميه(بازرگاني--

نيمه حضوري)

علوم كامپيوتر 
غيرانتفاعي غياث 

الدين كاشاني 
آبيك

بين 4000 تا 4750



بازه
مهندسي 
صنايع

كارداني

مهندسي برق 
دانشگاه 

تبريز(مخابرات--
شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه شهيد 
چمران(قدرت)

مهندسي برق 
دانشگاه 

سهند(كنترل)

مهندسي مكانيك 
دانشگاه شهيد 

مدني 
آذربايجان(شبانه)

مهندسي 
مكانيك دانشگاه 

شهيد مدني 
آذربايجان

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه 

تبريز(سخت افزار)

مهندسي 
كامپيوتر 

دانشكده دختران 
شريعتي(نرم 

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 

تبريز(سخت 
افزار--شبانه)

مهندسي عمران 
دانشگاه شهيد 
مدني آذربايجان

مهندسي عمران 
دانشگاه اروميه

مهندسي 
معماري دانشگاه 

اروميه

مهندسي 
معماري دانشگاه 

هنر تبريز(نيم 
سال دوم )

مهندسي صنايع 
دانشگاه بوعلي سينا

مهندسي مواد 
دانشگاه 

تبريز(متالوژي 
صنعتي)

مهندسي شيمي 
دانشگاه رازي 
كرمانشاه

مهندسي شيمي 
دانشگاه سهند

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

تهران(كرج )

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

تهران(منابع آب-

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

تهران(كرج )

فيزيك مهندسي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(ليزر 
واپتيك--كرج )

فيزيك مهندسي 
دانشگاه 

الزهرا(حالت 
جامد)

آمار دانشگاه 
تهران(آمار و 

كاربردها)

شيمي دانشگاه 
خوارزمي 

تهران(كاربردي-
-كرج )

علوم كامپيوتر 
دانشگاه شاهد

كارداني هواپيما 
مركز آموزش 
هوانوردي و 
فرودگاهي 

مهندسي برق 
دانشگاه شهيد 

چمران(الكترونيك)

مهندسي برق 
دانشگاه 

اروميه(قدرت)

مهندسي برق 
دانشگاه جندي 
شاپور(قدرت)

مهندسي مكانيك 
دانشگاه كردستان

مهندسي 
مكانيك دانشگاه 
جندي شاپور

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه شهيد 

چمران(نرم افزار)

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 

رازي 
كرمانشاه(نرم 

مهندسي فناوري 
اطالعات 

دانشگاه شهيد 
مدني آذربايجان

مهندسي عمران 
دانشگاه 

تبريز(نقشه 
برداري--شبانه)

مهندسي عمران 
دانشگاه 

تبريز(شبانه)

مهندسي 
معماري دانشگاه 

بوعلي 
سينا(شبانه)

مهندسي 
معماري دانشگاه 

كردستان

مهندسي صنايع 
دانشگاه تبريز(شبانه)

مهندسي مواد 
دانشگاه بوعلي 
سينا(متالوژي 

صنعتي)

مهندسي شيمي 
دانشگاه همدان

مهندسي شيمي 
دانشگاه جندي 

شاپور

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

تهران(آب--

مهندسي رباتيك 
دانشگاه همدان

مهندسي 
ماشينهاي 
كشاورزي 
دانشگاه 

مديريت دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(بيمه 
اكو--شبانه)

حسابداري 
دانشگاه الزهرا

رياضيات و 
كاربردها 

دانشگاه شاهد

شيمي دانشگاه 
الزهرا(كاربردي-

-شبانه)

حسابداري 
دانشكده دختران 
شريعتي(شبانه)

كارداني هواپيما 
مركز آموزش 
هوانوردي و 
فرودگاهي 

مهندسي برق 
دانشكده دختران 
شريعتي(الكترونيك

--شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه 

كردستان(قدرت)

مهندسي برق 
دانشگاه 

كردستان(الكترون
يك)

مهندسي مكانيك 
دانشگاه صنعتي 

اروميه

مهندسي 
مكانيك دانشگاه 

جندي 
شاپور(شبانه)

مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 

شهيد مدني 
آذربايجان(شبانه)

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 
بوعلي سينا(نرم 
افزار--شبانه)

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 

صنعتي 
اروميه(نرم افزار-

مهندسي عمران 
دانشگاه بوعلي 

سينا(كبودرآهنگ 
(

مهندسي عمران 
دانشگاه 

اروميه(شبانه)

مهندسي 
معماري دانشگاه 

هنر تبريز(نيم 
سال اول )

مهندسي 
شهرسازي 

دانشگاه اروميه

مهندسي صنايع 
دانشگاه صنعتي 

اروميه

مهندسي مواد 
دانشگاه شهيد 
چمران(متالوژي 

صنعتي)

مهندسي مواد 
دانشگاه 

تبريز(سراميك--
شبانه)

مهندسي شيمي 
دانشگاه صنعتي 

اروميه

مهندسي دريا 
دانشگاه 

اميركبير(كشتي 
سازي--پرديس 

مهندسي اپتيك و 
ليزر دانشگاه 
صنعتي اروميه

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

تهران(پاكدشت )

علوم اقتصادي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي(اقتصاد 
نظري--شبانه)

فيزيك دانشگاه 
الزهرا

رياضيات و 
كاربردها 

دانشگاه الزهرا

فيزيك دانشگاه 
شاهد(حالت 

جامد)

آمار دانشگاه 
الزهرا(آمار و 

كاربردها)

كاردان فني عمران 
آموزشكده فني 
نقشه برداري 
سازمان نقشه 

مهندسي برق 
دانشگاه 

همدان(كنترل)

مهندسي برق 
دانشگاه شهيد 
چمران(قدرت--

شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه 

سهند(بيوالكتري
ك)

مهندسي مكانيك 
دانشگاه صنعتي 
خاتم االنبياء - 
بهبهان(شبانه)

مهندسي 
مكانيك دانشگاه 

اروميه(شبانه)

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه 

اروميه(نرم افزار)

مهندسي فناوري 
اطالعات 

دانشگاه همدان

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 

كردستان(نرم 
افزار)

مهندسي عمران 
دانشگاه جندي 

شاپور

مهندسي عمران 
دانشگاه مالير

مهندسي 
معماري دانشگاه 

مالير

مهندسي 
معماري دانشگاه 
جندي شاپور

مهندسي صنايع 
دانشگاه رازي 

كرمانشاه(اسالم آباد 
غرب )

مهندسي مواد 
دانشگاه 

تبريز(سراميك)

مهندسي مواد 
دانشگاه 

سهند(متالوژي 
صنعتي)

مهندسي مواد 
دانشگاه 

سهند(متالوژي 
استخراجي)

مهندسي معدن 
دانشگاه سهند

مهندسي دريا 
دانشگاه علوم و 
فنون دريايي 

خرمشهر(كشتي 

مهندسي معدن 
دانشگاه همدان

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

الزهرا(اقتصاد 
نظري)

علوم تربيتي 
پرديس فاطمه 

الزهرا 
تبريز(آموزش و 

رياضيات و 
كاربردها 
دانشگاه 
خوارزمي 

آمار دانشگاه 
شهيد 

بهشتي(آمار و 
كاربردها--

رياضيات و 
كاربردها تربيت 

دبير شهيد 
رجايي(بومي 

كارداني هواپيما 
مركز آموزش 
هوانوردي و 
فرودگاهي 

مهندسي برق 
دانشگاه شهيد 

چمران(الكترونيك-
-شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه 

همدان(الكتروني
ك)

مهندسي 
پزشكي دانشگاه 
همدان(بيوالكتري

ك--شبانه)

مهندسي مكانيك 
دانشگاه كرمانشاه

مهندسي 
مكانيك دانشگاه 

صنعتي خاتم 
االنبياء - بهبهان

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه 

همدان(سخت 
افزار)

مهندسي فناوري 
اطالعات 

دانشگاه صنعتي 
اروميه

مهندسي فناوري 
اطالعات 
دانشگاه 

همدان(شبانه)

مهندسي عمران 
دانشگاه شهيد 

مدني 
آذربايجان(شبانه)

مهندسي عمران 
دانشگاه جندي 
شاپور(شبانه)

مهندسي 
معماري دانشگاه 

شهيد 
چمران(شبانه)

مهندسي 
شهرسازي 

دانشگاه 
كردستان

مهندسي صنايع 
دانشگاه بوعلي 

سينا(شبانه)

مهندسي شيمي 
دانشگاه جندي 
شاپور(شبانه)

مهندسي شيمي 
دانشگاه كردستان

مهندسي شيمي 
دانشگاه كرمانشاه

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

تبريز(مكانيك 

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 
تبريز(آب)

مهندسي دريا 
دانشگاه علوم و 

فنون دريايي 
خرمشهر(مخابرات

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

تبريز(اقتصاد 
بازرگاني)

علوم تربيتي 
پرديس شهيد 

صدوقي 
كرمانشاه(آموزش

علوم تربيتي 
پرديس شهيد 

رجايي 
اروميه(آموزش و 

آمار دانشگاه 
شهيد 

بهشتي(آمار و 
كاربردها)

علوم تربيتي 
پرديس بنت 
الهدي صدر 

سنندج(آموزش 

كارداني مراقبت 
پرواز مركز آموزش 

هوانوردي و 
فرودگاهي كشور

مهندسي برق 
دانشگاه بوعلي 

سينا(الكترونيك--
شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه بوعلي 
سينا(قدرت--

شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه جندي 
شاپور(كنترل)

مهندسي مكانيك 
دانشگاه مالير

مهندسي 
مكانيك دانشگاه 

تبريز(ميانه )

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه صنعتي 
اروميه(نرم افزار)

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 

شهيد 
چمران(نرم 

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 

رازي 
كرمانشاه(سخت 

مهندسي عمران 
دانشگاه بناب

مهندسي عمران 
دانشگاه مراغه

مهندسي 
معماري دانشگاه 

اروميه(شبانه)

مهندسي 
معماري دانشگاه 

ايالم

مهندسي صنايع 
دانشگاه بوعلي 

سينا(تويسركان )

مهندسي مواد 
دانشگاه 

مراغه(متالوژي 
صنعتي)

مهندسي مواد 
دانشگاه رازي 

كرمانشاه(متالوژي 
صنعتي)

مهندسي پليمر 
دانشگاه 

بناب(صنايع پليمر)

مهندسي اپتيك 
و ليزر دانشگاه 

بناب

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

تبريز(مكانيك 

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

تهران(پاكدشت )

علوم تربيتي 
پرديس شهيد 

مدرس 
سنندج(آموزش و 

فيزيك دانشگاه 
بوعلي 

سينا(اتمي)

علوم تربيتي 
پرديس شهيد 

باهنر 
همدان(آموزش و 

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 

شهيد 
مطهري(فقه و 

علوم تربيتي 
پرديس شهيد 

مقصودي 
همدان(آموزش و 

كاردان فني عمران 
آموزشكده فني 
نقشه برداري 
سازمان نقشه 

مهندسي برق 
دانشگاه صنعتي 

اروميه(الكترونيك)

مهندسي برق 
دانشگاه رازي 
كرمانشاه(مخابرا

ت)

مهندسي برق 
دانشگاه شهيد 

مدني 
آذربايجان(قدرت

مهندسي مكانيك 
دانشگاه بناب

مهندسي 
مكانيك دانشگاه 
تبريز(ميانه --

شبانه)

مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 

تبريز(ميانه )

مهندسي فناوري 
اطالعات 

دانشگاه صنعتي 
اروميه(شبانه)

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 
اروميه(نرم افزار-

-شبانه)

مهندسي عمران 
دانشگاه 

تبريز(مرند )

مهندسي عمران 
دانشگاه رازي 

كرمانشاه(اسالم 
آبادغرب )

مهندسي 
معماري دانشگاه 

بناب

مهندسي 
معماري دانشگاه 

جندي 
شاپور(شبانه)

مهندسي صنايع 
دانشگاه كردستان

مهندسي شيمي 
دانشگاه 

همدان(شبانه)

مهندسي مواد 
دانشگاه 

همدان(متالوژي 
استخراجي)

مهندسي مواد 
دانشگاه شهيد 
چمران(متالوژي 
صنعتي--شبانه)

مهندسي اپتيك 
و ليزر دانشگاه 

صنعتي 
اروميه(شبانه)

مهندسي معدن 
دانشگاه كردستان

مهندسي معدن 
دانشگاه صنعتي 

اروميه

علوم كامپيوتر 
دانشگاه تبريز

فيزيك دانشگاه 
تبريز

علوم تربيتي 
پرديس شهيد 

باهنر 
همدان(آموزش و 

علوم تربيتي 
پرديس عالمه 

اميني 
تبريز(آموزش و 

علوم تربيتي 
پرديس عالمه 

طباطبايي 
اروميه(آموزش و 

كارداني هواپيما 
مركز آموزش 
هوانوردي و 
فرودگاهي 

مهندسي برق 
دانشگاه 

اروميه(مخابرات)

مهندسي برق 
دانشگاه جندي 
شاپور(الكترونيك

(

مهندسي برق 
دانشگاه شهيد 

مدني 
آذربايجان(قدرت

مهندسي مكانيك 
دانشگاه صنعتي 

اروميه(شبانه)

مهندسي 
مكانيك دانشگاه 
كرمانشاه(شبانه)

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه صنعتي 
خاتم االنبياء - 

بهبهان(نرم افزار-

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 

صنعتي خاتم 
االنبياء - 

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 

جندي 
شاپور(سخت 

مهندسي عمران 
دانشگاه 

اروميه(خوي )

مهندسي عمران 
دانشگاه 

تبريز(نقشه 
برداري--مرند )

مهندسي 
شهرسازي 

دانشگاه 
اروميه(شبانه)

مهندسي 
معماري دانشگاه 

مالير(شبانه)

مهندسي صنايع 
دانشگاه صنعتي 

اروميه(شبانه)

مهندسي شيمي 
دانشگاه 

مراغه(شبانه)

مهندسي شيمي 
دانشگاه صنعتي 

اروميه(شبانه)

مهندسي شيمي 
دانشگاه 

كرمانشاه(شبانه)

مهندسي معدن 
دانشگاه 

اروميه(شبانه)

مهندسي معدن 
دانشگاه اروميه

مهندسي رباتيك 
دانشگاه 

همدان(شبانه)

علوم تربيتي 
پرديس فاطمه 

الزهرا 
اهواز(آموزش و 

فيزيك تربيت 
دبير شهيد 

رجايي(نظري--
بومي استان 

فيزيك مهندسي 
دانشگاه 

تبريز(فيزيك 
مهندسي)

علوم تربيتي 
پرديس شهيد 

رجايي 
كرمانشاه(آموزش

فيزيك دانشگاه 
رازي 

كرمانشاه(هسته 
اي)

كارداني هواپيما 
مركز آموزش 
هوانوردي و 
فرودگاهي 

مهندسي برق 
دانشگاه 

كرمانشاه(قدرت--
شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه 

همدان(الكتروني
ك--شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه 

اروميه(قدرت--
شبانه)

مهندسي مكانيك 
دانشگاه هويزه

مهندسي 
مكانيك دانشگاه 

هويزه(شبانه)

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه سيدجمال 

الدين 
اسدآبادي(نرم 

مهندسي فناوري 
اطالعات 
دانشگاه 

تبريز(ميانه --

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 
مالير(نرم افزار-

-شبانه)

مهندسي عمران 
دانشگاه 

سيدجمال الدين 
اسدآبادي(نقشه 

مهندسي عمران 
دانشگاه ايالم

مهندسي صنايع 
دانشگاه نهاوند(ويژه 

خواهران)

مهندسي مواد 
دانشگاه بوعلي 
سينا(متالوژي 

صنعتي--شبانه)

مهندسي شيمي 
دانشگاه مراغه

مهندسي شيمي 
دانشگاه ايالم

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

اروميه(مكانيك 

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

كردستان(آب)

مهندسي معدن 
دانشگاه صنعتي 

اروميه(شبانه)

علوم تربيتي 
پرديس حضرت 

رسول اكرم 
اهواز(آموزش و 

فيزيك مهندسي 
دانشگاه 

تبريز(فيزيك 
مهندسي--

فيزيك دانشگاه 
رازي 

كرمانشاه(هواشنا
سي)

حسابداري 
دانشگاه شهيد 

چمران

علوم كامپيوتر 
دانشگاه 

تبريز(شبانه)

كارداني هواپيما 
مركز آموزش 
هوانوردي و 
فرودگاهي 

مهندسي برق 
دانشگاه 

اروميه(الكترونيك-
-شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه صنعتي 
اروميه(الكترونيك

--شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه جندي 
شاپور(قدرت--

شبانه)

مهندسي مكانيك 
دانشگاه 

مالير(شبانه)

مهندسي هوافضا 
دانشگاه صنعتي 

اروميه(شبانه)

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه ايالم(نرم 

افزار)

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 
كرمانشاه(سخت 

افزار--شبانه)

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 
مالير(نرم افزار)

مهندسي عمران 
دانشگاه جندي 
شاپور(نقشه 

برداري)

مهندسي عمران 
دانشگاه جندي 
شاپور(نقشه 

برداري--شبانه)

مهندسي مواد 
دانشگاه 

بناب(متالوژي 
صنعتي)

مهندسي مواد 
دانشگاه 

مالير(متالوژي 
صنعتي--شبانه)

مهندسي مواد 
دانشگاه 

مالير(سراميك)

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

اروميه(آب)

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

اروميه(مكانيك 

مهندسي 
كشاورزي 

دانشگاه شهيد 
چمران(مكانيك 

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

تبريز(شبانه)

علوم تربيتي 
پرديس شهيد 

مدرس 
سنندج(آموزش 

علوم كامپيوتر 
دانشگاه شهيد 

چمران

فيزيك دانشگاه 
شهيد مدني 
آذربايجان

فيزيك دانشگاه 
تبريز(شبانه)

