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دامغان(عمومي--
نيم سال اول --

شبانه)

م.  كشاورزي-علوم 
دامي دانشگاه 
سمنان(دام - 

نشخواركنندگان)

م.  كشاورزي 
دانشگاه 

گيالن(اقتصاد 
كشاورزي)

م.  كشاورزي-علوم 
دامي دانشگاه 
فردوسي(دام)

پرستاري علوم 
پزشكي رشت(محل 

تحصيل لنگرود )

پرستاري علوم 
پزشكي رشت(نيم 

سال دوم )

اتاق عمل علوم 
پزشكي شاهرود

اتاق عمل علوم 
پزشكي گناباد

كارشناسي فناوري 
اطالعات سالمت 

علوم پزشكي تربت 
حيدريه

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي مشهد

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم 
پزشكي گرگان

شيمي دانشگاه 
دامغان(كاربردي)

مديريت علوم 
پزشكي 

ايران(خدمات 
بهداشتي درماني)

حسابداري دانشگاه 
شاهرود

علوم تربيتي 
پرديس دكتر 

شريعتي 
ساري(آموزش 
وپرورشپيش

مديريت دانشگاه 
علوم اقتصادي 
تهران(بيمه)

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

الزهرا(اقتصاد نظري)

زيست شناسي 
دانشگاه 

گيالن(علوم جانوري)

زيست شناسي 
دانشگاه 

مازندران(علوم 
گياهي)

زيست شناسي 
دانشگاه تخصصي 
فناوريهاي نوين 

آمل(علوم جانوري--
شبانه)

م.  كشاورزي 
دانشگاه 

تهران(علوم 
باغباني--محل 

( پاكدشت تحصيل

م.  كشاورزي 
دانشگاه علوم 

كشاورزي 
گرگان(گياه پزشكي)

م.  كشاورزي 
دانشگاه علوم 

كشاورزي 
ساري(اقتصاد 

كشاورزي--شبانه)

پرستاري علوم 
پزشكي گناباد(نيم 

سال اول )

پرستاري علوم 
پزشكي 

شاهرود(بومي 
استان تهران )

هوشبري علوم 
پزشكي بقيه 

اهللا(بورسيه سپاه 
پاسداران )

اتاق عمل علوم 
پزشكي تربت 

حيدريه

كارشناسي فناوري 
اطالعات سالمت 
علوم پزشكي ساري

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي بابل

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم 
پزشكي سبزوار

حسابداري دانشگاه 
مازندران(شبانه)

مديريت دانشگاه 
مازندران(بازرگاني)

مديريت دانشگاه 
سمنان(كسب و 
كارهاي كوچك)

بهداشت مواد 
غذايي دانشگاه 

تخصصي فناوريهاي 
نوين آمل

علوم تربيتي 
پرديس امام علي 

رشت(آموزش 
وپرورش پيش 

ودبستاني- دبستاني
زيست شناسي 

دانشگاه 
گلستان(علوم 

جانوري)

زيست شناسي 
دانشگاه فرزانگان 

سمنان(ويژه 
خواهران)(شبانه)

زيست شناسي 
دانشگاه 

گلستان(علوم 
گياهي)

م.  كشاورزي-
زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه 
علوم كشاورزي 
ساري(اصالح

م.  كشاورزي-علوم 
دامي دانشگاه 

تهران(غير 
نشخواركنندگان--

تحصيل محل

م.  كشاورزي 
دانشگاه 

فردوسي(علوم خاك)

پرستاري علوم 
پزشكي سبزوار

پرستاري علوم 
پزشكي ارتش(ويژه 

آقايان )

هوشبري علوم 
پزشكي گناباد

اتاق عمل علوم 
پزشكي بقيه 

اهللا(بورسيه سپاه 
پاسداران )

كارشناسي فناوري 
اطالعات سالمت 

علوم پزشكي 
ساري(محل تحصيل 

( آمل

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم 
پزشكي شاهرود

م.  بهداشت حرفه 
اي علوم پزشكي 

سمنان(محل 
تحصيل دامغان )

مديريت دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(جهانگرد
ي)

مديريت دانشگاه 
فردوسي(دولتي)

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

مازندران(اقتصاد 
بازرگاني)

حسابداري دانشگاه 
فردوسي(شبانه)

مديريت دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(دولتي)

زيست شناسي 
دانشگاه 

گنبد(زيست دريا)

زيست شناسي 
سلولي مولكولي 
غيرانتفاعي سنا 
ساري(ژنتيك)

زيست شناسي 
دانشگاه 

گيالن(علوم گياهي)

م.  كشاورزي 
دانشگاه گيالن(گياه 

پزشكي)

م.  كشاورزي 
دانشگاه 

گيالن(علوم باغباني)

م.  كشاورزي 
دانشگاه 

گيالن(علوم خاك)

پرستاري علوم 
پزشكي ساري(محل 

تحصيل بهشهر )

مامايي علوم 
پزشكي ساري

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي ساري

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم 

پزشكي 
سمنان(محل 

( دامغان تحصيل

علوم تربيتي 
پرديس شهيد 

بهشتي 
مشهد(آموزش 
كودكان وپرورش

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

فردوسي(اقتصاد 
بازرگاني)

حسابداري دانشگاه 
گنبد

مديريت دانشگاه 
گيالن(صنعتي--

شبانه)