كاردان فني عمران 
آموزشكده فني 
نقشه برداري 

سازمان 
مهندسي برق 
دانشگاه جندي 

شاپور(الكترونيك-
-شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه 

كرمانشاه(مخابرا
ت)

مهندسي برق 
دانشگاه 

هويزه(الكترونيك
(

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه 

كرمانشاه(سخت 
افزار)

مهندسي فناوري 
اطالعات 
دانشگاه 

كرمانشاه(شبانه)

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 

همدان(سخت 
افزار--شبانه)

مهندسي عمران 
دانشگاه 

مراغه(شبانه)

مهندسي عمران 
دانشگاه بوعلي 

سينا(كبودرآهنگ 
--شبانه)

مهندسي مواد 
دانشگاه 

مالير(متالوژي 
صنعتي)

مهندسي مواد 
دانشگاه 

همدان(متالوژي 
استخراجي--شبانه)

مهندسي مواد 
دانشگاه 

مراغه(متالوژي 
صنعتي--شبانه)

مهندسي معدن 
دانشگاه 

همدان(شبانه)

حسابداري 
موسسه آموزش 
عالي بانكداري 

ايران

فيزيك دانشگاه 
شهيد چمران

شيمي دانشگاه 
اروميه(كاربردي)

علوم اقتصادي 
دانشگاه شهيد 
چمران(اقتصاد 

نظري)

رياضيات و 
كاربردها 

دانشگاه تبريز

كاردان فني عمران 
دانشگاه 

تبريز(ساختمان 
هاي بتني--مرند )

مهندسي برق 
دانشگاه صنعتي 
خاتم االنبياء - 

بهبهان(الكترونيك)

مهندسي برق 
دانشگاه 

كرمانشاه(قدرت)

مهندسي برق 
دانشگاه 

ايالم(قدرت)

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه رازي 
كرمانشاه(نرم 

افزار--اسالم آباد 

مهندسي فناوري 
اطالعات 
دانشگاه 

سيدجمال الدين 

مهندسي فناوري 
اطالعات 

دانشگاه بوعلي 
سينا(تويسركان )

مهندسي عمران 
دانشگاه 

مالير(شبانه)

مهندسي عمران 
دانشگاه صنعتي 
خاتم االنبياء - 

بهبهان

كارشناسي چند 
رسانه اي دانشگاه 
هنر تبريز(نيم سال 

اول )

علوم قرآن 
دانشگاه مذاهب 
اسالمي(تهران )

رياضيات و 
كاربردها 
دانشگاه 

تبريز(مرند )

رياضيات و 
كاربردها 

دانشگاه شهيد 
مدني آذربايجان

آمار دانشگاه 
بوعلي سينا(آمار 

و كاربردها)

كاردان فني عمران 
آموزشكده فني 
نقشه برداري 

سازمان 
مهندسي برق 

دانشگاه 
مالير(قدرت)

مهندسي برق 
دانشگاه جندي 
شاپور(كنترل--

شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه 

بناب(الكترونيك)

مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 

ايالم

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 
بناب(نرم افزار)

مهندسي فناوري 
اطالعات 

دانشگاه بوعلي 
سينا(تويسركان 

مهندسي عمران 
دانشگاه 

تبريز(نقشه 
برداري--مرند -

مهندسي عمران 
دانشگاه 

ايالم(شبانه)

فيزيك دانشگاه 
شهيد 

چمران(شبانه)

شيمي دانشگاه 
مالير(كاربردي)

رياضيات و 
كاربردها 

دانشگاه جندي 
شاپور

فيزيك دانشگاه 
اروميه(هسته اي)

مهندسي برق 
دانشگاه 

كرمانشاه(مخابرات
--شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه 

همدان(كنترل--
شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه 

بناب(مخابرات)

مهندسي عمران 
دانشگاه 

مالير(شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه 

ايالم(قدرت--
شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه 

هويزه(الكترونيك
--شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه 

مالير(قدرت--
شبانه)

رياضي فيزيك رشته (ويژه استان هاي كرمانشاه، همدان و كردستان): ويژه نامه استاني انتخاب رشته
مهندسي عمرانمهندسي كامپيوتر و ITمهندسي برق و مهندسي پزشكي

مهندسي مكانيك و هوا و 
فضا

كارشناسي

بين4750 تا5500
مهندسي معماري و 

شهرسازي
مهندسي شيمي و نفت و مواد و نساجي

مهندسي راه آهن ،معدن ،ايمني ودريا و 
..



بازه
مهندسي 
صنايع

كارداني مهندسي عمرانمهندسي كامپيوتر و ITمهندسي برق و مهندسي پزشكي
مهندسي مكانيك و هوا و 

فضا
كارشناسي

مهندسي معماري و 
شهرسازي

مهندسي شيمي و نفت و مواد و نساجي
مهندسي راه آهن ،معدن ،ايمني ودريا و 

..

مهندسي برق 
غيرانتفاعي سراج 

تبريز(قدرت)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 

رشديه 
تبريز(قدرت)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 

سراج 
تبريز(الكترونيك)

مهندسي مكانيك 
غيرانتفاعي نبي 
اكرم تبريز

مهندسي 
مكانيك 

غيرانتفاعي 
جهاددانشگاهي 

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه سيدجمال 

الدين 
اسدآبادي(نرم 

مهندسي فناوري 
اطالعات 
دانشگاه 

ايالم(شبانه)

مهندسي 
كامپيوتر 

غيرانتفاعي 
رشديه 

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 
سراج تبريز

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 

جهاددانشگاهي 
كرمانشاه

مهندسي 
معماري 

غيرانتفاعي 
سراج تبريز

مهندسي 
شهرسازي 

دانشگاه بوعلي 
سينا(كبودراهنگ 

مهندسي صنايع 
دانشگاه بوعلي 

سينا(تويسركان --
شبانه)

مهندسي مواد 
دانشگاه 

مالير(سراميك--
شبانه)

مهندسي شيمي 
دانشگاه ايالم(شبانه)

مهندسي نساجي 
دانشگاه 

بناب(تكنولوژي 
نساجي)

مهندسي 
كشاورزي 

دانشگاه رازي 
كرمانشاه(مكاني

مهندسي معدن 
دانشگاه 

اروميه(مياندواب )

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

تبريز(آب--شبانه)

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

بوعلي سينا

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

اروميه(اقتصاد 
نظري)

فيزيك دانشگاه 
كردستان

آمار دانشگاه 
تبريز(آمار و 

كاربردها)

آمار دانشگاه 
صنعتي خاتم 

االنبياء - 
بهبهان(آمار و 

كارداني معماري 
دانشگاه 

اروميه(خوي )

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 

شهرياران - سهند 
تبريز

مهندسي برق 
غيرانتفاعي كمال 

اروميه(قدرت)

مهندسي 
پزشكي دانشگاه 

صنعتي سهند 
تبريز(بيوالكتريك

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه جندي 
شاپور(سخت 
افزار--شبانه)

مهندسي فناوري 
اطالعات 
دانشگاه 

سيدجمال الدين 

مهندسي فناوري 
اطالعات 

غيرانتفاعي 
كارون اهواز

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 

جهاددانشگاهي 
خوزستان

مهندسي عمران 
دانشگاه 

سيدجمال الدين 
اسدآبادي(نقشه 

مهندسي 
معماري 

غيرانتفاعي نبي 
اكرم تبريز

مهندسي 
معماري 

غيرانتفاعي 
رشديه تبريز

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي سراج 

تبريز

مهندسي شيمي 
دانشگاه صنعتي 

سهند 
تبريز(مجازي)

مهندسي معدن 
دانشگاه مالير

مهندسي معدن 
دانشگاه 

مالير(شبانه)

مهندسي 
كشاورزي 

دانشگاه شهيد 
چمران(آب)

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 
شهيد چمران

رياضيات و 
كاربردها 
دانشگاه 

اروميه(شبانه)

فيزيك دانشگاه 
اروميه(اتمي)

علوم اقتصادي 
دانشگاه رازي 

كرمانشاه(اقتصاد 
نظري)

رياضيات و 
كاربردها 

دانشگاه رازي 
كرمانشاه

كاردان فني عمران 
دانشگاه 

تبريز(ساختمان 
هاي بتني--مرند -

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 

زاگرس كرمانشاه

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 

جهاددانشگاهي 
كرمانشاه

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 

رشديه 
تبريز(الكترونيك)

مهندسي فناوري 
اطالعات 

غيرانتفاعي نبي 
اكرم تبريز

مهندسي فناوري 
اطالعات 

دانشگاه مدني 
اذربايجان(مجاز

مهندسي 
كامپيوتر 

غيرانتفاعي 
جهاددانشگاهي 

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 

عمران وتوسعه-
همدان

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 

رشديه 
تبريز(نقشه 

مهندسي 
معماري غير 

انتفاعي گنجينه 
هنر - كرمانشاه

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

كردستان(مكاني

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

كشاورزي رامين 

مهندسي 
كشاورزي 

دانشگاه بوعلي 
سينا(آب)

فيزيك دانشگاه 
اروميه(حالت جامد)

آمار دانشگاه 
شهيد 

چمران(آمار و 
كاربردها)

فيزيك دانشگاه 
رازي 

كرمانشاه(حالت 
جامد)

رياضيات و 
كاربردها 

دانشگاه بناب

فيزيك دانشگاه 
مالير(حالت 

جامد)

كاردان فني صنايع 
دانشگاه 

تبريز(ايمني 
صنعتي--ميانه )

مهندسي برق 
غيرانتفاعي كمال 
اروميه(مخابرات)

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي نبي 
اكرم تبريز(نرم 

افزار)

مهندسي فناوري 
اطالعات 

غيرانتفاعي 
سراج تبريز

مهندسي 
كامپيوتر 

غيرانتفاعي كمال 
اروميه(نرم افزار)

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي علم 
و فن اروميه

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 
صنعتي مراغه

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

كشاورزي رامين 

مهندسي 
كشاورزي 

دانشگاه بوعلي 
سينا(شبانه)

مهندسي 
كشاورزي 

دانشگاه بوعلي 
سينا

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

شهيد مدني 
آذربايجان(شبانه)

فيزيك دانشگاه 
ايالم(حالت 

جامد)

فيزيك دانشگاه 
اروميه(نظري)

فيزيك دانشگاه 
اروميه(اتمي--

شبانه)

آمار دانشگاه 
مالير(آمار و 

كاربردها)

كاردان فني معدن 
دانشگاه 

سهند(استخراج 
معدن--ورزقان --

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي 

جهاددانشگاهي 
كرمانشاه(نرم 

مهندسي 
كامپيوتر 

غيرانتفاعي 
سراج تبريز(نرم 

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 

عمران وتوسعه-
همدان(نقشه 

مهندسي 
كشاورزي 

دانشگاه رازي 
كرمانشاه(مكاني

مهندسي 
كشاورزي 

دانشگاه رازي 
كرمانشاه(آب)

مهندسي دريا 
دانشگاه علوم و 
فنون دريايي 

خرمشهر(كشتي 

آمار دانشگاه 
بوعلي سينا(آمار و 
كاربردها--شبانه)

رياضيات و 
كاربردها 

دانشگاه صنعتي 
خاتم االنبياء - 

حسابداري 
غيرانتفاعي علم 
و فناوري شمس 

تبريز

رياضيات و 
كاربردها 

دانشگاه جندي 
شاپور(شبانه)

فيزيك دانشگاه 
بوعلي 

سينا(اتمي--
شبانه)

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

ايالم(مكانيك 

مهندسي 
ماشينهاي 
كشاورزي 
دانشگاه 

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

مراغه

آمار دانشگاه 
كردستان(آمار و 

كاربردها)

رياضيات و 
كاربردها 

دانشگاه علوم و 
فنون دريايي 

رياضيات و 
كاربردها 

دانشگاه اروميه

فيزيك دانشگاه 
بوعلي 

سينا(حالت 
جامد--شبانه)

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 
بوعلي سينا(شبانه)

حسابداري 
غيرانتفاعي 

جهاددانشگاهي 
خوزستان

رياضيات و 
كاربردها 
دانشگاه 
كردستان

فيزيك دانشگاه 
اروميه(حالت 
جامد--شبانه)

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

اروميه(اقتصاد 
بازرگاني--نيمه 

مديريت دانشگاه 
كردستان(بازرگاني
--نيمه حضوري)

مديريت دانشگاه 
اروميه(بازرگاني-
-نيمه حضوري)

بين 4000 تا 4750



بازه
مهندسي 
صنايع

مهندسي برق 
دانشگاه شهيد 
چمران(قدرت)

مهندسي برق 
دانشگاه شهيد 

چمران(الكترونيك
(

مهندسي برق 
دانشگاه جندي 
شاپور(قدرت)

مهندسي مكانيك 
دانشگاه جندي 

شاپور

مهندسي مكانيك 
دانشگاه فسا

مهندسي 
كامپيوتر دانشكده 

دختران 
شريعتي(نرم 
افزار--شبانه)

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 

شهيد 
چمران(نرم افزار)

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 

رازي 
كرمانشاه(نرم 

افزار)

مهندسي عمران 
دانشگاه بوعلي 

سينا(كبودرآهنگ )

مهندسي عمران 
دانشگاه لرستان

مهندسي معماري 
دانشگاه بوعلي 

سينا(شبانه)

مهندسي 
شهرسازي 

دانشگاه سلمان 
فارسي

مهندسي صنايع 
دانشگاه بوعلي 

سينا

مهندسي شيمي 
دانشگاه رازي 
كرمانشاه

مهندسي مواد 
دانشگاه بوعلي 
سينا(متالوژي 

صنعتي)

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

تهران(كرج )

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

تهران(منابع آب-
( -كرج

فيزيك مهندسي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(ليزر 
واپتيك--كرج )

فيزيك مهندسي 
دانشگاه 

الزهرا(حالت 
جامد)

آمار دانشگاه 
تهران(آمار و 

كاربردها)

شيمي دانشگاه 
خوارزمي 

تهران(كاربردي-
-كرج )

علوم كامپيوتر 
دانشگاه شاهد

كارداني هواپيما 
مركز آموزش 
هوانوردي و 
فرودگاهي 

كشور(مخابرات 

كارداني هواپيما 
مركز آموزش 
هوانوردي و 
فرودگاهي 

كشور(تعمير و 

كاردان فني 
عمران آموزشكده 

فني نقشه 
برداري سازمان 

نقشه 
مهندسي برق 

دانشكده دختران 
شريعتي(الكتروني

ك--شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه 

همدان(كنترل)

مهندسي برق 
دانشگاه شهيد 
چمران(قدرت--

شبانه)

مهندسي مكانيك 
دانشگاه جندي 
شاپور(شبانه)

مهندسي مكانيك 
دانشگاه صنعتي 
خاتم االنبياء - 
بهبهان(شبانه)

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 
بوعلي سينا(نرم 
افزار--شبانه)

مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 

همدان

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 

همدان(سخت 
افزار)

مهندسي عمران 
دانشگاه ياسوج

مهندسي عمران 
دانشگاه جندي 

شاپور

مهندسي معماري 
دانشگاه مالير

مهندسي معماري 
دانشگاه جندي 

شاپور

مهندسي صنايع 
دانشگاه رازي 

كرمانشاه(اسالم 
آباد غرب )

مهندسي شيمي 
دانشگاه همدان

مهندسي شيمي 
دانشگاه جندي 

شاپور

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

تهران(كرج )

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

تهران(آب--
( پاكدشت

مديريت دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(بيمه 
اكو--شبانه)

حسابداري 
دانشگاه الزهرا

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

شاهد

شيمي دانشگاه 
الزهرا(كاربردي--

شبانه)

حسابداري 
دانشكده دختران 
شريعتي(شبانه)

كارداني هواپيما 
مركز آموزش 
هوانوردي و 
فرودگاهي 

كشور(الكترونيك 

كارداني مراقبت 
پرواز مركز 

آموزش 
هوانوردي و 

فرودگاهي كشور

كاردان فني 
عمران آموزشكده 

فني نقشه 
برداري سازمان 

نقشه 
مهندسي برق 
دانشگاه شهيد 

چمران(الكترونيك
--شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه 

همدان(الكترونيك
(

مهندسي پزشكي 
دانشگاه 

همدان(بيوالكتري
ك--شبانه)

مهندسي مكانيك 
دانشگاه جهرم

مهندسي مكانيك 
دانشگاه كرمانشاه

مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 

همدان(شبانه)

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 

شهيد 
چمران(نرم افزار-

-شبانه)

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 
لرستان(نرم افزار)

مهندسي عمران 
دانشگاه فسا

مهندسي عمران 
دانشگاه مالير

مهندسي معماري 
دانشگاه شهيد 
چمران(شبانه)

مهندسي معماري 
دانشگاه بروجردي

مهندسي صنايع 
دانشگاه بوعلي 

سينا(شبانه)

مهندسي مواد 
دانشگاه شهيد 
چمران(متالوژي 

صنعتي)

مهندسي شيمي 
دانشگاه ياسوج

مهندسي رباتيك 
دانشگاه همدان

مهندسي 
ماشينهاي 
كشاورزي 
دانشگاه 

( تهران(كرج

علوم اقتصادي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي(اقتصاد 
نظري--شبانه)

فيزيك دانشگاه 
الزهرا

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

الزهرا

فيزيك دانشگاه 
شاهد(حالت 

جامد)

آمار دانشگاه 
الزهرا(آمار و 

كاربردها)

كارداني هواپيما 
مركز آموزش 
هوانوردي و 
فرودگاهي 

كشور(الكترونيك 

كارداني هواپيما 
مركز آموزش 
هوانوردي و 
فرودگاهي 

كشور(مخابرات 

كارداني هواپيما 
مركز آموزش 
هوانوردي و 
فرودگاهي 

كشور(تعمير و 
مهندسي برق 
دانشگاه بوعلي 

سينا(الكترونيك-
-شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه بوعلي 
سينا(قدرت--

شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه جندي 
شاپور(كنترل)

مهندسي مكانيك 
دانشگاه صنعتي 
خاتم االنبياء - 

بهبهان

مهندسي مكانيك 
دانشگاه ياسوج

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 

رازي 
كرمانشاه(سخت 

افزار)

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 

فسا(نرم افزار)

مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 
سلمان فارسي

مهندسي عمران 
دانشگاه جندي 
شاپور(شبانه)

مهندسي عمران 
دانشگاه رازي 

كرمانشاه(اسالم 
آبادغرب )

مهندسي معماري 
دانشگاه ايالم

مهندسي 
شهرسازي 

دانشگاه لرستان

مهندسي صنايع 
دانشگاه بوعلي 

سينا(تويسركان )

مهندسي شيمي 
دانشگاه جندي 
شاپور(شبانه)

مهندسي شيمي 
دانشگاه كرمانشاه

مهندسي دريا 
دانشگاه 

اميركبير(كشتي 
سازي--پرديس 

( بندرعباس

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

شيراز(آب)

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

الزهرا(اقتصاد 
نظري)

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

خوارزمي 
تهران(كرج )

آمار دانشگاه 
شهيد 

بهشتي(آمار و 
كاربردها--شبانه)

رياضيات و 
كاربردها تربيت 

دبير شهيد 
رجايي(بومي 
) استان تهران

علوم تربيتي 
پرديس شهيد 

صدوقي 
كرمانشاه(آموزش 
و پرورش پيش 

كاردان فني 
عمران آموزشكده 

فني نقشه 
برداري سازمان 
جغرافيايي(نقشه 

كاردان فني 
عمران آموزشكده 

فني نقشه 
برداري سازمان 
جغرافيايي(فتوگرا

مهندسي برق 
دانشگاه رازي 
كرمانشاه(مخابرا

ت)

مهندسي برق 
دانشگاه 

لرستان(قدرت)

مهندسي برق 
دانشگاه جندي 

شاپور(الكترونيك)

مهندسي مكانيك 
دانشگاه مالير

مهندسي مكانيك 
دانشگاه 

كرمانشاه(شبانه)

مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 

فسا

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 

صنعتي خاتم 
االنبياء - 
بهبهان(نرم

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 
جهرم(نرم افزار)

مهندسي عمران 
دانشگاه 

سيدجمال الدين 
اسدآبادي(نقشه 

برداري)

مهندسي عمران 
مركز آموزش 
عالي استهبان

مهندسي معماري 
دانشگاه جندي 
شاپور(شبانه)

مهندسي معماري 
دانشگاه 

مالير(شبانه)

مهندسي صنايع 
دانشگاه 

نهاوند(ويژه 
خواهران)

مهندسي مواد 
دانشگاه رازي 

كرمانشاه(متالوژي
 صنعتي)

مهندسي شيمي 
دانشگاه 

همدان(شبانه)

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

تهران(پاكدشت )

مهندسي دريا 
دانشگاه علوم و 
فنون دريايي 

خرمشهر(كشتي 
سازي)

آمار دانشگاه 
شهيد 

بهشتي(آمار و 
كاربردها)

علوم تربيتي 
پرديس شهيد 

ايزد پناه 
ياسوج(آموزش و 

پرورش پيش 

فيزيك دانشگاه 
بوعلي سينا(اتمي)

علوم تربيتي 
پرديس شهيد 

باهنر 
همدان(آموزش و 
پرورش پيش

فيزيك دانشگاه 
شيراز(اتمي، 
حالت جامد، 
هسته اي)

مهندسي برق 
دانشگاه 

كرمانشاه(قدرت-
-شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه 

همدان(الكترونيك
--شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه 

لرستان(الكتروني
ك)

مهندسي مكانيك 
دانشگاه 

ياسوج(شبانه)

مهندسي مكانيك 
دانشگاه بروجردي

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 

صنعتي خاتم 
االنبياء - 

بهبهان(نرم افزار)

مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 

فسا(شبانه)

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 

جندي 
شاپور(سخت 

افزار)

مهندسي عمران 
دانشگاه بروجردي

مهندسي عمران 
دانشگاه ايالم

مهندسي معماري 
دانشگاه 

بروجردي(شبانه)

مهندسي پليمر 
دانشگاه 

لرستان(صنايع 
پليمر)

مهندسي مواد 
دانشگاه 

همدان(متالوژي 
استخراجي)

مهندسي معدن 
دانشگاه همدان

مهندسي دريا 
دانشگاه علوم و 

فنون دريايي 
خرمشهر(مخابرا
ت و الكترونيك

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 

شهيد 
مطهري(فقه و 
حقوق اسالمي)

علوم تربيتي 
پرديس شهيد 

مقصودي 
همدان(آموزش و 

پرورش پيش 

علوم تربيتي 
پرديس عالمه 
طباطبايي خرم 
آباد(آموزش و 
پرورش پيش 

علوم تربيتي 
پرديس شهيد 

باهنر 
همدان(آموزش و 
پرورش پيش

علوم تربيتي 
پرديس شهيد 

باهنر 
شيراز(آموزش و 
پرورش پيش 

مهندسي برق 
دانشگاه جندي 
شاپور(قدرت--

شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه 

فسا(كنترل)

مهندسي برق 
دانشگاه جندي 
شاپور(الكترونيك

--شبانه)

مهندسي مكانيك 
دانشگاه هويزه

مهندسي مكانيك 
دانشگاه 

جهرم(شبانه)

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 
سيدجمال الدين 
اسدآبادي(نرم 

افزار)

مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 

جهرم

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 

بروجردي(نرم 
افزار)

مهندسي عمران 
دانشگاه جندي 
شاپور(نقشه 

برداري)

مهندسي عمران 
دانشگاه جندي 
شاپور(نقشه 

برداري--شبانه)

مهندسي مواد 
دانشگاه شهيد 
چمران(متالوژي 
صنعتي--شبانه)

مهندسي مواد 
دانشگاه 

ياسوج(متالوژي 
استخراجي)

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

شيراز(مكانيك 
ماشينهاي

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

تهران(پاكدشت )

رياضي پرديس 
شهيد ايزد پناه 
ياسوج(بومي 

استان خوزستان )

علوم تربيتي 
پرديس كوثر 

ياسوج(آموزش و 
پرورش پيش 

دبستاني و 

علوم تربيتي 
پرديس فاطمه 

الزهرا 
اهواز(آموزش و 
پرورش پيش 

فيزيك تربيت 
دبير شهيد 

رجايي(نظري--
بومي استان 
شهر ) تهران

علوم تربيتي 
پرديس شهيد 

رجايي 
كرمانشاه(آموزش 
و پرورش پيش 

مهندسي برق 
دانشگاه 

كرمانشاه(مخابرا
ت)

مهندسي برق 
دانشگاه 

هويزه(الكترونيك)

مهندسي برق 
دانشگاه صنعتي 
خاتم االنبياء - 
بهبهان(الكتروني

ك)

مهندسي مكانيك 
مركز اموزش 
عالي فيروزاباد

مهندسي مكانيك 
دانشگاه 

هويزه(شبانه)

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 
مالير(نرم افزار--

شبانه)

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 
ايالم(نرم افزار)

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 
كرمانشاه(سخت 

افزار--شبانه)

مهندسي عمران 
دانشگاه بوعلي 

سينا(كبودرآهنگ 
--شبانه)

مهندسي عمران 
دانشگاه 

مالير(شبانه)

مهندسي شيمي 
دانشگاه 

كرمانشاه(شبانه)

مهندسي شيمي 
مركز آموزش 
عالي المرد

مهندسي رباتيك 
دانشگاه 

همدان(شبانه)

مهندسي معدن 
دانشگاه لرستان

فيزيك دانشگاه 
رازي 

كرمانشاه(هسته 
اي)

علوم تربيتي 
پرديس حضرت 

رسول اكرم 
اهواز(آموزش و 
پرورش پيش 

مديريت دانشگاه 
شيراز(جهانگردي

(

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

شيراز(اقتصاد 
نظري)

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

مهندسي برق 
دانشگاه 

كرمانشاه(قدرت)

مهندسي برق 
دانشگاه 

ايالم(قدرت)

مهندسي برق 
دانشگاه 

مالير(قدرت)

مهندسي مكانيك 
دانشگاه 

مالير(شبانه)

مهندسي مكانيك 
دانشگاه 

بروجردي(شبانه)

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 
مالير(نرم افزار)

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 
كرمانشاه(سخت 

افزار)

مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 
كرمانشاه(شبانه)

مهندسي عمران 
دانشگاه صنعتي 
خاتم االنبياء - 

بهبهان

مهندسي عمران 
دانشگاه 

ياسوج(شبانه)

مهندسي مواد 
دانشگاه بوعلي 
سينا(متالوژي 

صنعتي--شبانه)

مهندسي شيمي 
دانشگاه ايالم

مهندسي 
كشاورزي 

دانشگاه شهيد 
چمران(مكانيك 

ماشينهاي

مهندسي معدن 
دانشگاه 

همدان(شبانه)

علوم تربيتي 
پرديس شهيد 

رجايي 
شيراز(آموزش و 
پرورش پيش 

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

شيراز

فيزيك دانشگاه 
رازي 

كرمانشاه(هواشنا
سي)

حسابداري 
دانشگاه شهيد 

چمران

علوم كامپيوتر 
دانشگاه شهيد 

چمران

مهندسي برق 
دانشگاه جندي 
شاپور(كنترل--

شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه 

كرمانشاه(مخابرا
ت--شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه 

همدان(كنترل--
شبانه)

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 

همدان(سخت 
افزار--شبانه)

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 

رازي 
كرمانشاه(نرم 
افزار--اسالم آباد

مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 
سيدجمال الدين 

اسدآبادي

مهندسي عمران 
دانشگاه 

بروجردي(شبانه)

مهندسي عمران 
دانشگاه 

ايالم(شبانه)

مهندسي مواد 
دانشگاه 

مالير(متالوژي 
صنعتي--شبانه)

مهندسي مواد 
دانشگاه 

مالير(سراميك)

علوم مهندسي 
دانشگاه سلمان 

فارسي

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

بروجردي

حسابداري 
موسسه آموزش 
عالي بانكداري 

ايران

فيزيك دانشگاه 
شهيد چمران

علوم اقتصادي 
دانشگاه شهيد 
چمران(اقتصاد 

نظري)

مهندسي برق 
دانشگاه 

ايالم(قدرت--
شبانه)

مهندسي برق 
مركز آموزش 

عالي اقليد(كنترل)

مهندسي برق 
دانشگاه 

فسا(كنترل--
شبانه)

مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 

بوعلي 
سينا(تويسركان )

مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 

ايالم

مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 

بوعلي 
سينا(تويسركان -

-شبانه)

مهندسي عمران 
دانشگاه 

مالير(شبانه)

مهندسي مواد 
دانشگاه 

مالير(متالوژي 
صنعتي)

مهندسي مواد 
دانشگاه 

همدان(متالوژي 
استخراجي--

شبانه)

آمار دانشگاه 
شيراز(آمار و 

كاربردها)

علوم قرآن 
دانشگاه مذاهب 
اسالمي(تهران )

آمار دانشگاه 
بوعلي سينا(آمار و 

كاربردها)

فيزيك دانشگاه 
شهيد 

چمران(شبانه)

شيمي دانشگاه 
مالير(كاربردي)

مهندسي برق 
دانشگاه 

هويزه(الكترونيك
--شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه 

مالير(قدرت--
شبانه)

مهندسي برق 
مركز اموزش 
عالي فيروزاباد

مهندسي پليمر 
دانشگاه 

ياسوج(صنايع 
پليمر--گچساران 

(

مهندسي شيمي 
دانشگاه 

ياسوج(شبانه)

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 
جندي شاپور

مهندسي برق 
مركز آموزش 

عالي 
اقليد(كنترل--

شبانه)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 

پاسارگاد شيراز

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 

زاگرس كرمانشاه

مهندسي مكانيك 
غيرانتفاعي 

جهاددانشگاهي 
كرمانشاه

مهندسي مكانيك 
غيرانتفاعي 
تابناك المرد

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 
شيراز(نرم افزار-
-نيم سال اول --

مجازي)

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 
جهرم(نرم افزار-

-شبانه)

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 

لرستان(نرم 
افزار--پلدختر )

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 

جهاددانشگاهي 
كرمانشاه

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي آپادانا 

شيراز

مهندسي معماري 
غيرانتفاعي حافظ 

شيراز

مهندسي 
شهرسازي 

دانشگاه بوعلي 
سينا(كبودراهنگ 

--شبانه)

مهندسي صنايع 
دانشگاه بوعلي 

سينا(تويسركان -
-شبانه)

مهندسي مواد 
دانشگاه 

مالير(سراميك--
شبانه)

مهندسي شيمي 
دانشگاه 

ايالم(شبانه)

مهندسي 
كشاورزي 

دانشگاه رازي 
كرمانشاه(مكانيك

 ماشينهاي

مهندسي معدن 
دانشگاه مالير

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

بوعلي سينا

علوم مهندسي 
دانشگاه سلمان 

فارسي

علوم كامپيوتر 
دانشگاه سلمان 

فارسي

آمار دانشگاه 
صنعتي خاتم 

االنبياء - 
بهبهان(آمار و 

كاربردها)

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 
شهيد چمران

كاردان فني 
عمران مركز 
آموزش عالي 
ممسني(نقشه 

برداري)

كاردان فني 
مكانيك دانشگاه 
ياسوج(جوشكاري

--گچساران )

كاردان فني 
عمران دانشگاه 
ياسوج(عمران 

روستايي--چرام 
(

مهندسي عمرانمهندسي كامپيوتر و ITمهندسي برق و مهندسي پزشكي
مهندسي مكانيك و هوا و 

فضا

رياضي فيزيك رشته (ويژه استان هاي خوزستان، لرستان، كهگيلويه و بوير احمد و ايالم): ويژه نامه استاني انتخاب رشته
مهندسي راه آهن ،معدن 

،ايمني ودريا و ..
كاردانيكارشناسي

بين4750 تا5500
مهندسي معماري و 

شهرسازي
مهندسي شيمي و نفت و 

مواد و نساجي



بازه
مهندسي 
صنايع

مهندسي عمرانمهندسي كامپيوتر و ITمهندسي برق و مهندسي پزشكي
مهندسي مكانيك و هوا و 

فضا
مهندسي راه آهن ،معدن 

،ايمني ودريا و ..
كاردانيكارشناسي

مهندسي معماري و 
شهرسازي

مهندسي شيمي و نفت و 
مواد و نساجي

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 

جهاددانشگاهي 
كرمانشاه

مهندسي برق 
دانشگاه 

شيراز(مخابرات-
-مجازي)

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 
سيدجمال الدين 
اسدآبادي(نرم 
افزار--شبانه)

مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 

لرستان(محب 
تحصيل الشتر )

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 

لرستان(نرم 
افزار--الشتر )

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 

جهاددانشگاهي 
خوزستان

مهندسي عمران 
دانشگاه 

سيدجمال الدين 
اسدآبادي(نقشه 
برداري--شبانه)

مهندسي معماري 
غيرانتفاعي آپادانا 

شيراز

مهندسي معماري 
غير انتفاعي 

گنجينه هنر - 
كرمانشاه

مهندسي صنايع 
مركز اموزش 
عالي فيروزاباد

مهندسي پليمر 
دانشگاه 

ياسوج(صنايع 
پليمر--گچساران 

--شبانه)

مهندسي شيمي 
مركز آموزش 

عالي المرد(شبانه)

مهندسي معدن 
دانشگاه 

مالير(شبانه)

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

جهرم(آب)

فيزيك دانشگاه 
ياسوج(حالت 

جامد)

علوم اقتصادي 
دانشگاه رازي 

كرمانشاه(اقتصاد 
نظري)

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 
رازي كرمانشاه

فيزيك دانشگاه 
بروجردي

علوم كامپيوتر 
دانشگاه فسا

كاردان فني 
مكانيك دانشگاه 
ياسوج(تأسيسات

 آبرساني و 
گازرساني--

كاردان فني 
عمران دانشگاه 
ياسوج(عمران 

روستايي--چرام 
--شبانه)

كارداني علمي، 
كاربردي كامپيوتر 

مركز آموزش 
عالي ممسني(نرم 

افزار كامپيوتر)
مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 

جهرم(شبانه)

مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 

ايالم(شبانه)

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 

بروجردي(نرم 
افزار--شبانه)

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 

عمران وتوسعه-
همدان

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 
تابناك المرد

مهندسي معماري 
غيرانتفاعي ارم 

شيراز

مهندسي معماري 
غيرانتفاعي 

ياسين بروجرد

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي زند 

سيراز

مهندسي مواد 
دانشگاه 

ياسوج(متالوژي 
استخراجي--

شبانه)

مهندسي 
كشاورزي 

دانشگاه شهيد 
چمران(آب)

مهندسي 
كشاورزي 

دانشگاه فسا(آب)

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

ياسوج(شبانه)

فيزيك دانشگاه 
جهرم

آمار دانشگاه 
شهيد 

چمران(آمار و 
كاربردها)

فيزيك دانشگاه 
رازي 

كرمانشاه(حالت 
جامد)

فيزيك دانشگاه 
مالير(حالت جامد)

كاردان فني 
مكانيك دانشگاه 
ياسوج(تأسيسات

 آبرساني و 
گازرساني--

مهندسي 
كامپيوتر دانشگاه 

جندي 
شاپور(سخت 
افزار--شبانه)

مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 
سيدجمال الدين 
اسدآبادي(شبانه)

مهندسي فناوري 
اطالعات 

غيرانتفاعي 
كارون اهواز

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 

ياسين بروجرد

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 

عمران وتوسعه-
همدان(نقشه 

برداري)

معماري داخلي 
غيرانتفاعي حافظ 

شيراز(معماري 
داخلي)

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي آپادانا 

شيراز

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

كشاورزي رامين 
اهواز(آب)

مهندسي 
كشاورزي 

دانشگاه بوعلي 
سينا(آب)

فيزيك دانشگاه 
ايالم(حالت جامد)