حسابداري موسسه 
آموزش عالي 
بانكداري ايران

علوم تجربي رشته (ويژه استان هاي گيالن، گلستان، مازندران و سمنان): ويژه نامه استاني انتخاب رشته
كارشناسيزمين شناسي و شيمي

بين 4750 تا5500
زيست شناسي و علوم آزمايشگاهي

مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و فضاي 
سبز

اتاق عمل و هوشبريپرستاري و مامايي
مهندسي بهداشت حرفه اي 

و عمومي و محيط



بازه

كاردرماني و
گفتار درماني و 

اطالعات 
سالمت

كارداني كارشناسيزمين شناسي و شيمي زيست شناسي و علوم آزمايشگاهي
مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و فضاي 

سبز
اتاق عمل و هوشبريپرستاري و مامايي

مهندسي بهداشت حرفه اي 
و عمومي و محيط

زيست شناسي 
دانشگاه حكيم 

سبزواري(عمومي)

زيست شناسي 
دانشگاه 

گيالن(زيست دريا)

زيست شناسي 
دانشگاه 

دامغان(عمومي--
نبم سال اول )

م.  كشاورزي-علوم 
دامي دانشگاه گيالن

م.  كشاورزي 
دانشگاه علوم 

كشاورزي 
گرگان(علوم خاك)

م.  توليدات گياهي 
مركز آموزش عالي 

گناباد(گياهان 
دارويي و معطر)

پرستاري علوم 
پزشكي مشهد(محل 

تحصيل كاشمر )

مامايي علوم 
پزشكي گناباد

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم 
پزشكي ساري

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم 
پزشكي نيشابور

حسابداري دانشگاه 
مازندران

مديريت علوم 
پزشكي بقيه 
اهللا(خدمات 

بهداشتي درماني--
سپاه بورسيه

حسابداري 
غيرانتفاعي شمال 

آمل

مديريت غيرانتفاعي 
ايوانكي(مالي)

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

مازندران(اقتصاد 
بازرگاني--شبانه)

علوم آزمايشگاهي 
علوم پزشكي ارتش

زيست شناسي 
دانشگاه گنبد(علوم 

جانوري)

زيست شناسي 
دانشگاه 

دامغان(عمومي--
نيم سال دوم --

شبانه)

پرستاري علوم 
پزشكي شاهرود(نيم 

سال اول )

پرستاري علوم 
پزشكي گناباد(نيم 

سال دوم )

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم 
پزشكي گناباد

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي 

مشهد(محل تحصيل 
تربت جام )

مديريت دانشگاه 
مازندران(صنعتي)

مديريت دانشگاه 
گيالن(صنعتي)

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

فردوسي(اقتصاد 
نظري)

مديريت دانشگاه 
سمنان(جهانگردي)

بهداشت مواد 
غذايي دانشگاه 

تخصصي فناوريهاي 
نوين آمل(شبانه)

مامايي علوم 
پزشكي شاهرود

مامايي علوم 
پزشكي 

شاهرود(بومي 
استان تهران )

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي گرگان

م.  بهداشت حرفه 
اي علوم پزشكي 

سبزوار

مديريت دانشگاه 
سمنان(صنعتي--

شبانه)

مديريت دانشگاه 
مازندران(صنعتي--

شبانه)

مديريت دانشگاه 
مازندران(بازرگاني-

-شبانه)

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

مازندران(اقتصاد 
نظري)

مديريت دانشگاه 
مازندران(جهانگردي

(

پرستاري علوم 
پزشكي سمنان

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي 
سمنان(محل 

تحصيل گرمسار )

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي 
سمنان(محل 

تحصيل دامغان )

مديريت دانشگاه 
سمنان(دولتي--

شبانه)

حسابداري 
غيرانتفاعي عطار 

مشهد

مديريت دانشگاه 
سمنان(جهانگردي-

-شبانه)

حسابداري دانشگاه 
سمنان(شبانه)

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

سمنان(اقتصاد 
نظري)

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي 

شاهرود

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي گناباد

كتابداري علوم 
پزشكي 

ايران(شاخه 
پزشكي)

حسابداري 
غيرانتفاعي فردوس 

مشهد

مديريت غيرانتفاعي 
حكمت رضوي 

مشهد(بازرگاني)

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي بقيه 
اهللا(بورسيه سپاه 

پاسداران )

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي سبزوار

زيست شناسي 
دانشگاه 

گنبد(عمومي)

زيست شناسي 
دانشگاه گنبد(علوم 

گياهي)

زيست شناسي 
سلولي مولكولي 

غيرانتفاعي انديشه 
سازان(ميكروبيولوژ

ي)

م.  كشاورزي 
دانشگاه 

فردوسي(علوم 
باغباني)

م.  كشاورزي-
زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه 
علوم كشاورزي 
ساري(زراعت)

م.  كشاورزي 
دانشگاه 

شاهرود(گياه 
پزشكي--محل 

( شاهرود تحصيل

زمين شناسي 
دانشگاه دامغان(نيم 

سال اول )

شيمي دانشگاه 
دامغان(محيط 

زيست)

زمين شناسي 
دانشگاه شاهرود

كارداني توليدات 
دامي و گياهي 
دانشگاه تربت 

حيدريه(توليدات 
گياهي)

مديريت دانشگاه 
مازندران(جهانگردي

--شبانه)

علوم و صنايع 
غذايي غيرانتفاعي 
رودكي تنكابن

مديريت دانشگاه 
شاهرود(صنعتي--

شبانه)