آمار دانشگاه 
لرستان(آمار و 

كاربردها)

آمار دانشگاه 
مالير(آمار و 

كاربردها)

آمار دانشگاه 
بوعلي سينا(آمار و 
كاربردها--شبانه)

حسابداري 
غيرانتفاعي زند 

سيراز

مهندسي 
كامپيوتر 

غيرانتفاعي 
جهاددانشگاهي 
خوزستان(نرم

مهندسي 
كامپيوتر 

غيرانتفاعي 
جهاددانشگاهي 
كرمانشاه(نرم

مهندسي فناوري 
اطالعات 

غيرانتفاعي 
پاسارگاد شيراز

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

كشاورزي رامين 
اهواز(مكانيك

مهندسي 
ماشينهاي 
كشاورزي 

دانشگاه شيراز

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

صنعتي خاتم 
االنبياء - بهبهان

فيزيك مركز 
آموزش عالي 
استهبان

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

جندي 
شاپور(شبانه)

فيزيك دانشگاه 
بوعلي 

سينا(اتمي--
شبانه)

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

جهرم

مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 
شيراز(نيم سال 
اول --مجازي)

مهندسي 
كامپيوتر 

غيرانتفاعي 
پاسارگاد 

شيراز(نرم افزار)

مهندسي 
كامپيوتر 

غيرانتفاعي 
ياسين 

بروجرد(نرم افزار)

مهندسي 
كشاورزي 

دانشگاه بوعلي 
سينا(شبانه)

مهندسي 
كشاورزي 

دانشگاه بوعلي 
سينا

فيزيك دانشگاه 
سلمان فارسي

فيزيك دانشگاه 
ياسوج(حالت 
جامد--شبانه)

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

علوم و فنون 
دريايي خرمشهر

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 
بروجردي(شبانه)

آمار مركز آموزش 
عالي اقليد(آمار و 

كاربردها)

مهندسي 
كشاورزي 

دانشگاه رازي 
كرمانشاه(مكانيك

 ماشينهاي

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

جهرم(مكانيك 
ماشينهاي

فيزيك دانشگاه 
بوعلي سينا(حالت 

جامد--شبانه)

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

بوعلي 
سينا(شبانه)

مديريت 
غيرانتفاعي زند 
سيراز(بازرگاني)

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 
سلمان فارسي

حسابداري 
غيرانتفاعي 

جهاددانشگاهي 
خوزستان

مهندسي 
كشاورزي 

دانشگاه رازي 
كرمانشاه(آب)

مهندسي دريا 
دانشگاه علوم و 
فنون دريايي 

خرمشهر(كشتي 
سازي--شبانه)

آمار دانشگاه 
جهرم(آمار و 

كاربردها)

آمار دانشگاه 
ياسوج(آمار و 

كاربردها--چرام )

فيزيك دانشگاه 
بروجردي(شبانه)

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

ياسوج

رياضيات و 
كاربردها مركز 

آموزش عالي اقليد

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

ايالم(مكانيك 
ماشينهاي

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

جهرم(مكانيك 
ماشينهاي

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

جهرم(شبانه)

فيزيك دانشگاه 
جهرم(شبانه)

مهندسي 
ماشينهاي 
كشاورزي 
دانشگاه 

كشاورزي رامين

بين4000 تا4750



بازه
مهندسي 
صنايع

كارداني

مهندسي برق 
دانشكده دختران 
شريعتي(الكتروني

ك--شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه 

شهركرد(قدرت)

مهندسي برق 
دانشگاه صنعتي 

قم(كنترل)

مهندسي مكانيك 
دانشگاه شهركرد

مهندسي مكانيك 
دانشگاه شهيد 
باهنر(شبانه)

مهندسي كامپيوتر 
دانشكده دختران 

شريعتي(نرم 
افزار--شبانه)

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه قم(نرم 

افزار)

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه صنعتي 
قم(نرم افزار--

شبانه)

مهندسي عمران 
دانشگاه شهيد 
باهنر(شبانه)

مهندسي عمران 
دانشگاه صنعتي 

اراك(نقشه 
برداري)

مهندسي معماري 
دانشگاه شهيد 

باهنر

مهندسي 
شهرسازي 
دانشگاه يزد

مهندسي صنايع 
دانشگاه بوعلي 

سينا

مهندسي شيمي 
دانشگاه شهيد 

باهنر

مهندسي مواد 
دانشگاه بوعلي 
سينا(متالوژي 

صنعتي)

مهندسي مواد 
دانشگاه شهيد 
باهنر(متالوژي 
استخراجي)

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

تهران(كرج )

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 
تهران(منابع آب--

كرج )

فيزيك مهندسي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(ليزر 
واپتيك--كرج )

فيزيك مهندسي 
دانشگاه 

الزهرا(حالت جامد)

آمار دانشگاه 
تهران(آمار و 

كاربردها)

شيمي دانشگاه 
خوارزمي 

تهران(كاربردي--
كرج )

علوم كامپيوتر 
دانشگاه شاهد

كارداني هواپيما 
مركز آموزش 
هوانوردي و 
فرودگاهي 

مهندسي برق 
دانشگاه 

شهركرد(الكتروني
ك)

مهندسي برق 
دانشگاه 

همدان(كنترل)

مهندسي برق 
دانشگاه صنعتي 

اراك

مهندسي مكانيك 
دانشگاه 

يزد(شبانه)

مهندسي مكانيك 
دانشگاه صنعتي 

قم(شبانه)

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه شهيد 
باهنر(نرم افزار)

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه 

كاشان(نرم افزار-
-شبانه)

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه يزد(نرم 

افزار--شبانه)

مهندسي عمران 
دانشگاه تفرش

مهندسي عمران 
دانشگاه ولي عصر

مهندسي معماري 
دانشگاه بوعلي 

سينا(شبانه)

مهندسي معماري 
دانشگاه مالير

مهندسي صنايع 
دانشگاه شهيد 

باهنر

مهندسي شيمي 
دانشگاه اراك(نبم 

سال اول )

مهندسي شيمي 
دانشگاه 

كاشان(شبانه)

مهندسي پليمر 
دانشگاه صنعتي 
قم(صنايع پليمر)

مهندسي معدن 
دانشگاه صنعتي 

اصفهان

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

تهران(كرج )

مديريت دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(بيمه 
اكو--شبانه)

حسابداري 
دانشگاه الزهرا

علوم تربيتي 
پرديس فاطمه 

الزهرا يزد(آموزش 
و پرورش پيش

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

شاهد

شيمي دانشگاه 
الزهرا(كاربردي--

شبانه)

كارداني هواپيما 
مركز آموزش 
هوانوردي و 
فرودگاهي 

مهندسي برق 
دانشگاه 

قم(مخابرات)

مهندسي برق 
دانشگاه 

اراك(مخابرات)

مهندسي برق 
دانشگاه 

همدان(الكترونيك)

مهندسي مكانيك 
دانشگاه صنعتي 
اراك(ساخت و 

توليد)

مهندسي مكانيك 
دانشگاه 

اراك(ساخت و 
توليد)

مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 

يزد(شبانه)

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه شهيد 

باهنر(سخت افزار)

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه 

كاشان(نرم افزار)

مهندسي عمران 
دانشگاه بوعلي 

سينا(كبودرآهنگ )

مهندسي عمران 
مجتمع آموزش 
عالي اردكان

مهندسي معماري 
غيرانتفاعي اشرفي 
اصفهاني اصفهان

مهندسي معماري 
غيرانتفاعي شهاب 

دانش قم

مهندسي صنايع 
دانشگاه صنعتي قم

مهندسي شيمي 
دانشگاه همدان

مهندسي مواد 
دانشگاه 

يزد(متالوژي 
صنعتي)

مهندسي مواد 
دانشگاه 

اراك(متالوژي 
صنعتي--نبم سال

مهندسي دريا 
دانشگاه مالك 
اشتر(كشتي 

سازي--

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

تهران(آب--
پاكدشت )

حسابداري 
دانشكده دختران 
شريعتي(شبانه)

علوم اقتصادي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي(اقتصاد 
نظري--شبانه)

فيزيك دانشگاه 
الزهرا

علوم كامپيوتر 
دانشگاه اصفهان

رياضي پرديس 
خواجه نصيرالدين 

كرمان(بومي 
استان كرمان )

كارداني هواپيما 
مركز آموزش 
هوانوردي و 
فرودگاهي 

مهندسي پزشكي 
دانشگاه 

همدان(بيوالكتريك
--شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه بوعلي 

سينا(الكترونيك--
شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه بوعلي 
سينا(قدرت--

شبانه)

مهندسي مكانيك 
دانشكده فني 
گلپايگان

مهندسي مكانيك 
دانشگاه صنعتي 

اراك(شبانه)

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه صنعتي 
قم(سخت افزار)

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه اراك(نرم 
افزار--نبم سال 

( دوم

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه بوعلي 

سينا(نرم افزار--
شبانه)

مهندسي عمران 
دانشگاه 

اراك(شبانه)

مهندسي عمران 
مركز اموزش عالي 

محالت

مهندسي معماري 
دانشگاه 

مالير(شبانه)

مهندسي 
شهرسازي 

غيرانتفاعي شيخ 
بهايي اصفهان

مهندسي صنايع 
دانشگاه تفرش

مهندسي شيمي 
دانشگاه 

يزد(شبانه)

مهندسي شيمي 
دانشگاه اراك(نبم 

سال دوم )

مهندسي شيمي 
دانشگاه تفرش

مهندسي رباتيك 
دانشگاه همدان

مهندسي معدن 
دانشگاه كاشان

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 
صنعتي اصفهان

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

الزهرا

فيزيك دانشگاه 
شاهد(حالت جامد)

آمار دانشگاه 
الزهرا(آمار و 

كاربردها)

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

الزهرا(اقتصاد 
نظري)

كاردان فني عمران 
آموزشكده فني 
نقشه برداري 

سازمان 
مهندسي برق 
دانشگاه شهيد 
باهنر(قدرت--

شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه 

تفرش(الكترونيك)

مهندسي برق 
دانشگاه 

كاشان(الكترونيك، 
قدرت، كنترل،

مهندسي مكانيك 
دانشگاه ياسوج

مهندسي مكانيك 
دانشگاه مالير

مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 

همدان

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه 

شهركرد(نرم افزار)

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه 

همدان(سخت 
افزار)

مهندسي عمران 
دانشگاه ياسوج

مهندسي عمران 
دانشگاه مالير

مهندسي صنايع 
دانشگاه اراك

مهندسي نساجي 
دانشگاه صنعتي 
اصفهان(پوشاك)

مهندسي نساجي 
دانشگاه صنعتي 
اصفهان(شيمي 
نساجي و علوم

مهندسي مواد 
دانشگاه 

اراك(متالوژي 
صنعتي--نبم سال

مهندسي راه آهن 
دانشگاه 

اصفهان(خطوط)

مهندسي 
ماشينهاي 

كشاورزي دانشگاه 
تهران(كرج )

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

خوارزمي 
تهران(كرج )

آمار دانشگاه 
شهيد بهشتي(آمار 

و كاربردها--
شبانه)

رياضيات و 
كاربردها تربيت 

دبير شهيد 
رجايي(بومي

فيزيك دانشگاه 
صنعتي اصفهان

علوم تربيتي 
پرديس فاطمه 

الزهرا 
اصفهان(آموزش و 

كارداني هواپيما 
مركز آموزش 
هوانوردي و 
فرودگاهي 

مهندسي برق 
دانشگاه شهيد 
باهنر(كنترل--

شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه 

تفرش(قدرت)

مهندسي برق 
دانشگاه 

يزد(الكترونيك، 
قدرت، مخابرات--

مهندسي مكانيك 
دانشگاه ولي عصر

مهندسي مكانيك 
دانشگاه تفرش

مهندسي كامپيوتر 
مجتمع آموزش 

عالي اردكان(نرم 
افزار)

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه اراك(نرم 

افزار--شبانه)

مهندسي كامپيوتر 
مجتمع آموزش 
عالي آيت اله 

العظمي

مهندسي عمران 
دانشگاه 

تفرش(نقشه 
برداري)

مهندسي عمران 
دانشگاه 

اراك(شبانه)

مهندسي صنايع 
دانشگاه صنعتي 

قم(شبانه)

مهندسي مواد 
دانشگاه 

شهركرد(متالوژي 
صنعتي)

مهندسي شيمي 
دانشگاه ياسوج

مهندسي نساجي 
دانشگاه صنعتي 

اصفهان(تكنولوژي 
نساجي)

مهندسي دريا 
دانشگاه 

اميركبير(كشتي 
سازي--پرديس

مهندسي انرژي 
دانشگاه صنعتي قم

آمار دانشگاه 
شهيد بهشتي(آمار 

و كاربردها)

علوم تربيتي 
پرديس شهيد 

ايزد پناه 
ياسوج(آموزش و

علوم تربيتي 
پرديس حضرت 

معصومه 
قم(آموزش و

فيزيك دانشگاه 
بوعلي سينا(اتمي)

علوم تربيتي 
پرديس زينب 

كبري 
اراك(آموزش و 

كاردان فني عمران 
آموزشكده فني 
نقشه برداري 
سازمان نقشه 

مهندسي برق 
دانشگاه 

همدان(الكترونيك-
-شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه شهيد 

باهنر(الكترونيك--
شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه شهيد 

باهنر(مخابرات--
شبانه)

مهندسي مكانيك 
مجتمع آموزش 
عالي اردكان

مهندسي مكانيك 
دانشگاه صنعتي 

سيرجان

مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 

همدان(شبانه)

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه اراك(نرم 
افزار--نبم سال 

( اول

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه 

كاشان(نرم افزار-
-شبانه)

مهندسي عمران 
دانشگاه صنعتي 

سيرجان

مهندسي عمران 
دانشگاه صنعتي 

اراك(نقشه 
برداري--شبانه)

مهندسي صنايع 
دانشكده فني 
گلپايگان

مهندسي مواد 
دانشگاه شهيد 
باهنر(متالوژي 

صنعتي)

مهندسي شيمي 
دانشگاه 

اراك(شبانه)

مهندسي نساجي 
دانشگاه 

يزد(تكنولوژي 
نساجي)

مهندسي اپتيك و 
ليزر دانشگاه 
شهيد باهنر

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 
تهران(پاكدشت )

حسابداري 
دانشگاه يزد

فيزيك مهندسي 
دانشگاه 

كاشان(فيزيك 
مهندسي)

علوم تربيتي 
پرديس شهيد 

باهنر 
همدان(آموزش و

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 

شهيد مطهري(فقه 
و حقوق اسالمي)

علوم تربيتي 
پرديس شهيد 

مقصودي 
همدان(آموزش و 

كارداني مراقبت 
پرواز مركز آموزش 

هوانوردي و 
فرودگاهي كشور

مهندسي برق 
دانشگاه 

تفرش(كنترل)

مهندسي برق 
دانشگاه 

اراك(قدرت--
شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه ولي 
عصر(كنترل)

مهندسي مكانيك 
دانشگاه 

اراك(ساخت و 
توليد--شبانه)

مهندسي مكانيك 
دانشگاه 

اراك(شبانه)

مهندسي كامپيوتر 
مركز آموزش عالي 

شهرضا(سخت 
افزار، نرم افزار)

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه اراك(نرم 

افزار--شبانه)

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه شهيد 

باهنر(نرم افزار--
شبانه)

مهندسي عمران 
دانشگاه ولي 
عصر(شبانه)

مهندسي عمران 
دانشگاه سيدجمال 

الدين 
اسدآبادي(نقشه

مهندسي صنايع 
دانشگاه شهيد 
باهنر(شبانه)

مهندسي مواد 
دانشكده فني 
گلپايگان

مهندسي شيمي 
دانشگاه 

همدان(شبانه)

مهندسي مواد 
دانشگاه 

شهركرد(سراميك)

مهندسي معدن 
دانشگاه همدان

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

صنعتي 
اصفهان(آب)

حسابداري 
دانشگاه دخترانه 
حضرت معصومه 

قم

علوم تربيتي 
پرديس شهيد 

باهنر 
همدان(آموزش و

فيزيك مهندسي 
دانشگاه صنعتي 

قم(فيزيك 
مهندسي)

فيزيك دانشگاه 
اصفهان

رياضي پرديس 
شهيد ايزد پناه 
ياسوج(بومي 

استان خوزستان )

كاردان فني عمران 
آموزشكده فني 
نقشه برداري 
سازمان نقشه 

مهندسي پزشكي 
غيرانتفاعي شيخ 

بهايي 
اصفهان(بيوالكتري

مهندسي برق 
دانشگاه 

مالير(قدرت)

مهندسي برق 
دانشگاه صنعتي 
سيرجان(قدرت)

مهندسي مكانيك 
مركز آموزش عالي 

شهرضا

مهندسي مكانيك 
دانشگاه 

ياسوج(شبانه)

مهندسي كامپيوتر 
مركز اموزش عالي 
محالت(نرم افزار)

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه سيدجمال 

الدين 
اسدآبادي(نرم

مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 

ولي عصر

مهندسي عمران 
دانشگاه 

تفرش(شبانه)

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي شهاب 

دانش قم

مهندسي صنايع 
مجتمع آموزش 
عالي اردكان

مهندسي شيمي 
دانشگاه 

اراك(شبانه)

مهندسي مواد 
دانشگاه 

همدان(متالوژي 
استخراجي)

مهندسي مواد 
دانشگاه 

ياسوج(متالوژي 
استخراجي)

مهندسي اپتيك و 
ليزر دانشگاه 

شهيد باهنر(شبانه)

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

صنعتي 
اصفهان(مكانيك 

علوم تربيتي 
پرديس كوثر 

ياسوج(آموزش و 
پرورش پيش 

آمار دانشگاه 
صنعتي 

اصفهان(آمار و 
كاربردها)

علوم تربيتي 
پرديس شهيد 

پاك نژاد 
يزد(آموزش و

علوم تربيتي 
پرديس شهيد 

باهنر 
شهركرد(آموزش و 

علوم تربيتي 
پرديس شهيد 

باهنر 
كرمان(آموزش و 

كارداني هواپيما 
مركز آموزش 
هوانوردي و 
فرودگاهي 

مهندسي برق 
مركز آموزش عالي 
شهرضا(الكترونيك

، قدرت)

مهندسي برق 
دانشگاه صنعتي 

اراك(شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه 

اراك(مخابرات--
شبانه)

مهندسي مكانيك 
دانشگاه جيرفت

مهندسي مكانيك 
دانشگاه 

مالير(شبانه)

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه صنعتي 

سيرجان(نرم افزار)

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه مالير(نرم 

افزار--شبانه)

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه مالير(نرم 

افزار)

مهندسي عمران 
دانشگاه بوعلي 

سينا(كبودرآهنگ -
-شبانه)

مهندسي عمران 
دانشگاه 

مالير(شبانه)

مهندسي صنايع 
دانشگاه بوعلي 

سينا(شبانه)

مهندسي مواد 
دانشگاه 

يزد(متالوژي 
صنعتي--شبانه)

مهندسي مواد 
دانشگاه بوعلي 
سينا(متالوژي 

صنعتي--شبانه)

مهندسي شيمي 
مجتمع آموزش 
عالي اردكان

مهندسي معدن 
دانشگاه صنعتي 
اراك(اكتشاف 

معدن)

مهندسي رباتيك 
دانشگاه صنعتي 

سيرجان

علوم تربيتي 
پرديس شهيد 

باهنر 
اصفهان(آموزش و 

فيزيك تربيت دبير 
شهيد 

رجايي(نظري--
بومي استان

علوم كامپيوتر 
دانشگاه شهيد 

باهنر

علوم كامپيوتر 
دانشگاه قم

فيزيك دانشگاه 
يزد(هسته اي)

كارداني هواپيما 
مركز آموزش 
هوانوردي و 
فرودگاهي 

مهندسي برق 
دانشگاه 

همدان(كنترل--
شبانه)

مهندسي برق 
مركز آموزش عالي 
شهرضا(الكترونيك
، قدرت--شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه صنعتي 
سيرجان(الكتروني

ك)

مهندسي مكانيك 
مجتمع آموزش 

عالي بم

مهندسي مكانيك 
مركز آموزش عالي 

شهرضا(شبانه)

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه ولي 

عصر(نرم افزار)

مهندسي فناوري 
اطالعات مجتمع 

آموزش عالي آيت 
اله العظمي حايري

مهندسي فناوري 
اطالعات 

غيرانتفاعي شيخ 
بهايي اصفهان

مهندسي عمران 
دانشگاه 

تفرش(نقشه 
برداري--شبانه)

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي پويش 

قم

مهندسي صنايع 
دانشگاه بوعلي 

سينا(تويسركان )

مهندسي شيمي 
دانشگاه شهيد 
باهنر(شبانه)

مهندسي نساجي 
دانشگاه 

يزد(پوشاك)

مهندسي مواد 
دانشگاه 

مالير(متالوژي 
صنعتي--شبانه)

مهندسي معدن 
دانشگاه 

كاشان(شبانه)

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

اراك(مكانيك 
ماشينهاي 

فيزيك دانشگاه 
كاشان(حالت 

جامد، هسته اي)

مديريت دانشگاه 
يزد(صنعتي--

شبانه)

علوم تربيتي 
پرديس حضرت 

معصومه 
قم(آموزش و

فيزيك دانشگاه 
يزد(اتمي- 
مولكولي)

علوم تربيتي 
پرديس شهيد 

باهنر 
اراك(آموزش و 

كاردان فني عمران 
آموزشكده فني 
نقشه برداري 

سازمان 
مهندسي پزشكي 
غيرانتفاعي شهاب 

دانش 
قم(بيوالكتريك)

مهندسي برق 
دانشگاه صنعتي 

سيرجان(قدرت--
شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه جيرفت

مهندسي كامپيوتر 
مركز آموزش عالي 

شهرضا(سخت 
افزار، نرم افزار--

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه شهيد 

باهنر(سخت افزار-
-شبانه)

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه 

همدان(سخت 
افزار--شبانه)

مهندسي عمران 
دانشگاه جيرفت

مهندسي عمران 
دانشگاه 

ياسوج(شبانه)

مهندسي صنايع 
دانشگاه 

اراك(شبانه)

مهندسي شيمي 
دانشگاه صنعتي 

سيرجان

مهندسي نساجي 
دانشگاه 

يزد(پوشاك--
شبانه)

مهندسي مواد 
دانشگاه 

مالير(سراميك)

مهندسي معدن 
دانشگاه شهيد 

باهنر

مهندسي معدن 
دانشگاه 

يزد(شبانه)

آمار دانشگاه 
اصفهان(آمار و 

كاربردها)

فيزيك مهندسي 
دانشگاه شهيد 
باهنر(فيزيك 

مهندسي)

آمار دانشگاه 
كاشان(آمار و 

كاربردها)

مديريت 
غيرانتفاعي شيخ 

بهايي 
اصفهان(بازرگاني)

آمار دانشگاه 
كاشان(آمار و 

كاربردها--شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه 

مالير(قدرت--
شبانه)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي شيخ 
بهايي اصفهان

مهندسي برق 
غيرانتفاعي پويش 

قم(قدرت)

مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 
سيدجمال الدين 

اسدآبادي

مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 

بوعلي 
( سينا(تويسركان

مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 

بوعلي 
-- سينا(تويسركان

مهندسي عمران 
دانشگاه صنعتي 
سيرجان(شبانه)

مهندسي عمران 
دانشگاه صنعتي 
سيرجان(نقشه 
برداري--شبانه)

مهندسي صنايع 
مجتمع آموزش 
عالي آيت اله 
العظمي حايري

مهندسي مواد 
دانشگاه 

مالير(متالوژي 
صنعتي)

مهندسي نساجي 
دانشگاه 

يزد(شيمي نساجي 
و علوم الياف)

مهندسي مواد 
دانشگاه 

اراك(متالوژي 
صنعتي--نيم سال

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 
تهران(پاكدشت )

مهندسي معدن 
دانشگاه يزد

علوم تربيتي 
پرديس خواجه 

نصيرالدين 
كرمان(آموزش و 

فيزيك مهندسي 
دانشگاه 

كاشان(فيزيك 
مهندسي--شبانه)

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

يزد(اقتصاد 
صنعتي)

علوم كامپيوتر 
دانشگاه شهركرد

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

اصفهان

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي دانش 
پژوهان اصفهان

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي اشرفي 
اصفهاني اصفهان

مهندسي صنايع 
مركز اموزش عالي 

محالت

مهندسي مواد 
دانشگاه شهيد 
باهنر(متالوژي 
استخراجي--

مهندسي مواد 
دانشگاه 

همدان(متالوژي 
استخراجي--

مهندسي پليمر 
دانشگاه 

ياسوج(صنايع 
( پليمر--گچساران

مهندسي رباتيك 
دانشگاه 

همدان(شبانه)

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 
شهركرد(مكانيك 

ماشينهاي 

فيزيك دانشگاه 
يزد(هواشناسي)

حسابداري 
موسسه آموزش 
عالي بانكداري 

ايران

علوم كامپيوتر 
دانشگاه يزد

فيزيك دانشگاه 
شهركرد

فيزيك دانشگاه 
يزد(حالت جامد)

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 

دانشستان ساوه

مهندسي عمران 
دانشگاه 

مالير(شبانه)

مهندسي صنايع 
دانشگاه 

نهاوند(ويژه 
خواهران)

مهندسي شيمي 
دانشگاه ولي عصر

مهندسي مواد 
دانشگاه شهيد 
باهنر(متالوژي 

صنعتي--شبانه)

مهندسي شيمي 
دانشگاه 

ياسوج(شبانه)

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

شهركرد(آب)

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

اراك(آب)

آمار دانشگاه 
قم(آمار و كاربردها)

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

كاشان

آمار دانشگاه 
يزد(آمار و 
كاربردها)

علوم قرآن 
دانشگاه مذاهب 
اسالمي(تهران )

فيزيك مهندسي 
دانشگاه ولي 

عصر(ليزر واپتيك)

مهندسي صنايع 
مجتمع آموزش 

عالي بم

مهندسي مواد 
دانشگاه 

مالير(سراميك--
شبانه)

مهندسي نساجي 
دانشگاه 

يزد(شيمي نساجي 
و علوم الياف--

مهندسي شيمي 
غيرانتفاعي 

جهاددانشگاهي

مهندسي معدن 
دانشگاه 

همدان(شبانه)

آمار دانشگاه 
بوعلي سينا(آمار و 

كاربردها)

فيزيك دانشگاه 
كاشان(حالت 

جامد، هسته اي--
شبانه)

علوم تربيتي 
پرديس آيت اله 

طالقاني 
قم(آموزش و

شيمي دانشگاه 
مالير(كاربردي)

فيزيك دانشگاه قم

مهندسي برق 
غيرانتفاعي شهاب 

دانش 
قم(الكترونيك)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي پويش 

قم(مخابرات)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي عالمه 

فيض 
كاشاني(الكترونيك

مهندسي مكانيك 
غيرانتفاعي انرژي

مهندسي مكانيك 
دانشگاه صنعتي 
سيرجان(شبانه)

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه سيدجمال 

الدين 
اسدآبادي(نرم

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي شيخ 

بهايي 
اصفهان(نرم افزار)

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه صنعتي 
سيرجان(نرم 
افزار--شبانه)

مهندسي عمران 
دانشگاه صنعتي 
سيرجان(نقشه 

برداري)

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي علم 
وهنر- يزد(يزد )

مهندسي معماري 
غيرانتفاعي دانش 
پژوهان اصفهان

مهندسي معماري 
غيرانتفاعي علم 

وهنر- يزد(اردكان 
(

مهندسي صنايع 
دانشگاه بوعلي 

سينا(تويسركان --
شبانه)

مهندسي شيمي 
غيرانتفاعي انرژي

مهندسي پليمر 
دانشگاه 

ياسوج(صنايع 
پليمر--گچساران

مهندسي شيمي 
دانشگاه صنعتي 
سيرجان(شبانه)

مهندسي 
ماشينهاي 

كشاورزي دانشگاه 
شهركرد

مهندسي معدن 
دانشگاه مالير

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

بوعلي سينا

فيزيك دانشگاه 
تفرش

آمار دانشگاه 
كاشان(آمار و 

كاربردها)

فيزيك دانشگاه 
اراك(نبم سال اول 

(

فيزيك دانشگاه 
اراك(نبم سال دوم 

(

كاردان فني 
مكانيك دانشگاه 
ياسوج(جوشكاري

--گچساران )

رياضي فيزيك رشته (ويژه استان هاي اصفهان، يزد، قم، مركزي و چهارمحال و بختياري): ويژه نامه استاني انتخاب رشته
مهندسي شيمي و نفت و مواد و نساجي

مهندسي راه آهن ،معدن، 
ايمني ودريا و ..

كارشناسي مهندسي عمران
مهندسي معماري و 

شهرسازي

بين4750 تا5500
مهندسي كامپيوتر و ITمهندسي برق و مهندسي پزشكي

مهندسي مكانيك و هوا و 
فضا



بازه
مهندسي 
صنايع

كارداني مهندسي شيمي و نفت و مواد و نساجي
مهندسي راه آهن ،معدن، 

ايمني ودريا و ..
كارشناسي مهندسي عمران

مهندسي معماري و 
شهرسازي

مهندسي كامپيوتر و ITمهندسي برق و مهندسي پزشكي
مهندسي مكانيك و هوا و 

فضا
مهندسي پزشكي 
غيرانتفاعي راغب 
اصفهاني اصفهان

مهندسي برق 
دانشگاه صنعتي 
سيرجان(الكتروني

ك--شبانه)

مهندسي پزشكي 
غيرانتفاعي 

جهاددانشگاهي(بيو
الكتريك)

مهندسي مكانيك 
مجتمع آموزش 
عالي بم(شبانه)

مهندسي مكانيك 
دانشگاه 

جيرفت(شبانه)

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي تعالي 

قم(نرم افزار)

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي شهاب 

دانش قم(نرم 
افزار)

مهندسي فناوري 
اطالعات 

غيرانتفاعي پويش 
قم

مهندسي عمران 
دانشگاه سيدجمال 

الدين 
اسدآبادي(نقشه

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي عمران 
وتوسعه-همدان

مهندسي 
شهرسازي 

دانشگاه بوعلي 
- سينا(كبودراهنگ

مهندسي معماري 
غيرانتفاعي علوم و 

فناوري سپاهان 
اصفهان

مهندسي صنايع 
مركز اموزش عالي 

محالت(شبانه)

مهندسي نساجي 
دانشگاه 

يزد(تكنولوژي 
نساجي--شبانه)

مهندسي مواد 
دانشگاه 

ياسوج(متالوژي 
استخراجي--

مهندسي شيمي 
غيرانتفاعي جامي 

نجف آباد

مهندسي معدن 
دانشگاه 

مالير(شبانه)

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 
اراك(آب--شبانه)

علوم مهندسي 
مجتمع آموزش 

عالي اردكان(علوم 
مهندسي)

علوم كامپيوتر 
دانشگاه ولي عصر

آمار دانشگاه 
شهيد باهنر(آمار و 

كاربردها)

علوم اقتصادي 
غيرانتفاعي مفيد 

قم(اقتصاد 
بازرگاني)

فيزيك دانشگاه 
يزد(هسته اي--

شبانه)

كاردان فني عمران 
دانشگاه 

ياسوج(عمران 
روستايي--چرام -

مهندسي پزشكي 
غيرانتفاعي علوم و 

فناوري سپاهان 
اصفهان(بيوالكتري

مهندسي برق 
غيرانتفاعي راغب 

اصفهاني 
اصفهان(الكترونيك

مهندسي برق 
غيرانتفاعي عالمه 

فيض 
كاشاني(قدرت)

مهندسي مكانيك 
غيرانتفاعي دانش 
پژوهان اصفهان

مهندسي مكانيك 
غيرانتفاعي صنعتي 
فوالد اصفهان

مهندسي فناوري 
اطالعات 

غيرانتفاعي شهاب 
دانش قم

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي 

صفاهان 
اصفهان(نرم افزار)

مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 
سيدجمال الدين 
اسدآبادي(شبانه)

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 

فرزانگان اصفهان

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي عقيق 
شاهين شهر

معماري داخلي 
غيرانتفاعي دانش 

پژوهان 
اصفهان(معماري

مهندسي 
شهرسازي 

غيرانتفاعي دانش 
پژوهان اصفهان

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي پويش 

قم

مهندسي مواد 
غيرانتفاعي دانش 

پژوهان 
اصفهان(متالوژي

مهندسي نفت 
غيرانتفاعي 

پااليش(اكتشاف 
نفت)

مهندسي شيمي 
غيرانتفاعي پااليش

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

بوعلي سينا(آب)

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

شهيد باهنر(آب)

فيزيك دانشگاه 
ياسوج(حالت 

جامد)

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

يزد

علوم كامپيوتر 
دانشگاه 

كاشان(شبانه)

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

كاشان(شبانه)

فيزيك دانشگاه 
ولي عصر(اتمي)

كاردان فني 
مكانيك دانشگاه 

ياسوج(تأسيسات 
آبرساني و 

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 

جهاددانشگاهي(ال
كترونيك)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي علم 

وهنر- يزد(قدرت-
-يزد )

مهندسي برق 
غيرانتفاعي علوم و 

فناوري سپاهان 
اصفهان(قدرت)

مهندسي مكانيك 
غيرانتفاعي كار 

رفسنجان

مهندسي مكانيك 
غيرانتفاعي جامي 

نجف آباد

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه صنعتي 
سيرجان(سخت 

افزار)

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي 

جهاددانشگاهي(نر
م افزار)

مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 
صنعتي سيرجان

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي كرمان

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي دانش 

پژوهان 
اصفهان(نقشه

مهندسي معماري 
غيرانتفاعي راغب 
اصفهاني اصفهان

معماري داخلي 
غيرانتفاعي سپهر 
اصفهان(معماري 

داخلي)

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي فن و 

دانش ساوه

مهندسي مواد 
غيرانتفاعي نقش 

جهان 
اصفهان(سراميك)

مهندسي مواد 
غيرانتفاعي صنعتي 

فوالد 
اصفهان(متالوژي

مهندسي مواد 
غيرانتفاعي نقش 

جهان 
اصفهان(متالوژي

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 
بوعلي سينا(شبانه)

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

بوعلي سينا

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

قم

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

ياسوج(شبانه)

شيمي دانشگاه 
اراك(كاربردي--

شبانه)

علوم كامپيوتر 
دانشگاه 

كاشان(شبانه)

علوم كامپيوتر 
دانشگاه شهيد 
باهنر(شبانه)

كاردان فني عمران 
دانشگاه 

ياسوج(عمران 
روستايي--چرام )

مهندسي برق 
غيرانتفاعي زرنديه

مهندسي برق 
غيرانتفاعي علوم و 

فناوري سپاهان 
اصفهان(الكترونيك

مهندسي برق 
غيرانتفاعي پيام 
گلپايگان(كنترل)

مهندسي مكانيك 
غيرانتفاعي علم 
وهنر- يزد(يزد )

مهندسي مكانيك 
غيرانتفاعي عالمه 

ناييني

مهندسي كامپيوتر 
مركز اموزش عالي 
محالت(نرم افزار-

-شبانه)

مهندسي فناوري 
اطالعات 

غيرانتفاعي تعالي 
قم

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي پويش 

قم(نرم افزار)

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 
فرزانگان 

اصفهان(نقشه

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي نجف 

آباد

مهندسي معماري 
غيرانتفاعي پيام 

گلپايگان

معماري داخلي 
غيرانتفاعي علوم و 

فناوري سپاهان 
اصفهان(معماري

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي صنعتي 
فوالد اصفهان

مهندسي مواد 
غيرانتفاعي صنعتي 

فوالد 
اصفهان(متالوژي

مهندسي معدن 
غيرانتفاعي 

جهاددانشگاهي(اك
تشاف معدن)