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

گنبد(اقتصاد اسالمي)

حسابداري 
غيرانتفاعي حكمت 

رضوي مشهد

زيست شناسي 
غيرانتفاعي سنا 

ساري(علوم گياهي)

م.  كشاورزي-علوم 
و صنايع غذايي 

دانشگاه 
سمنان(علوم و 
غذايي-- صنايع

م.  كشاورزي-
زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه 
علوم كشاورزي 
ساري(اصالح

م.  كشاورزي 
دانشگاه علوم 

كشاورزي 
ساري(علوم خاك)

شيمي دانشگاه 
سمنان(كاربردي)

شيمي مركز آموزش 
عالي 

گناباد(كاربردي--
شبانه)

زمين شناسي 
دانشگاه دامغان(نيم 
سال دوم --شبانه)

كارداني علمي، 
كاربردي توليد و 

بهره برداري گياهان 
دارويي و معطر 
تربت دانشگاه

حسابداري 
غيرانتفاعي كاويان 
مشهد(حسابرسي)

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

مازندران(اقتصاد 
نظري--شبانه)

علوم و صنايع 
غذايي غيرانتفاعي 
تجن قائم شهر

حسابداري 
غيرانتفاعي شانديز 

مشهد

مديريت غيرانتفاعي 
عطار 

مشهد(بازرگاني)

م.  كشاورزي-علوم 
دامي دانشگاه گنبد

م.  كشاورزي-علوم 
دامي دانشگاه علوم 

كشاورزي 
ساري(طيور)

م.  توليدات گياهي 
مركز آموزش عالي 

گناباد(گياهان 
دارويي و معطر--

شبانه)

زمين شناسي 
دانشگاه دامغان(نيم 

سال دوم )

حسابداري 
غيرانتفاعي بينالود 

مشهد

حسابداري دانشگاه 
شاهرود(شبانه)

حسابداري 
غيرانتفاعي تابران 

مشهد

مديريت غيرانتفاعي 
حكمت رضوي 
مشهد(صنعتي)

مديريت غيرانتفاعي 
گنبدكاووس(امور 

بانكي)

م.  كشاورزي-علوم 
دامي دانشگاه 
سمنان(طيور)

م.  كشاورزي 
دانشگاه 

شاهرود(علوم 
باغباني--محل 

( شاهرود تحصيل

م.  كشاورزي-علوم 
دامي دانشكده 
تربت جام(دام)

مديريت غيرانتفاعي 
گركان(امور بانكي)

م.  كشاورزي-علوم 
دامي دانشگاه علوم 

كشاورزي 
گرگان(دام)

م.  كشاورزي 
دانشگاه 

شاهرود(گياه 
پزشكي--محل 

-- بسطام تحصيل

م.  كشاورزي-علوم 
دامي دانشگاه علوم 

كشاورزي 
ساري(طيور--

شبانه)
م.  كشاورزي-

زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه 
شاهرود(اصالح 
نباتات--محل

م.  كشاورزي-
زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه 
گيالن(زراعت)

م.  كشاورزي 
غيرانتفاعي ديلمان 

الهيجان(گياه 
پزشكي)

م.  كشاورزي-علوم 
و صنايع غذايي 
غيرانتفاعي خزر 

محمودآباد(علوم و 
غذايي) صنايع

م.  كشاورزي-علوم 
و صنايع غذايي 

غيرانتفاعي بهاران 
گلستان(علوم و 
غذايي) صنايع

م.  كشاورزي-
زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه 

شاهرود(زراعت--
تحصيل محل

م.  كشاورزي-علوم 
دامي غيرانتفاعي 
تجن قائم شهر

م.  كشاورزي-علوم 
دامي غيرانتفاعي 

پيوند(طيور)

م.  كشاورزي-علوم 
دامي غيرانتفاعي 
رودكي تنكابن

بين 4000 تا4750



بازه

زمين
شناسي و 
شيمي

كارداني

علوم آزمايشگاهي 
علوم پزشكي 
بجنورد(ويژه 

داوطلبان بومي استان 

زيست شناسي 
دانشگاه 

فردوسي(علوم 
جانوري)

زيست شناسي 
سلولي مولكولي 

دانشگاه سيستان و 
بلوچستان(ژنتيك)

مهندسي كشاورزي-
علوم و صنايع غذايي 
دانشگاه تهران(علوم 

و صنايع غذايي--

مهندسي كشاورزي-
علوم و صنايع غذايي 

دانشگاه 
فردوسي(علوم و

مهندسي كشاورزي 
دانشگاه تهران(گياه 

پزشكي--محل 
( تحصيل پاكدشت

پرستاري علوم 
پزشكي ايران

پرستاري علوم 
پزشكي مشهد(محل 

تحصيل قوچان )

اتاق عمل علوم 
پزشكي مشهد

هوشبري علوم 
پزشكي گرگان

گفتار درماني علوم 
پزشكي مشهد

گفتار درماني علوم 
پزشكي زاهدان

مهندسي بهداشت 
محيط علوم پزشكي 

شهيد بهشتي

مهندسي بهداشت 
حرفه اي علوم 

پزشكي شهيد بهشتي

شيمي دانشگاه 
الزهرا(محض)

كارداني علمي، 
كاربردي توليد و 

بهره برداري گياهان 
دارويي و معطر 

مديريت دانشگاه 
شهيد 

بهشتي(بازرگاني)

مديريت دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(بازرگاني--
شبانه)

علوم تربيتي پرديس 
امام جعفر صادق 
بجنورد(آموزش 
وپرورش پيش 

مديريت دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(بازرگاني)

مديريت دانشگاه 
عالمه طباطبايي(بيمه 
اكو--محل اجرا بيمه 

اكو )
زيست شناسي 
دانشگاه شهيد 
بهشتي(علوم 

جانوري)

زيست شناسي 
سلولي مولكولي 
دانشگاه حكيم 

سبزواري(بيوشيمي)

زيست شناسي 
دانشگاه شهيد 

بهشتي(زيست دريا)

مهندسي كشاورزي 
دانشگاه تهران(گياه 

پزشكي--محل 
( تحصيل كرج

مهندسي منابع 
طبيعي دانشگاه 

تهران(محيط زيست-
( -محل تحصيل كرج

مهندسي فضاي سبز 
دانشگاه فردوسي

پرستاري علوم 
پزشكي گرگان

مامايي علوم پزشكي 
گرگان

اتاق عمل علوم 
پزشكي بجنورد

هوشبري علوم 
پزشكي بجنورد

كارشناسي فناوري 
اطالعات سالمت 
علوم پزشكي ايران

كارشناسي فناوري 
اطالعات سالمت 

علوم پزشكي شهيد 
بهشتي

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم پزشكي 

تهران

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم پزشكي 
مشهد(محل تحصيل 

( تربت جام

شيمي دانشگاه 
الزهرا(كاربردي--

شبانه)

كارداني فوريت هاي 
پزشكي علوم 
پزشكي بقيه 

اهللا(بورسيه سپاه 

مديريت دانشگاه 
تهران(دولتي)

مديريت دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(دولتي--
شبانه)

حسابداري دانشگاه 
فردوسي

كارشناسي تكنولوژي 
پرتوشناسي- 

راديولوژي علوم 
پزشكي زاهدان

حسابداري دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(شبانه)

زيست شناسي 
دانشگاه شهيد 

بهشتي(علوم گياهي)

علوم آزمايشگاهي 
غيرانتفاعي علوم 
پزشكي وارستگان

علوم آزمايشگاهي 
علوم پزشكي گناباد

مهندسي فضاي سبز 
دانشگاه تهران(محل 

تحصيل كرج )

مهندسي كشاورزي 
دانشگاه تهران(علوم 

باغباني--محل 
( تحصيل كرج

مهندسي كشاورزي-
زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه 

تهران(محل تحصيل

پرستاري دانشگاه 
شاهد

پرستاري علوم 
پزشكي بقيه 

اهللا(بورسيه سپاه 
( پاسداران

هوشبري علوم 
پزشكي نيشابور

اتاق عمل علوم 
پزشكي سبزوار

كارشناسي فناوري 
اطالعات سالمت 

علوم پزشكي تهران

كارشناسي فناوري 
اطالعات سالمت 

علوم پزشكي مشهد

مهندسي بهداشت 
حرفه اي علوم 
پزشكي شهيد 
بهشتي(دانشكده

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم پزشكي 

شهيد بهشتي

شيمي دانشگاه 
فردوسي(كاربردي)

مديريت علوم 
پزشكي 

تهران(خدمات 
بهداشتي درماني)

علوم اقتصادي 
دانشگاه شهيد 
بهشتي(اقتصاد 

صنعتي)

مديريت دانشگاه 
علوم اقتصادي 

تهران(امور بانكي)

علوم اقتصادي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي(اقتصاد 
نظري)

مديريت دانشگاه 
شهيد 

بهشتي(صنعتي)

زيست شناسي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(علوم جانوري-
-محل تحصيل كرج )

زيست شناسي 
سلولي مولكولي 
دانشگاه حكيم 

سبزواري(بيوشيمي--

زيست شناسي 
دانشگاه الزهرا(علوم 

گياهي)

مهندسي كشاورزي 
دانشگاه تهران(علوم 
خاك--محل تحصيل 

( كرج

مهندسي كشاورزي 
دانشگاه 

تهران(اقتصاد 
كشاورزي--محل

مهندسي كشاورزي-
علوم دامي دانشگاه 
تهران(دام--محل 

( تحصيل كرج

مامايي علوم پزشكي 
سبزوار

مامايي علوم پزشكي 
تربت حيدريه

اتاق عمل علوم 
پزشكي نيشابور

اتاق عمل علوم 
پزشكي بيرجند

كارشناسي فناوري 
اطالعات سالمت 
علوم پزشكي زابل

كارشناسي فناوري 
اطالعات سالمت 

علوم پزشكي تربت 
حيدريه

مهندسي بهداشت 
حرفه اي علوم 
پزشكي مشهد

مهندسي بهداشت 
محيط علوم پزشكي 

شهيد 
بهشتي(دانشكده

شيمي دانشگاه 
خوارزمي 

تهران(محض--محل 
( تحصيل كرج

مديريت دانشگاه 
تهران(دولتي--محل 
تحصيل پرديس قم 

دانشگاه تهران )

حسابداري دانشگاه 
علوم اقتصادي تهران

علوم تغذيه 
غيرانتفاعي علوم 
پزشكي وارستگان

مديريت دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(جهانگردي
--شبانه)

علوم اقتصادي 
دانشگاه شهيد 
بهشتي(اقتصاد 

نظري)
علوم آزمايشگاهي 
علوم پزشكي زابل

زيست شناسي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(علوم گياهي--
( محل تحصيل كرج