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 
شهيد باهنر(آب--

شبانه)

علوم كامپيوتر 
مركز اموزش عالي 

محالت

رياضيات و 
كاربردها دانشكده 
رياضي و كامپيوتر 

خوانسار

حسابداري 
غيرانتفاعي طلوع 

مهر

فيزيك دانشگاه 
مالير(حالت جامد)

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 
اراك(نبم سال اول 

(

كاردان فني 
مكانيك دانشگاه 

ياسوج(تأسيسات 
آبرساني و 

مهندسي برق 
غيرانتفاعي صنعتي 
فوالد اصفهان

مهندسي برق 
غيرانتفاعي بعثت 

كرمان(قدرت)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي بعثت 
كرمان(مخابرات)

مهندسي مكانيك 
غيرانتفاعي پااليش

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي اشرفي 

اصفهاني 
اصفهان(نرم افزار)

مهندسي فناوري 
اطالعات دانشگاه 

صنعتي 
سيرجان(شبانه)

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي عقيق 
شاهين شهر(نرم 

افزار)

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي بنيان 
شاهين شهر

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي بعثت 

كرمان

مهندسي 
شهرسازي 

غيرانتفاعي علوم و 
فناوري سپاهان

مهندسي معماري 
غيرانتفاعي عالمه 

ناييني

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي علم 
وهنر- يزد(يزد )

مهندسي رباتيك 
دانشگاه صنعتي 
سيرجان(شبانه)

مهندسي انرژي 
غيرانتفاعي انرژي

آمار دانشگاه 
مالير(آمار و 

كاربردها)

آمار دانشگاه 
بوعلي سينا(آمار و 
كاربردها--شبانه)

فيزيك دانشگاه 
شهيد باهنر

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

اراك(نبم سال دوم 
(

فيزيك دانشگاه 
بوعلي سينا(اتمي-

-شبانه)

كاردان فني 
مكانيك مجتمع 
آموزش عالي 

بم(ماشين ابزار)
مهندسي برق 

غيرانتفاعي عالمه 
فيض 

كاشاني(كنترل)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي جاويد 

جيرفت

مهندسي فناوري 
اطالعات مجتمع 

آموزش عالي 
بم(شبانه)

مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه صنعتي 
سيرجان(سخت 
افزار--شبانه)

مهندسي فناوري 
اطالعات مجتمع 
آموزش عالي بم

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي علوم و 

فناوري سپاهان 
اصفهان

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي عمران 

وتوسعه-
همدان(نقشه

مهندسي 
شهرسازي 

غيرانتفاعي امين 
فوالدشهر

معماري داخلي 
غيرانتفاعي امين 

فوالدشهر(معماري 
داخلي)

مهندسي صنايع 
مجتمع آموزش 
عالي بم(شبانه)

مهندسي معدن 
مجتمع اموزش 

عالي زرند(شبانه)

علوم مهندسي 
دانشگاه صنعتي 
سيرجان(علوم 

مهندسي)

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

شهركرد

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

اراك(شبانه)

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

يزد(شبانه)

فيزيك دانشگاه 
ياسوج(حالت 
جامد--شبانه)

كاردان فني 
مكانيك مجتمع 
آموزش عالي 
بم(جوشكاري)

مهندسي فناوري 
اطالعات 

غيرانتفاعي 
صفاهان اصفهان

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي 

صفاهان 
اصفهان(سخت

مهندسي فناوري 
اطالعات 

غيرانتفاعي صنعتي 
فوالد اصفهان

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي جاويد 

جيرفت

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي عالمه 

ناييني

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي عقيق 
شاهين شهر

آمار دانشگاه 
يزد(آمار و 

كاربردها--شبانه)

فيزيك دانشگاه 
بوعلي سينا(حالت 

جامد--شبانه)

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 
بوعلي سينا(شبانه)

آمار دانشگاه 
كاشان(آمار و 

كاربردها--شبانه)

فيزيك دانشگاه 
شهيد باهنر(شبانه)

كاردان فني 
مكانيك مجتمع 
آموزش عالي 

بم(ماشين ابزار--
مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي شيخ 

بهايي 
اصفهان(سخت

مهندسي فناوري 
اطالعات 

غيرانتفاعي علوم و 
فناوري سپاهان

مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي سينا 
كاشان(نرم افزار)

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي عالمه 
جعفري رفسنجان

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي 

فرزانگان اصفهان

فيزيك دانشگاه 
يزد(اتمي- 

مولكولي--شبانه)

آمار دانشگاه 
ياسوج(آمار و 

كاربردها--چرام )

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

صنعتي 
سيرجان(شبانه)

آمار دانشكده 
رياضي و كامپيوتر 

خوانسار(آمار و 
كاربردها)

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

تفرش

كاردان فني 
مكانيك مجتمع 
آموزش عالي 

بم(جوشكاري--
مهندسي كامپيوتر 
غيرانتفاعي علوم و 

فناوري سپاهان 
اصفهان(نرم افزار)

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي نقش 
جهان اصفهان

علوم مهندسي 
دانشگاه صنعتي 
سيرجان(علوم 

مهندسي--شبانه)

فيزيك دانشگاه 
ولي عصر(اتمي--

شبانه)

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

ياسوج

حسابداري 
غيرانتفاعي اشرفي 
اصفهاني اصفهان

فيزيك دانشگاه 
اراك(نيم سال اول 

--شبانه)

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي امام 

جواد يزد

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 
شهيد باهنر(شبانه)

آمار دانشگاه ولي 
عصر(آمار و 
كاربردها)

مديريت 
غيرانتفاعي شيخ 

بهايي 
اصفهان(صنعتي)

علوم كامپيوتر 
دانشگاه صنعتي 
سيرجان(شبانه)

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 
صنعتي سيرجان

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 

جيرفت

رياضيات و 
كاربردها دانشگاه 
ولي عصر(شبانه)

حسابداري 
غيرانتفاعي راغب 

اصفهاني 
اصفهان(حسابرس

بين 4000 تا 4750



كاردانيبازه

مهندسي برق 
دانشگاه 

سمنان(قدرت)

مهندسي برق 
دانشگاه 

سمنان(كنترل)

مهندسي برق 
دانشگاه 

زنجان(كنترل)

مهندسي 
مكانيك 

دانشگاه شاهرود

مهندسي 
مكانيك 

دانشگاه صنعتي 
قم(شبانه)

مهندسي 
كامپيوتر 
دانشگاه 

بابل(نرم افزار)

مهندسي 
كامپيوتر 
دانشكده 
دختران 

مهندسي 
كامپيوتر 

دانشگاه قم(نرم 
افزار)

مهندسي 
كامپيوتر 
دانشگاه 

سمنان(نرم 

مهندسي عمران 
دانشگاه 

گيالن(شبانه)

مهندسي عمران 
دانشگاه صنعتي 

اراك(نقشه 
برداري)

مهندسي عمران 
دانشگاه 

بابل(نقشه 
برداري)

مهندسي 
معماري 

دانشگاه زنجان

مهندسي 
شهرسازي 

دانشگاه سمنان

مهندسي صنايع 
دانشگاه صنعتي 

قم

مهندسي صنايع 
دانشكده 
گرمسار

مهندسي شيمي 
دانشگاه بابل

مهندسي شيمي 
دانشگاه سمنان

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

تهران(كرج )

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

تهران(منابع 

فيزيك مهندسي 
دانشگاه 
خوارزمي 

تهران(ليزر 

فيزيك مهندسي 
دانشگاه 

الزهرا(حالت 
جامد)

آمار دانشگاه 
تهران(آمار و 

كاربردها)

شيمي دانشگاه 
خوارزمي 

تهران(كاربردي
--كرج )

علوم كامپيوتر 
دانشگاه شاهد

مديريت 
دانشگاه عالمه 
طباطبايي(بيمه 
اكو--شبانه)

حسابداري 
دانشگاه الزهرا

كارداني هواپيما 
مركز آموزش 
هوانوردي و 
فرودگاهي 

مهندسي برق 
دانشكده 
دختران 

شريعتي(الكترون

مهندسي برق 
دانشگاه صنعتي 

قم(كنترل)

مهندسي برق 
دانشگاه 

بابل(قدرت--
شبانه)

مهندسي 
مكانيك 
دانشگاه 

سمنان(ساخت 

مهندسي 
مكانيك 

دانشگاه صنعتي 
اراك(ساخت و 

مهندسي 
كامپيوتر 

دانشگاه صنعتي 
قم(نرم افزار--

مهندسي 
كامپيوتر 
دانشگاه 

گيالن(نرم افزار)

مهندسي 
كامپيوتر 

غيرانتفاعي 
صدرالمتالهين(نر

مهندسي 
كامپيوتر 
دانشگاه 

سمنان(سخت 

مهندسي عمران 
دانشگاه تفرش

مهندسي عمران 
دانشكده 
گرمسار

مهندسي عمران 
دانشگاه علم 

وفناوري 
مازندران-

مهندسي 
شهرسازي 

دانشگاه 
مازندران

مهندسي 
شهرسازي 

دانشگاه گيالن

مهندسي صنايع 
دانشگاه تفرش

مهندسي صنايع 
مركز آموزش 
عالي فني و 

مهندسي بويين 

مهندسي شيمي 
دانشگاه 

اراك(نبم سال 
اول )

مهندسي شيمي 
دانشگاه زنجان

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

تهران(كرج )

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

تهران(آب--

رياضي پرديس 
دكتر شريعتي 
ساري(بومي 

استان مازندران 

رياضي پرديس 
نسيبه 

تهران(بومي 
شهر تهران )

حسابداري 
غيرانتفاعي علم 
و فرهنگ تهران

شيمي 
آموزشكده 

محيط 
زيست(كاربردي)

رياضيات و 
كاربردها 

دانشگاه شاهد

علوم تربيتي 
پرديس 

الزهرا(س)-
سمنان(آموزش 

مديريت 
غيرانتفاعي علم 

و فرهنگ 
تهران(صنعتي)

كارداني هواپيما 
مركز آموزش 
هوانوردي و 
فرودگاهي 

مهندسي برق 
دانشگاه 

سمنان(مخابرات
(

مهندسي برق 
دانشگاه 

سمنان(الكتروني
ك)

مهندسي برق 
دانشگاه صنعتي 

اراك

مهندسي 
مكانيك 
دانشگاه 

اراك(ساخت و 

مهندسي 
مكانيك 
دانشگاه 

گيالن(شبانه)

مهندسي 
فناوري 

اطالعات 
دانشگاه شاهرود

مهندسي 
كامپيوتر 
دانشگاه 

زنجان(نرم 

مهندسي 
فناوري 

اطالعات 
دانشگاه سمنان

مهندسي 
كامپيوتر 
دانشگاه 

بابل(سخت 

مهندسي عمران 
دانشگاه 

زنجان(نقشه 
برداري)

مهندسي عمران 
آموزشكده 

محيط 
زيست(علمي 

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي آل 

طه

مهندسي 
معماري 
دانشكده 
گرمسار

مهندسي 
معماري 

غيرانتفاعي 
معماري 

مهندسي صنايع 
دانشگاه اراك

مهندسي صنايع 
دانشگاه علم 

وفناوري 
مازندران-

مهندسي شيمي 
دانشگاه گيالن

مهندسي پليمر 
دانشگاه صنعتي 
قم(صنايع پليمر)

مهندسي 
ماشينهاي 
كشاورزي 
دانشگاه 

مهندسي دريا 
دانشگاه 

اميركبير(كشتي 
سازي--

مديريت 
دانشگاه 

سمنان(بازرگاني
(

شيمي دانشگاه 
الزهرا(كاربردي-

-شبانه)

حسابداري 
دانشكده 
دختران 

شريعتي(شبانه)

علوم اقتصادي 
دانشگاه عالمه 
طباطبايي(اقتصاد
 نظري--شبانه)

فيزيك دانشگاه 
الزهرا

رياضي پرديس 
زينبيه(بومي 
استان ايالم )

مديريت 
غيرانتفاعي علم 

و فرهنگ 
تهران(جهانگرد

كاردان فني 
عمران 

آموزشكده فني 
نقشه برداري 

مهندسي برق 
دانشگاه 

قم(مخابرات)

مهندسي برق 
دانشگاه 

زنجان(مخابرات
(

مهندسي برق 
دانشگاه 

اراك(مخابرات)

مهندسي 
مكانيك 
دانشگاه 

سمنان(ساخت 

مهندسي 
مكانيك 

دانشگاه دامغان

مهندسي 
كامپيوتر 
دانشگاه 

گيالن(سخت 

مهندسي 
كامپيوتر 
دانشگاه 

شاهرود(نرم 

مهندسي 
فناوري 

اطالعات 
دانشگاه 

مهندسي 
كامپيوتر 

غيرانتفاعي ابرار 
تهران(نرم افزار)

مهندسي عمران 
دانشگاه 

گيالن(رودسر )

مهندسي عمران 
دانشگاه 

زنجان(شبانه)

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 
ايوانكي

مهندسي 
معماري 
دانشگاه 

مازندران(شبانه)

مهندسي 
معماري 
دانشگاه 

گيالن(شبانه)

مهندسي صنايع 
دانشگاه صنعتي 

قم(شبانه)

مهندسي صنايع 
دانشگاه دامغان

مهندسي شيمي 
دانشگاه 
مازندران

مهندسي مواد 
دانشگاه 

بابل(متالوژي 
صنعتي)

مهندسي معدن 
دانشگاه امام 

خميني

مهندسي انرژي 
دانشگاه صنعتي 

قم

رياضيات و 
كاربردها 

دانشگاه الزهرا

فيزيك دانشگاه 
شاهد(حالت 

جامد)

فيزيك پرديس 
شهيد چمران 
تهران(بومي 

استان اصفهان )

آمار دانشگاه 
الزهرا(آمار و 

كاربردها)

رياضي پرديس 
شهيد چمران 
تهران(بومي 

استان كرمانشاه 

علوم تربيتي 
پرديس 

زينبيه(آموزش و 
پرورش پيش 

مديريت 
دانشگاه 

گيالن(صنعتي--
شبانه)

كارداني هواپيما 
مركز آموزش 
هوانوردي و 
فرودگاهي 

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 
صدرالمتالهين

مهندسي برق 
دانشگاه 

شاهرود(الكترون
يك، قدرت، 

مهندسي برق 
دانشگاه 

تفرش(الكتروني
ك)

مهندسي 
مكانيك 
دانشگاه 

مازندران(شبانه)

مهندسي 
مكانيك 
دانشگاه 
مازندران

مهندسي 
كامپيوتر 
دانشگاه 

مازندران(نرم 

مهندسي 
فناوري 

اطالعات 
غيرانتفاعي 

مهندسي 
كامپيوتر 

دانشگاه صنعتي 
قم(سخت افزار)

مهندسي 
فناوري 

اطالعات 
دانشگاه 

مهندسي عمران 
دانشگاه دامغان

مهندسي عمران 
مركز آموزش 
عالي فني و 

مهندسي بويين 

مهندسي عمران 
دانشگاه 

اراك(شبانه)

مهندسي 
معماري 
دانشگاه 

سمنان(شبانه)

مهندسي 
معماري 

غيرانتفاعي 
سوره

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي 

ارشاد 
دماوند(تهران )

مهندسي صنايع 
دانشگاه 

بابل(شبانه)

مهندسي مواد 
دانشگاه 

اراك(متالوژي 
صنعتي--نبم 

مهندسي نفت 
دانشكده 
گرمسار

مهندسي 
رباتيك دانشگاه 

شاهرود

مهندسي معدن 
آموزشكده 
محيط زيست

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

الزهرا(اقتصاد 
نظري)

رياضيات و 
كاربردها 
دانشگاه 
خوارزمي 

آمار دانشگاه 
شهيد 

بهشتي(آمار و 
كاربردها--

رياضيات و 
كاربردها تربيت 

دبير شهيد 
رجايي(بومي 

علوم تربيتي 
پرديس فاطمه 

الزهرا(س) 
ساري(آموزش و 

علوم تربيتي 
پرديس الزهرا 
زنجان(آموزش 
و پرورش پيش 

آمار دانشگاه 
شهيد 

بهشتي(آمار و 
كاربردها)

كارداني مراقبت 
پرواز مركز 

آموزش 
هوانوردي و 

مهندسي برق 
دانشگاه 

تفرش(قدرت)

مهندسي برق 
دانشگاه دامغان

مهندسي برق 
دانشگاه علم 

وفناوري 
مازندران-

مهندسي 
مكانيك 
دانشگاه 

بابل(ساخت و 

مهندسي 
مكانيك 

دانشگاه صنعتي 
اراك(شبانه)

مهندسي 
كامپيوتر 
دانشگاه 

اراك(نرم افزار-

مهندسي 
فناوري 

اطالعات مركز 
تحصيالت 

مهندسي 
كامپيوتر 

غيرانتفاعي آل 
طه(نرم افزار)

مهندسي 
كامپيوتر 

غيرانتفاعي ابرار 
تهران(سخت 

مهندسي عمران 
مركز اموزش 
عالي محالت

مهندسي عمران 
دانشگاه 

مازندران(شبانه)

مهندسي عمران 
دانشگاه علم 

وفناوري 
مازندران-

معماري داخلي 
غيرانتفاعي 

معماري 
وهنرپارس-

مهندسي 
شهرسازي 

دانشگاه 
مازندران(شبانه)

مهندسي صنايع 
دانشگاه 

گيالن(رودسر )

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي ابرار 

تهران

مهندسي مواد 
دانشگاه 

سمنان(متالوژي 
صنعتي)

مهندسي شيمي 
دانشگاه 

اراك(نبم سال 
دوم )

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

تهران(پاكدشت 

مهندسي 
كشاورزي 

دانشگاه امام 
خميني(آب)