زيست شناسي 
دانشگاه 

فردوسي(علوم 
گياهي)

مهندسي منابع 
طبيعي-شيالت 

دانشگاه تهران(تكثير 
و پرورش آبزيان--

مهندسي كشاورزي-
علوم دامي دانشگاه 
تهران(طيور--محل 

( تحصيل كرج

مهندسي كشاورزي-
علوم دامي دانشگاه 

فردوسي(طيور)

پرستاري علوم 
پزشكي بجنورد

پرستاري علوم 
پزشكي تربت حيدريه

هوشبري علوم 
پزشكي بيرجند

هوشبري علوم 
پزشكي سبزوار

كارشناسي فناوري 
اطالعات سالمت 

علوم پزشكي زاهدان

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم پزشكي 

مشهد

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم پزشكي 

تربت حيدريه

شيمي دانشگاه حكيم 
سبزواري(شيمي 

دارويي)

حسابداري دانشگاه 
الزهرا

مديريت دانشگاه 
عالمه طباطبايي(بيمه 
اكو--محل اجرا بيمه 

--شبانه) اكو

حسابداري دانشكده 
دختران 

شريعتي(شبانه)

مديريت دانشگاه 
الزهرا(بازرگاني)

مديريت دانشگاه 
تهران(كسب و 
كارهاي كوچك)

زيست شناسي 
سلولي مولكولي 

دانشگاه گنبد(علوم 
سلولي مولكولي)

زيست شناسي 
دانشگاه 

گلستان(علوم 
جانوري)

زيست شناسي 
دانشگاه 

گلستان(علوم گياهي)

مهندسي كشاورزي-
زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه 

فردوسي

مهندسي كشاورزي-
ترويج و آموزش 

كشاورزي دانشگاه 
تهران(محل تحصيل

مهندسي منابع 
طبيعي-شيالت 

دانشگاه تهران(بوم 
شناسي آبزيان--

پرستاري علوم 
پزشكي مشهد(محل 
تحصيل تربت جام )

مامايي علوم پزشكي 
بجنورد

اتاق عمل علوم 
پزشكي گرگان

اتاق عمل علوم 
پزشكي بيرجند(محل 

تحصيل فردوس )

مهندسي بهداشت 
حرفه اي علوم 
پزشكي گناباد

مهندسي بهداشت 
محيط علوم پزشكي 

مشهد

زمين شناسي 
دانشگاه تهران

حسابداري دانشگاه 
علوم اقتصادي 

تهران(حسابرسي)

حسابداري دانشگاه 
تهران(محل تحصيل 
پرديس قم دانشگاه 

( تهران

مديريت دانشگاه 
شهيد بهشتي(دولتي)

مديريت دانشگاه 
فردوسي(بازرگاني)

علوم تربيتي پرديس 
آيت اهللا خامنه اي 

گرگان(آموزش 
وپرورش پيش 

زيست شناسي 
دانشگاه گنبد(زيست 

دريا)

زيست شناسي 
دانشگاه سيستان و 
بلوچستان(عمومي)

زيست شناسي 
دانشگاه حكيم 

سبزواري(عمومي)

مهندسي كشاورزي-
علوم و صنايع غذايي 
دانشگاه زابل(تبديل 
مواد غذايي--شبانه)

مهندسي كشاورزي-
علوم و صنايع غذايي 

دانشكده تربت 
جام(علوم و صنايع

مهندسي كشاورزي-
علوم و صنايع غذايي 

دانشگاه علوم 
كشاورزي

پرستاري علوم 
پزشكي نيشابور

مامايي علوم پزشكي 
بيرجند

هوشبري علوم 
پزشكي تربت حيدريه

اتاق عمل علوم 
پزشكي گناباد

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم پزشكي 

گرگان

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم پزشكي 

سبزوار

شيمي دانشگاه 
فردوسي(محض)

كارشناسي تكنولوژي 
پرتوشناسي- 

راديولوژي علوم 
پزشكي ارتش

علوم تربيتي پرديس 
رسالت 

زاهدان(آموزش 
وپرورش پيش

علوم اقتصادي 
دانشگاه شهيد 

بهشتي(اقتصاد پول و 
بانكداري)

حسابداري دانشكده 
دختران شريعتي

علوم تربيتي پرديس 
شهيد بهشتي 
مشهد(آموزش 
وپرورش پيش 

زيست شناسي 
دانشگاه زابل(عمومي)

زيست شناسي 
دانشگاه زابل(علوم 
جانوري--شبانه)

علوم آزمايشگاهي 
علوم پزشكي ارتش

مهندسي كشاورزي-
زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه 

تهران(محل تحصيل

مهندسي منابع 
طبيعي دانشگاه 

بيرجند(محيط زيست)

مهندسي كشاورزي 
دانشگاه 

فردوسي(اقتصاد 
كشاورزي)

پرستاري علوم 
پزشكي بيرجند

پرستاري علوم 
پزشكي گناباد(نيم 

سال اول )

هوشبري علوم 
پزشكي بقيه 

اهللا(بورسيه سپاه 
پاسداران )