علوم تربيتي 
پرديس امير 

كبير 
كرج(آموزش و 

حسابداري 
غيرانتفاعي خاتم

مديريت 
غيرانتفاعي 

صدرالمتالهين(با
زرگاني)

مديريت 
غيرانتفاعي 

ارشاد 
دماوند(صنعتي--

علوم تربيتي 
پرديس حضرت 

معصومه 
قم(آموزش و 

مديريت 
غيرانتفاعي 

ارشاد 
دماوند(بازرگاني

فيزيك دانشگاه 
سمنان(اتمي)

كاردان فني 
عمران 

آموزشكده فني 
نقشه برداري 

مهندسي برق 
دانشگاه 

بابل(الكترونيك-
-شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه علم 

وفناوري 
مازندران-

مهندسي برق 
دانشگاه 

سمنان(الكتروني
ك--شبانه)

مهندسي 
مكانيك 

دانشگاه تفرش

مهندسي 
مكانيك 
دانشگاه 

زنجان(شبانه)

مهندسي 
فناوري 

اطالعات 
دانشگاه 

مهندسي 
كامپيوتر 
دانشگاه 

مازندران(نرم 

مهندسي 
كامپيوتر 
دانشگاه 

اراك(نرم افزار-

مهندسي 
كامپيوتر 
دانشگاه 

اراك(نرم افزار-

مهندسي عمران 
دانشگاه 

تفرش(نقشه 
برداري)

مهندسي عمران 
دانشگاه 

اراك(شبانه)

مهندسي عمران 
دانشگاه 

سمنان(شبانه)

مهندسي 
معماري 

غيرانتفاعي 
رسام

مهندسي 
معماري 
دانشگاه 

شاهرود(شبانه)

مهندسي صنايع 
دانشگاه 

اراك(شبانه)

مهندسي صنايع 
دانشگاه علم 

وفناوري 
مازندران-

مهندسي شيمي 
دانشگاه تفرش

مهندسي شيمي 
دانشگاه 

سمنان(شبانه)

مهندسي معدن 
دانشگاه صنعتي 
اراك(اكتشاف 

معدن)

مهندسي معدن 
دانشگاه زنجان

علوم تربيتي 
پرديس زينب 

كبري 
اراك(آموزش و 

مديريت 
غيرانتفاعي علم 

و فرهنگ 
تهران(فرهنگي 

الهيات و معارف 
اسالمي دانشگاه 

شهيد 
مطهري(فقه و 

مكاترونيك 
دانشگاه 

شاهرود(مكاترون
يك)

حسابداري 
دانشگاه 

دخترانه حضرت 
معصومه قم

مديريت 
غيرانتفاعي آل 
طه(بازرگاني)

فيزيك مهندسي 
دانشگاه صنعتي 

قم(فيزيك 
مهندسي)

كارداني هواپيما 
مركز آموزش 
هوانوردي و 
فرودگاهي 

مهندسي برق 
دانشگاه 

تفرش(كنترل)

مهندسي برق 
دانشگاه 

اراك(قدرت--
شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه 

گيالن(الكترونيك
--شبانه)

مهندسي 
مكانيك 
دانشگاه 

اراك(ساخت و 

مهندسي 
مكانيك 
دانشگاه 

اراك(شبانه)

مهندسي 
كامپيوتر 

دانشگاه علم 
وفناوري 

مهندسي 
كامپيوتر 
دانشگاه 

بابل(سخت 

مهندسي 
كامپيوتر 
دانشگاه 

سمنان(نرم 

مهندسي 
فناوري 

اطالعات 
دانشگاه 

مهندسي عمران 
دانشگاه صنعتي 

اراك(نقشه 
برداري--شبانه)

مهندسي عمران 
دانشگاه 

تفرش(شبانه)

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي البرز 

قزوين

مهندسي 
شهرسازي 

مركز آموزش 
عالي فني و 

معماري داخلي 
غيرانتفاعي 

سوره(معماري 
داخلي)

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي 

ارشاد 
دماوند(دماوند )

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي 

ايوانكي(مربوط 
به كد 17112 )

مهندسي شيمي 
دانشگاه 

بابل(شبانه)

مهندسي مواد 
دانشگاه 

اراك(متالوژي 
صنعتي--نبم 

مهندسي 
رباتيك دانشگاه 
شاهرود(شبانه)

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

اراك(مكانيك 

حسابداري 
دانشگاه 
مازندران

علوم تربيتي 
پرديس بنت 
الهدي صدر 

رشت(آموزش و 

علوم تربيتي 
پرديس بنت 
الهدي صدر-

قزوين(آموزش 

حسابداري 
غيرانتفاعي 

ارشاد 
دماوند(تهران )

حسابداري 
دانشگاه سمنان

علوم تربيتي 
پرديس شهيد 

بهشتي 
زنجان(آموزش 

علوم تربيتي 
پرديس امام 

علي 
رشت(آموزش و 

كارداني هواپيما 
مركز آموزش 
هوانوردي و 
فرودگاهي 

مهندسي برق 
دانشگاه 

بابل(مخابرات--
شبانه)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 
ايوانكي

مهندسي برق 
دانشگاه 

سمنان(مخابرات
--شبانه)

مهندسي 
مكانيك 
دانشگاه 

سمنان(شبانه)

مهندسي 
مكانيك مركز 
آموزش عالي 

فني و مهندسي 

مهندسي 
كامپيوتر 
دانشگاه 
فرزانگان 

مهندسي 
كامپيوتر 
دانشگاه 

گيالن(نرم 

مهندسي 
فناوري 

اطالعات 
غيرانتفاعي 

مهندسي 
فناوري 

اطالعات 
دانشگاه 

مهندسي عمران 
دانشگاه 

بابل(نقشه 
برداري--شبانه)

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي آبا 

آبيك

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 
غياث الدين 
كاشاني آبيك

مهندسي 
معماري 
دانشگاه 

زنجان(شبانه)

مهندسي 
معماري 

غيرانتفاعي 
ايوانكي

مهندسي صنايع 
دانشگاه 

سمنان(شبانه)

مهندسي صنايع 
دانشگاه 

گيالن(رودسر --
شبانه)

مهندسي مواد 
دانشگاه 

زنجان(متالوژي 
استخراجي)

مهندسي شيمي 
دانشگاه علم 

وفناوري 
مازندران-

مهندسي 
كشاورزي 

دانشگاه علوم 
كشاورزي 

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

تهران(پاكدشت 

علوم تربيتي 
پرديس بنت 
الهدي صدر-

قزوين(آموزش 

علوم تربيتي 
پرديس 

الزهرا(س)-
سمنان(آموزش 

مديريت 
دانشگاه 

مازندران(صنعتي
(

فيزيك تربيت 
دبير شهيد 

رجايي(نظري--
بومي استان 

مديريت 
غيرانتفاعي 

ارشاد 
دماوند(بازرگاني

علوم تربيتي 
پرديس دكتر 

شريعتي 
ساري(آموزش و 

آمار غيرانتفاعي 
علم و فرهنگ 
تهران(آمار و 

كاربردها)

كارداني هواپيما 
مركز آموزش 
هوانوردي و 
فرودگاهي 

مهندسي برق 
دانشگاه 

بابل(كنترل--
شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه صنعتي 

اراك(شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه 

زنجان(الكتروني
ك--شبانه)

مهندسي 
مكانيك 

غيرانتفاعي 
ايوانكي

مهندسي 
مكانيك 
دانشگاه 

شاهرود(شبانه)

مهندسي 
كامپيوتر 
دانشگاه 

شاهرود(نرم 

مهندسي 
كامپيوتر 
دانشگاه 

اراك(نرم افزار-

مهندسي 
كامپيوتر 
دانشگاه 

دامغان(نرم 

مهندسي 
كامپيوتر 
دانشگاه 

زنجان(نرم 

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 

شهاب دانش قم

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 

دارالفنون قزوين

مهندسي عمران 
دانشگاه 

شاهرود(شبانه)

معماري داخلي 
غيرانتفاعي 

رسام(معماري 
داخلي)

مهندسي 
شهرسازي 
دانشگاه 

سمنان(شبانه)

مهندسي صنايع 
مركز آموزش 
عالي فني و 

مهندسي بويين 

مهندسي صنايع 
مركز اموزش 
عالي محالت

مهندسي مواد 
دانشگاه 

سمنان(متالوژي 
استخراجي)

مهندسي شيمي 
دانشگاه 

اراك(شبانه)

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

گيالن(آب)

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

زنجان(آب--

شيمي دانشگاه 
مازندران(كاربرد

ي)

فيزيك دانشگاه 
گيالن(هسته اي)

علوم كامپيوتر 
دانشگاه قم

فيزيك دانشگاه 
زنجان(نظري--

شبانه)

حسابداري 
غيرانتفاعي 
پرندك

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

مازندران(اقتصاد 
بازرگاني)

رياضيات و 
كاربردها 

دانشگاه امام 
خميني

كاردان فني 
عمران 

آموزشكده فني 
نقشه برداري 

مهندسي برق 
دانشگاه 

اراك(مخابرات-
-شبانه)

مهندسي برق 
دانشگاه 

زنجان(قدرت--
شبانه)

مهندسي 
پزشكي 

غيرانتفاعي 
شهاب دانش 

مهندسي 
مكانيك مركز 
آموزش عالي 

فني و مهندسي 

مهندسي 
مكانيك 

غيرانتفاعي 
عالمه دهخدا 

مهندسي 
فناوري 

اطالعات 
دانشگاه 

مهندسي 
كامپيوتر 

دانشگاه علم 
وفناوري 

مهندسي 
كامپيوتر مركز 
اموزش عالي 
محالت(نرم 

مهندسي 
فناوري 

اطالعات 
غيرانتفاعي 

مهندسي عمران 
دانشگاه 

گيالن(رودسر --
شبانه)

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 
عالالدوله 

سمناني گرمسار

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 
شمال آمل

مهندسي 
شهرسازي 
غيرانتفاعي 

رسام

مهندسي 
معماري 

غيرانتفاعي 
دارالفنون قزوين

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي كار 
قزوين(ايمني 

صنعتي)

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي آبا 

آبيك

مهندسي مواد 
دانشگاه 

بابل(متالوژي 
صنعتي--شبانه)

مهندسي شيمي 
دانشگاه 

مازندران(شبانه)

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

زنجان(آب)

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

شاهرود(آب--

علوم تربيتي 
پرديس حضرت 

معصومه 
قم(آموزش و 

علوم تربيتي 
پرديس شهيد 

باهنر 
اراك(آموزش و 

آمار دانشگاه 
امام خميني(آمار 

و كاربردها)

مديريت 
غيرانتفاعي 

ايوانكي(مالي)

مكاترونيك 
دانشگاه 

شاهرود(مكاترون
يك--شبانه)

مديريت 
دانشگاه 

زنجان(بازرگاني)

مديريت 
دانشگاه 

گيالن(بازرگاني)

كاردان فني 
عمران 

آموزشكده فني 
نقشه برداري 

مهندسي برق 
دانشگاه علم 

وفناوري 
مازندران-

مهندسي برق 
دانشگاه 

شاهرود(الكترون
يك، قدرت، 

مهندسي برق 
دانشگاه علم 

وفناوري 
مازندران-

مهندسي 
مكانيك 

غيرانتفاعي آبا 
آبيك

مهندسي 
كامپيوتر 

دانشگاه علم 
وفناوري 

مهندسي 
كامپيوتر مركز 
آموزش عالي 

فني و مهندسي 

مهندسي 
فناوري 

اطالعات مركز 
تحصيالت 

مهندسي 
كامپيوتر 

غيرانتفاعي 
ايوانكي(نرم 

مهندسي عمران 
دانشگاه 

تفرش(نقشه 
برداري--شبانه)

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 
دارالفنون 

قزوين(نقشه 

مهندسي عمران 
مركز آموزش 
عالي فني و 

مهندسي بويين 

مهندسي 
شهرسازي 
غيرانتفاعي 

عالمه دهخدا 

مهندسي 
معماري 

غيرانتفاعي 
شهاب دانش قم

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي رجا 

قزوين

مهندسي صنايع 
دانشگاه 

دامغان(شبانه)

مهندسي شيمي 
دانشگاه 

اراك(شبانه)

مهندسي شيمي 
دانشگاه علم 

وفناوري 
مازندران-

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

گيالن(اقتصاد 

مهندسي معدن 
دانشگاه شاهرود

فيزيك دانشگاه 
زنجان(نظري)

علوم تربيتي 
پرديس نسيبه 

تهران(آموزش و 
پرورش پيش 

فيزيك دانشگاه 
مازندران(اتمي)

مديريت 
غيرانتفاعي 
خاتم(امور 

بانكي)

علوم كامپيوتر 
دانشگاه گيالن

فيزيك دانشگاه 
سمنان(حالت 

جامد)

علوم كامپيوتر 
دانشگاه 
مازندران

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 

عالمه دهخدا 
قزوين

مهندسي برق 
دانشگاه 

زنجان(كنترل--
شبانه)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 

اكباتان 
قزوين(مخابرات)

مهندسي 
كامپيوتر 
دانشگاه 

گيالن(نرم 

مهندسي 
كامپيوتر 

غيرانتفاعي آبا 
آبيك(نرم افزار)

مهندسي 
فناوري 

اطالعات 
غيرانتفاعي 

مهندسي 
فناوري 

اطالعات 
غيرانتفاعي 

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 
پويش قم

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 

عالمه دهخدا 
قزوين

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 
عالالدوله 
سمناني 

مهندسي 
معماري 

غيرانتفاعي 
عالالدوله 

مهندسي 
شهرسازي 

مركز آموزش 
عالي فني و 

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي 

علوم و فنون 
بابل

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي 

كاسپين قزوين

مهندسي مواد 
دانشگاه 

سمنان(متالوژي 
استخراجي--

مهندسي 
نساجي دانشگاه 

گيالن(شيمي 
نساجي و علوم 

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 
اراك(آب)

حسابداري 
دانشگاه شاهرود

فيزيك دانشگاه 
امام خميني

مديريت 
دانشگاه سمنان

حسابداري 
موسسه آموزش 
عالي بانكداري 

ايران

فيزيك دانشگاه 
سمنان(هسته 

اي)

فيزيك دانشگاه 
دامغان(حالت 

جامد، هسته اي)

علوم كامپيوتر 
دانشگاه 

سمنان(شبانه)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 

پويش 
قم(قدرت)

مهندسي 
فناوري 

اطالعات 
دانشگاه 

مهندسي 
فناوري 

اطالعات 
غيرانتفاعي 

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 

دانشستان ساوه

مهندسي مواد 
دانشگاه 

سمنان(متالوژي 
صنعتي--شبانه)

مهندسي مواد 
دانشگاه 

اراك(متالوژي 
صنعتي--نيم 

مديريت 
غيرانتفاعي 

پرندك(صنعتي)

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

سمنان(اقتصاد 
نظري)

آمار دانشكده 
آمار و 

انفورماتيك 
(غيرانتفاعي)(س

علوم تربيتي 
پرديس شهيد 

رجايي 
قزوين(آموزش 

حسابداري 
دانشگاه 

مازندران(شبانه)

فيزيك مهندسي 
دانشگاه 

دامغان(فيزيك 
مهندسي)

مديريت 
غيرانتفاعي البرز 

قزوين(مالي)

علوم كامپيوتر 
دانشگاه سمنان

حسابداري 
دانشگاه 

سمنان(شبانه)

علوم كامپيوتر 
دانشگاه علم 

وفناوري 
مازندران-

مديريت 
غيرانتفاعي 

ارشاد 
دماوند(دماوند )

حسابداري 
غيرانتفاعي رجا 

قزوين

فيزيك دانشگاه 
گيالن(اتمي)

آمار دانشگاه 
قم(آمار و 
كاربردها)

فيزيك دانشگاه 
مازندران(هسته 

اي)

علوم مهندسي 
دانشگاه 

گيالن(علوم 
مهندسي--

حسابداري 
غيرانتفاعي 

تاكستان قزوين

فيزيك دانشگاه 
زنجان(حالت 

جامد)

مديريت 
غيرانتفاعي 

كاسپين 
قزوين(بازرگاني)

علوم قرآن 
دانشگاه مذاهب 
اسالمي(تهران )

حسابداري 
غيرانتفاعي البرز 

قزوين

مديريت 
غيرانتفاعي 

ارشاد 
دماوند(تهران )

مديريت 
غيرانتفاعي 

ارشاد 
دماوند(صنعتي--

مديريت 
غيرانتفاعي 
پرندك(مالي)

رياضيات و 
كاربردها 

دانشگاه سمنان

علوم تربيتي 
پرديس آيت اله 

طالقاني 
قم(آموزش و 

مديريت 
دانشگاه 

سمنان(جهانگرد
ي--شبانه)

فيزيك دانشگاه 
مازندران(حالت 

جامد)

رياضي فيزيك رشته (ويژه استان هاي تهران، البرز): ويژه نامه استاني انتخاب رشته
مهندسي مكانيك و هوا 

و فضا
IT كارشناسيمهندسي عمرانمهندسي كامپيوتر و

مهندسي راه آهن 
،معدن ،ايمني ودريا و ..

بين4750 تا5500
مهندسي برق و مهندسي پزشكي

مهندسي معماري و 
شهرسازي

مهندسي شيمي و نفت 
و مواد و نساجي

مهندسي صنايع



كاردانيبازه
مهندسي مكانيك و هوا 

و فضا
IT كارشناسيمهندسي عمرانمهندسي كامپيوتر و

مهندسي راه آهن 
،معدن ،ايمني ودريا و ..