اتاق عمل علوم 
پزشكي تربت حيدريه

مهندسي بهداشت 
محيط علوم پزشكي 

بيرجند

مهندسي بهداشت 
محيط علوم پزشكي 
بيرجند(محل تحصيل 

( سرايان

زمين شناسي 
دانشگاه شهيد 

بهشتي

علوم تربيتي پرديس 
شهيد باهنر 

بيرجند(آموزش 
وپرورش پيش 

علوم اقتصادي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي(اقتصاد 
نظري--شبانه)

مديريت علوم 
پزشكي 

ايران(خدمات 
بهداشتي درماني)

مديريت دانشگاه 
علوم اقتصادي 
تهران(بيمه)

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

الزهرا(اقتصاد نظري)

زيست شناسي 
دانشگاه زابل(علوم 

جانوري)

زيست شناسي 
دانشگاه گنبد(علوم 

جانوري)

زيست شناسي 
دانشگاه بيرجند(علوم 

گياهي)

مهندسي كشاورزي 
دانشگاه 

فردوسي(گياه 
پزشكي)

مهندسي كشاورزي-
علوم دامي دانشگاه 

فردوسي(دام)

مهندسي كشاورزي 
دانشگاه تهران(علوم 

باغباني--محل 
( تحصيل پاكدشت

پرستاري علوم 
پزشكي سبزوار

پرستاري علوم 
پزشكي ارتش(ويژه 

آقايان )

هوشبري علوم 
پزشكي گناباد

اتاق عمل علوم 
پزشكي بيرجند(محل 

تحصيل قائنات )

مهندسي بهداشت 
محيط علوم پزشكي 

بجنورد

مهندسي بهداشت 
حرفه اي علوم 
پزشكي بجنورد

زمين شناسي 
دانشگاه فردوسي

حسابداري دانشگاه 
بجنورد

علوم تربيتي پرديس 
امام محمد باقر 
بجنورد(آموزش 
وپرورش پيش

مديريت دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(جهانگردي)

مديريت دانشگاه 
فردوسي(دولتي)

حسابداري دانشگاه 
فردوسي(شبانه)

زيست شناسي 
دانشگاه 

زابل(عمومي--شبانه)

مهندسي منابع 
طبيعي دانشگاه 
تهران(مرتع و 

آبخيزداري--محل

مهندسي كشاورزي 
دانشگاه علوم 

كشاورزي 
گرگان(گياه پزشكي)

مهندسي كشاورزي 
دانشگاه 

فردوسي(علوم خاك)

پرستاري علوم 
پزشكي مشهد(محل 

تحصيل كاشمر )

پرستاري علوم 
پزشكي بجنورد(محل 

تحصيل شيروان )

هوشبري علوم 
پزشكي زابل

اتاق عمل علوم 
پزشكي بقيه 

اهللا(بورسيه سپاه 
( پاسداران

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم پزشكي 

نيشابور

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم پزشكي 

گناباد

شيمي دانشگاه 
بيرجند(كاربردي)

مديريت دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(دولتي)

علوم تربيتي پرديس 
شهيد بهشتي 
مشهد(آموزش 
وپرورش كودكان

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

فردوسي(اقتصاد 
بازرگاني)

مديريت علوم 
پزشكي زابل(خدمات 

بهداشتي درماني)

حسابداري دانشگاه 
گنبد

مهندسي كشاورزي-
علوم دامي دانشگاه 

تهران(غير 
نشخواركنندگان--

مهندسي منابع 
طبيعي دانشگاه 
فردوسي(محيط 

زيست)

مهندسي منابع 
طبيعي دانشگاه 

فردوسي(مديريت 
مناطق خشك و

مامايي علوم پزشكي 
گناباد

پرستاري علوم 
پزشكي بجنورد(محل 

تحصيل اسفراين )

هوشبري علوم 
پزشكي زاهدان(ويژه 
داوطلبان بومي استان 

(

مهندسي بهداشت 
محيط علوم پزشكي 
مشهد(محل تحصيل 

( تربت جام

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم پزشكي 
بجنورد(محل تحصيل 

( اسفراين

شيمي دانشگاه حكيم 
سبزواري(شيمي 
دارويي--شبانه)

حسابداري موسسه 
آموزش عالي 
بانكداري ايران

مديريت علوم 
پزشكي بقيه 

اهللا(خدمات بهداشتي 
درماني--بورسيه

حسابداري دانشگاه 
بيرجند(محل تحصيل 

قاين )

علوم تربيتي پرديس 
رسالت 

زاهدان(آموزش 
وپرورش پيش 

حسابداري دانشگاه 
كوثر

مهندسي كشاورزي 
دانشگاه بيرجند(علوم 

باغباني)

مهندسي كشاورزي 
دانشگاه علوم 

كشاورزي 
گرگان(علوم خاك)

مهندسي توليدات 
گياهي مركز آموزش 
عالي گناباد(گياهان 

دارويي و معطر)

پرستاري علوم 
پزشكي گناباد(نيم 

سال دوم )

پرستاري علوم 
پزشكي بيرجند(محل 

تحصيل قائنات )

مهندسي بهداشت 
حرفه اي علوم 
پزشكي بيرجند

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم پزشكي 

بجنورد

شيمي دانشگاه 
گلستان(كاربردي)

علوم اقتصادي 
دانشگاه سيستان و 
بلوچستان(اقتصاد 

صنعتي)

مديريت دانشگاه 
بجنورد(بازرگاني)

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

فردوسي(اقتصاد 
نظري)

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

بجنورد(اقتصاد نظري)

حسابداري 
غيرانتفاعي عطار 

مشهد

مهندسي منابع 
طبيعي-شيالت 
دانشگاه علوم 
كشاورزي

مهندسي فضاي سبز 
دانشگاه سيستان و 

بلوچستان

مهندسي منابع 
طبيعي دانشگاه 
فردوسي(مرتع و 

آبخيزداري)

پرستاري علوم 
پزشكي بيرجند(محل 

تحصيل فردوس )

پرستاري علوم 
پزشكي زابل

مهندسي بهداشت 
محيط علوم پزشكي 

گرگان

مهندسي بهداشت 
حرفه اي علوم 
پزشكي سبزوار

شيمي دانشگاه حكيم 
سبزواري(محض)

كتابداري علوم 
پزشكي ايران(شاخه 

پزشكي)

حسابداري 
غيرانتفاعي فردوس 

مشهد

علوم تربيتي پرديس 
شهيد مطهري 
زاهدان(آموزش 
وپرورش پيش 

مديريت غيرانتفاعي 
حكمت رضوي 

مشهد(بازرگاني)

پرستاري علوم 
پزشكي زاهدان

مامايي علوم پزشكي 
زابل

مهندسي بهداشت 
محيط علوم پزشكي 

زابل

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم پزشكي 

بيرجند

زمين شناسي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(محض--محل 
( تحصيل كرج

مهندسي بهداشت 
محيط علوم پزشكي 

گناباد

مهندسي بهداشت 
محيط علوم پزشكي 

زاهدان

شيمي مركز آموزش 
عالي گناباد(كاربردي)

مهندسي بهداشت 
محيط علوم پزشكي 

بقيه اهللا(بورسيه سپاه 
( پاسداران

مهندسي بهداشت 
محيط علوم پزشكي 

سبزوار

شيمي دانشگاه 
زابل(محض--شبانه)

علوم تجربي رشته (ويژه استان هاي خراسان جنوبي، رضوي، شمالي و سيستان و بلوچستان) : ويژه نامه استاني انتخاب رشته
كارشناسي

بين4750 تا5500
مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي زيست شناسي و علوم آزمايشگاهي

اتاق عمل و هوشبريپرستاري و ماماييو فضاي سبز
كاردرماني و گفتار
درماني و اطالعات 

سالمت

مهندسي بهداشت
حرفه اي و عمومي و 

محيط



بازه

زمين
شناسي و 
شيمي

كارشناسيكارداني مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي زيست شناسي و علوم آزمايشگاهي
اتاق عمل و هوشبريپرستاري و ماماييو فضاي سبز

كاردرماني و گفتار
درماني و اطالعات 

سالمت

مهندسي بهداشت
حرفه اي و عمومي و 

محيط
زيست شناسي 

دانشگاه زابل(علوم 
گياهي)

زيست شناسي 
دانشگاه دريانوردي 
چابهار(زيست دريا)

زيست شناسي 
دانشگاه گنبد(عمومي)

مهندسي كشاورزي 
دانشگاه 

فردوسي(علوم 
باغباني)

مهندسي منابع 
طبيعي دانشگاه علوم 

كشاورزي 
گرگان(محيط زيست)

مهندسي كشاورزي 
دانشگاه بيرجند(گياه 

پزشكي)

زمين شناسي 
دانشگاه بيرجند

كارداني توليدات 
دامي و گياهي 
دانشگاه تربت 

حيدريه(توليدات 

اقيانوس شناسي 
دانشگاه دريانوردي 

چابهار

علم اطالعات ودانش 
شناسي   دانشگاه 

بيرجند

مديريت دانشگاه 
سيستان و 

بلوچستان(دولتي)

علوم اقتصادي 
دانشگاه گنبد(اقتصاد 

اسالمي)

حسابداري 
غيرانتفاعي حكمت 

رضوي مشهد

زيست شناسي 
دانشگاه گنبد(علوم 

گياهي)

مهندسي كشاورزي-
علوم دامي دانشگاه 

گنبد

مهندسي فضاي سبز 
دانشگاه زابل(شبانه)

مهندسي فضاي سبز 
غيرانتفاعي بينالود 

مشهد

شيمي دانشگاه 
سيستان و 

بلوچستان(محض)

كارداني علمي، 
كاربردي توليد و 

بهره برداري گياهان 
دارويي و معطر 

حسابداري 
غيرانتفاعي كاويان 
مشهد(حسابرسي)

كتابداري علوم 
پزشكي 

زاهدان(شاخه 
پزشكي)

حسابداري 
غيرانتفاعي شانديز 

مشهد

مديريت غيرانتفاعي 
عطار 

مشهد(بازرگاني)

حسابداري 
غيرانتفاعي بينالود 

مشهد

علوم مهندسي 
زيست محيطي   

غيرانتفاعي 
خردگرايان مطهر

مهندسي منابع 
طبيعي-شيالت 
دانشگاه فردوسي

مهندسي منابع 
طبيعي دانشگاه تربت 

حيدريه(مرتع و 
آبخيزداري)

شيمي مركز آموزش 
عالي گناباد(كاربردي-

-شبانه)

حسابداري 
غيرانتفاعي تابران 

مشهد

مديريت غيرانتفاعي 
حكمت رضوي 
مشهد(صنعتي)

مديريت غيرانتفاعي 
گنبدكاووس(امور 

بانكي)

مديريت غيرانتفاعي 
گركان(امور بانكي)