مهندسي برق و مهندسي پزشكي
مهندسي معماري و 

شهرسازي
مهندسي شيمي و نفت 

و مواد و نساجي
مهندسي صنايع

علوم كامپيوتر 
دانشگاه علم 

وفناوري 
مازندران-

فيزيك دانشگاه 
قم

مديريت 
غيرانتفاعي كار 
قزوين(بازرگاني)

آمار دانشگاه 
زنجان(آمار و 

كاربردها)

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

مازندران(اقتصاد 
بازرگاني--

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 
غياث الدين 

كاشاني 

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 

احرار 
رشت(قدرت)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 

اديبان 
گرمسار(الكترون

مهندسي 
مكانيك 

غيرانتفاعي 
پارسيان قزوين

مهندسي 
مكانيك 

غيرانتفاعي 
اديبان گرمسار

مهندسي 
كامپيوتر 

دانشگاه علم 
وفناوري 

مهندسي 
فناوري 

اطالعات 
دانشگاه 

مهندسي 
كامپيوتر 
دانشگاه 

دامغان(نرم 

مهندسي 
كامپيوتر 

غيرانتفاعي 
علوم و فنون 

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 

علوم وتوسعه 
آريا- گرمسار

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 
توحيد گلوگاه

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 

پارسيان قزوين

مهندسي 
معماري 

غيرانتفاعي 
شمال آمل

مهندسي 
معماري 

غيرانتفاعي رشد 
دانش سمنان

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي كوثر 

قزوين

مهندسي صنايع 
مركز اموزش 

عالي 
محالت(شبانه)

مهندسي شيمي 
غيرانتفاعي 

انرژي

مهندسي 
نساجي 

غيرانتفاعي كار 
قزوين(شيمي 

مهندسي 
كشاورزي 

دانشگاه علوم 
كشاورزي 

مهندسي معدن 
دانشگاه 

زنجان(شبانه)

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

مازندران(اقتصاد 
نظري)

حسابداري 
غيرانتفاعي كار 

قزوين

فيزيك دانشگاه 
تفرش

فيزيك دانشگاه 
سمنان(هسته 
اي--شبانه)

مديريت 
غيرانتفاعي البرز 
قزوين(صنعتي)

مديريت 
غيرانتفاعي رجا 

قزوين(مالي)

فيزيك دانشگاه 
اراك(نبم سال 

اول )

كارداني 
كشاورزي 
آموزشكده 
كشاورزي 

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 

شمال 
آمل(قدرت)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 

اديبان 
گرمسار(مخابرا

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 

علوم و فنون 
بابل(قدرت)

مهندسي 
مكانيك 

غيرانتفاعي 
شمال آمل

مهندسي 
مكانيك 

غيرانتفاعي 
علوم و فنون 

مهندسي 
فناوري 

اطالعات 
غيرانتفاعي 

مهندسي 
كامپيوتر 

غيرانتفاعي 
دارالفنون 

مهندسي 
كامپيوتر 

غيرانتفاعي 
اديبان 

مهندسي 
كامپيوتر 

غيرانتفاعي 
غياث الدين 

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 
رحمان رامسر

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 
مازيار نور

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 
صائب ابهر

مهندسي 
شهرسازي 
غيرانتفاعي 

ميرعماد قزوين

مهندسي 
شهرسازي 
غيرانتفاعي 
طبري بابل

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي 
شمال آمل

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي 
كوشيار گيالني

مهندسي شيمي 
غيرانتفاعي 
شمال آمل

مهندسي شيمي 
غيرانتفاعي 

كاوش 
محمودآباد

مهندسي معدن 
دانشگاه 

شاهرود(شبانه)

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

شاهرود(آب--

آمار دانشگاه 
سمنان(آمار و 

كاربردها)

علوم تربيتي 
پرديس شهيد 

مفتح 
شهرري(آموزش 

علوم كامپيوتر 
دانشگاه 

مازندران(شبانه)

فيزيك دانشگاه 
اراك(نبم سال 

دوم )

مديريت 
غيرانتفاعي رجا 
قزوين(بازرگاني)

رياضيات و 
كاربردها 

دانشگاه زنجان

فيزيك دانشگاه 
گيالن(حالت 

جامد)

كارداني 
كشاورزي 
آموزشكده 
كشاورزي 

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 

شهاب دانش 
قم(الكترونيك)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 
دارالفنون 

قزوين(قدرت)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 
دارالفنون 

قزوين(كنترل)

مهندسي 
مكانيك 

غيرانتفاعي 
انرژي

مهندسي 
مكانيك 

غيرانتفاعي كار 
خرمدره

مهندسي 
فناوري 

اطالعات 
غيرانتفاعي 

مهندسي 
كامپيوتر 

غيرانتفاعي 
بصير آبيك(نرم 

مهندسي 
كامپيوتر 

غيرانتفاعي 
عالمه حلي(نرم 

مهندسي 
كامپيوتر 

غيرانتفاعي 
تعالي قم(نرم 

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي رشد 
دانش سمنان

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 

صنعتي 
مازندران بابل

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 
طبري بابل

مهندسي 
معماري 

غيرانتفاعي 
عالمه حلي

مهندسي 
معماري 

غيرانتفاعي 
روزبه زنجان

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي 
پويش قم

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي كار 
خرمدره(توليد 

صنعتي)

مهندسي 
ماشينهاي 
كشاورزي 

دانشگاه گيالن

مهندسي 
كشاورزي 
دانشگاه 

اراك(آب--

مديريت 
دانشگاه 

مازندران(صنعتي
--شبانه)

علوم كامپيوتر 
دانشگاه دامغان

حسابداري 
غيرانتفاعي 

بصير 
آبيك(مالياتي)

فيزيك دانشگاه 
سمنان(اتمي--

شبانه)

رياضيات و 
كاربردها 

دانشگاه گيالن

مديريت 
غيرانتفاعي كار 
قزوين(صنعتي)

رياضيات و 
كاربردها 
دانشگاه 

گيالن(شبانه)

كارداني 
كشاورزي 
آموزشكده 
كشاورزي 

مهندسي برق 
غيرانتفاعي البرز 
قزوين(قدرت)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي هراز 

آمل

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 

پويش 
قم(مخابرات)

مهندسي 
مكانيك 

غيرانتفاعي 
علوم و فنون 

مهندسي 
مكانيك 

غيرانتفاعي 
شاهرود

مهندسي 
كامپيوتر 

غيرانتفاعي 
شهاب دانش 

مهندسي 
كامپيوتر 

غيرانتفاعي 
صائب ابهر(نرم 

مهندسي 
فناوري 

اطالعات 
غيرانتفاعي 

مهندسي 
كامپيوتر 

غيرانتفاعي 
اكباتان 

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 

تميشان بهشهر

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 
كادوس رشت

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 

عالمه محدث 
نوري نور

مهندسي 
معماري 

غيرانتفاعي 
طبري بابل

مهندسي 
معماري 

غيرانتفاعي 
روزبهان ساري

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي فن 
و دانش ساوه

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي 
مهراستان 
آستانه

مهندسي 
رباتيك 

غيرانتفاعي 
پويندگان دانش 

مهندسي انرژي 
غيرانتفاعي 
انرژي

رياضيات و 
كاربردها 
دانشگاه 
مازندران

علوم اقتصادي 
غيرانتفاعي مفيد 

قم(اقتصاد 
بازرگاني)

حسابداري 
غيرانتفاعي 
پرندك(حسابر

سي)

رياضيات و 
كاربردها 

دانشگاه علم 
وفناوري 

شيمي دانشگاه 
سمنان(كاربردي

--شبانه)

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

مازندران(اقتصاد 
نظري--شبانه)

مديريت 
دانشگاه 

مازندران(بازرگا
ني--شبانه)

كارداني 
كشاورزي 
آموزشكده 
كشاورزي 

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 

هدف 
ساري(قدرت)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 

عالمه رفيعي 
قزوين(قدرت)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 

كاوش 
محمودآباد(قدرت

مهندسي 
مكانيك 

غيرانتفاعي 
احرار رشت

مهندسي 
مكانيك 

غيرانتفاعي 
روزبه زنجان

مهندسي 
كامپيوتر مركز 
آموزش عالي 

فني و مهندسي 

مهندسي 
كامپيوتر 
دانشگاه 
فرزانگان 

مهندسي 
كامپيوتر 

غيرانتفاعي 
غزالي 

مهندسي 
فناوري 

اطالعات 
غيرانتفاعي 

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 

جهاددانشگاهي 
رشت

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 

روزبهان ساري

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 

ديلمان الهيجان

مهندسي 
معماري 

غيرانتفاعي 
پويندگان دانش 

مهندسي 
شهرسازي 
غيرانتفاعي 
مازيار نور

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي 

عالمه محدث 
نوري نور

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي 
مازيار نور

مهندسي 
كشاورزي 

دانشگاه علوم 
كشاورزي 

آمار دانشگاه 
مازندران(آمار و 

كاربردها)

فيزيك دانشگاه 
مازندران(اتمي-

-شبانه)

فيزيك دانشگاه 
مازندران(هسته 

اي--شبانه)

رياضيات و 
كاربردها 

دانشگاه دامغان

رياضيات و 
كاربردها 
دانشگاه قم

حسابداري 
غيرانتفاعي 
سهروردي 
قزوين

شيمي دانشگاه 
اراك(كاربردي--

شبانه)

كاردان فني 
عمران 

غيرانتفاعي 
زاويه-شهر 

مهندسي برق 
غيرانتفاعي البرز 

قزوين(كنترل)

مهندسي 
پزشكي 

غيرانتفاعي 
روزبهان 

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 
مهراستان 

آستانه(قدرت)

مهندسي 
مكانيك 

غيرانتفاعي 
آيندگان تنكابن

مهندسي 
مكانيك 

غيرانتفاعي 
علوم و فناوري 

مهندسي 
كامپيوتر 

غيرانتفاعي 
عالمه رفيعي 

مهندسي 
فناوري 

اطالعات 
غيرانتفاعي 

مهندسي 
فناوري 

اطالعات 
غيرانتفاعي 

مهندسي 
كامپيوتر 

غيرانتفاعي 
پارسيان 

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 

پويندگان دانش 
چالوس

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 
مهراستان 
آستانه

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 
پرديسان 
فريدون كنار

مهندسي 
معماري 

غيرانتفاعي 
ديلمان الهيجان

مهندسي 
معماري 

غيرانتفاعي 
كمال الملك 

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي 

پويندگان دانش 
چالوس

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي 

روزبهان ساري

رياضيات و 
كاربردها 
دانشگاه 

سمنان(كاربردي،

علوم كامپيوتر 
مركز اموزش 
عالي محالت

مديريت 
غيرانتفاعي 

كاسپين 
قزوين(صنعتي)

حسابداري 
غيرانتفاعي 
طلوع مهر

علوم اقتصادي 
غيرانتفاعي رجا 
قزوين(اقتصاد 

پول و بانكداري)

رياضيات و 
كاربردها 
دانشگاه 

اراك(نبم سال 

حسابداري غير 
انتفاعي 

الكترونيكي 
فاران(مجازي)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 

آيندگان تنكابن

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 
انديشمند 
الهيجان

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 
عالمه حلي

مهندسي 
مكانيك 

غيرانتفاعي 
عالمه محدث 

مهندسي 
مكانيك 

غيرانتفاعي 
جابرابن حيان 

مهندسي 
فناوري 

اطالعات 
غيرانتفاعي رشد 

مهندسي 
فناوري 

اطالعات 
غيرانتفاعي 

مهندسي 
كامپيوتر 

غيرانتفاعي 
احرار رشت(نرم 

مهندسي 
فناوري 

اطالعات 
غيرانتفاعي 

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 

علوم و فناوري 
آريان

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 

صالحان قائم 
شهر

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 

آيندگان تنكابن

معماري داخلي 
غيرانتفاعي 
روزبهان 

ساري(معماري 

مهندسي 
معماري 

غيرانتفاعي آمل

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي 
انديشمند 
الهيجان

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي 

صنعتي 
مازندران بابل

فيزيك دانشگاه 
شاهرود(شبانه)

حسابداري 
غيرانتفاعي 
شمال آمل

رياضيات و 
كاربردها 
دانشگاه 

اراك(نبم سال 

رياضيات و 
كاربردها 
دانشگاه 

مازندران(شبانه)

فيزيك دانشگاه 
مازندران(حالت 
جامد--شبانه)

رياضيات و 
كاربردها 
دانشگاه 

دامغان(شبانه)

علوم مهندسي 
دانشگاه 

گيالن(علوم 
مهندسي--

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 

پويندگان دانش 
چالوس(الكتروني

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 

علوم و فناوري 
آريان(قدرت)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 
آمل(كنترل)

مهندسي 
مكانيك 

غيرانتفاعي 
صنعتي 

مهندسي 
مكانيك 

غيرانتفاعي 
روزبهان ساري

مهندسي 
كامپيوتر مركز 
اموزش عالي 
محالت(نرم 

مهندسي 
فناوري 

اطالعات 
غيرانتفاعي 

مهندسي 
كامپيوتر 

غيرانتفاعي 
پويش قم(نرم 

مهندسي 
فناوري 

اطالعات غير 
انتفاعي 

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 
عالمه حلي

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي آمل

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 
ساريان ساري

معماري داخلي 
غيرانتفاعي 

طبري 
بابل(معماري 

مهندسي 
معماري 

غيرانتفاعي 
پرديسان 

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي 

آيندگان تنكابن

مهندسي صنايع 
غيرانتفاعي 

تجن قائم شهر

فيزيك دانشگاه 
دامغان(حالت 

جامد، هسته اي-
-شبانه)

مديريت 
دانشگاه 

سمنان(صنعتي-
-شبانه)

رياضيات و 
كاربردها 
دانشگاه 

اراك(شبانه)

رياضيات و 
كاربردها 
دانشگاه 

سمنان(شبانه)

رياضيات و 
كاربردها 
دانشگاه 

زنجان(شبانه)

فيزيك دانشگاه 
زنجان(حالت 
جامد--شبانه)

مديريت 
غيرانتفاعي رجا 
قزوين(صنعتي)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 

شمال 
آمل(الكترونيك)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 
روزبه زنجان

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 
زرنديه

مهندسي 
كامپيوتر 

غيرانتفاعي 
شمال آمل(نرم 

مهندسي 
فناوري 

اطالعات 
غيرانتفاعي 

مهندسي 
فناوري 

اطالعات 
غيرانتفاعي 

مهندسي 
كامپيوتر 

غيرانتفاعي 
طبرستان 

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 

علوم و فناوري 
آريان(نقشه 

مهندسي عمران 
غيرانتفاعي 
سارويه ساري

معماري داخلي 
غيرانتفاعي 
كمال الملك 

نوشهر(معماري 

مهندسي 
شهرسازي 
غيرانتفاعي 
پرديسان 

آمار دانشگاه 
مازندران(آمار و 

كاربردها--
شبانه)

حسابداري 
غيرانتفاعي 
غزالي قزوين

فيزيك دانشگاه 
شاهرود

مديريت 
دانشگاه 

سمنان(دولتي--
شبانه)

فيزيك دانشگاه 
سمنان(حالت 
جامد--شبانه)

رياضيات و 
كاربردها 

دانشگاه تفرش

رياضيات و 
كاربردها مركز 
آموزش عالي 

فني و مهندسي 
مهندسي برق 
غيرانتفاعي 

هدف 
ساري(الكتروني

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 

عالمه محدث 
نوري نور

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 

صنعتي 
مازندران بابل

مهندسي 
كامپيوتر 

غيرانتفاعي رشد 
دانش 

مهندسي 
كامپيوتر 

غيرانتفاعي 
آمل(نرم افزار)

مهندسي 
كامپيوتر 

غيرانتفاعي 
روزبهان 

مهندسي 
كامپيوتر 

غيرانتفاعي 
علوم و فنون 

مهندسي 
معماري 

غيرانتفاعي خزر 
محمودآباد

مهندسي 
معماري 

غيرانتفاعي 
مازيار نور

فيزيك دانشگاه 
اراك(نيم سال 
اول --شبانه)

مديريت 
دانشگاه 

شاهرود(صنعتي-
-شبانه)

رياضيات و 
كاربردها 

دانشگاه شاهرود

آمار دانشگاه 
سمنان(آمار و 
كاربردها--

شبانه)

علوم كامپيوتر 
غيرانتفاعي 
غياث الدين 
كاشاني آبيك

رياضيات و 
كاربردها 
دانشگاه 

سمنان(كاربردي،
مهندسي برق 
غيرانتفاعي 

روزبهان ساري

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 
پرديسان 
فريدون كنار

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 

سردارجنگل(الك
ترونيك)

مهندسي 
فناوري 

اطالعات 
غيرانتفاعي 

مهندسي 
كامپيوتر 

غيرانتفاعي 
صنعتي 

مهندسي 
كامپيوتر 

غيرانتفاعي 
صنعتي 

مهندسي 
كامپيوتر 

غيرانتفاعي 
روزبه 

مهندسي 
شهرسازي 
غيرانتفاعي 
كمال الملك 

مهندسي 
معماري 

غيرانتفاعي 
صنعتي 

مهندسي 
پزشكي 

غيرانتفاعي 
مازيار 

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 

سردارجنگل(كنتر
ل)

مهندسي برق 
غيرانتفاعي 
كادوس رشت

مهندسي 
كامپيوتر 

غيرانتفاعي 
پويندگان دانش 

مهندسي 
كامپيوتر 

غيرانتفاعي 
ديلمان 

مهندسي 
فناوري 

اطالعات 
غيرانتفاعي 

مهندسي 
كامپيوتر 

غيرانتفاعي 
مهراستان 

معماري داخلي 
غيرانتفاعي 

مازيار 
نور(معماري 

مهندسي 
معماري 

غيرانتفاعي 
عالمه محدث 

مهندسي 
فناوري 

اطالعات 
غيرانتفاعي 

مهندسي 
كامپيوتر 

غيرانتفاعي 
كادوس 

مهندسي 
فناوري 

اطالعات 
غيرانتفاعي 

مهندسي 
فناوري 

اطالعات 
غيرانتفاعي 

مهندسي 
معماري 

غيرانتفاعي 
مارليك نوشهر

معماري داخلي 
غيرانتفاعي 

مارليك 
نوشهر(معماري 

مهندسي 
معماري 

غيرانتفاعي 
ساريان ساري

بين4000 تا4750