مهندسي منابع 
طبيعي-جنگلداري 

دانشگاه تهران(محل 
( تحصيل كرج

مهندسي توليدات 
گياهي مركز آموزش 
عالي گناباد(گياهان 
دارويي و معطر--

مهندسي كشاورزي-
زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه 

بيرجند(محل تحصيل

زمين شناسي 
دانشگاه سيستان و 

بلوچستان

مهندسي كشاورزي-
علوم دامي دانشگاه 

بيرجند(طيور)

مهندسي منابع 
طبيعي-شيالت 
دانشگاه علوم 
كشاورزي

مهندسي كشاورزي 
مجتمع آموزش عالي 
سراوان(گياه پزشكي)

شيمي دانشگاه 
سيستان و 

بلوچستان(كاربردي)

مهندسي كشاورزي-
علوم دامي دانشگاه 

علوم كشاورزي 
گرگان(دام)

مهندسي كشاورزي-
علوم دامي دانشكده 

تربت جام(دام)

مهندسي منابع 
طبيعي دانشگاه 
بيرجند(محيط 
زيست--محل

مهندسي كشاورزي-
علوم و صنايع غذايي 
دانشگاه زابل(تبديل 

مواد غذايي)

مهندسي توليدات 
گياهي مجتمع 
آموزش عالي 
سراوان(گياهان

مهندسي منابع 
طبيعي غيرانتفاعي 

بينالود مشهد(محيط 
زيست)

مهندسي كشاورزي 
دانشگاه زابل(گياه 

پزشكي)

مهندسي كشاورزي-
علوم دامي دانشگاه 

بيرجند(دام)

مهندسي كشاورزي-
زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه 

بيرجند
مهندسي كشاورزي-
علوم و صنايع غذايي 
غيرانتفاعي بهاران 
گلستان(علوم و

مهندسي فضاي سبز 
دانشگاه زابل

مهندسي منابع 
طبيعي غيرانتفاعي 

بهاران 
گلستان(محيط

بين 4000 تا4750



بازه
كاردرماني و

گفتار درماني و 
اطالعات

كارداني

علوم آزمايشگاهي 
علوم پزشكي بوشهر

زيست شناسي 
سلولي مولكولي 
دانشگاه شهيد 
باهنر(ژنتيك)

مهندسي كشاورزي-
علوم و صنايع غذايي 
دانشگاه تهران(علوم 

و صنايع غذايي--

مهندسي كشاورزي-
علوم و صنايع غذايي 
دانشگاه شيراز(علوم 

و صنايع غذايي)

مهندسي كشاورزي 
دانشگاه تهران(گياه 

پزشكي--محل 
تحصيل پاكدشت )

پرستاري علوم 
پزشكي ايران

پرستاري علوم 
پزشكي شيراز

هوشبري علوم 
پزشكي جهرم

هوشبري علوم 
پزشكي شيراز(محل 
تحصيل استهبان )

گفتار درماني علوم 
پزشكي شيراز

مهندسي بهداشت 
محيط علوم پزشكي 

شهيد بهشتي

مهندسي بهداشت 
حرفه اي علوم 

پزشكي شهيد بهشتي

شيمي دانشگاه 
الزهرا(محض)

شيمي دانشگاه شهيد 
باهنر(شيمي دارويي-

-شبانه)

شيمي دانشگاه 
الزهرا(كاربردي--

شبانه)

كارداني فوريت هاي 
پزشكي علوم 
پزشكي بقيه 

اهللا(بورسيه سپاه 

علوم تربيتي پرديس 
بنت الهدي 

صدر(آموزش 
وپرورش پيش 

مديريت دانشگاه 
شهيد 

بهشتي(بازرگاني)

مديريت دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(بازرگاني--
شبانه)

كارشناسي تكنولوژي 
پرتوشناسي- 

راديولوژي علوم 
پزشكي رفسنجان

مديريت دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(بازرگاني)

زيست شناسي 
سلولي مولكولي 

دانشگاه سيستان و 
بلوچستان(ژنتيك)

علوم آزمايشگاهي 
علوم پزشكي 
سيرجان

مهندسي كشاورزي 
دانشگاه تهران(گياه 

پزشكي--محل 
تحصيل كرج )

مهندسي منابع 
طبيعي دانشگاه 

تهران(محيط زيست-
-محل تحصيل كرج )

مهندسي فضاي سبز 
دانشگاه تهران(محل 

تحصيل كرج )

مامايي علوم پزشكي 
شيراز(نيم سال دوم )

پرستاري دانشگاه 
شاهد

هوشبري علوم 
پزشكي كرمان

هوشبري علوم 
پزشكي ياسوج

گفتار درماني علوم 
پزشكي زاهدان

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم پزشكي 

تهران

مهندسي بهداشت 
حرفه اي علوم 
پزشكي شهيد 

بهشتي(دانشكده 

شيمي دانشگاه شهيد 
باهنر(شيمي دارويي)

شيمي دانشگاه 
خوارزمي 

تهران(محض--محل 
تحصيل كرج )

زمين شناسي 
دانشگاه تهران

مديريت دانشگاه 
عالمه طباطبايي(بيمه 
اكو--محل اجرا بيمه 

اكو )

مديريت دانشگاه 
تهران(دولتي)

مديريت دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(دولتي--
شبانه)

كارشناسي تكنولوژي 
پرتوشناسي- 

راديولوژي علوم 
پزشكي زاهدان

حسابداري دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(شبانه)

زيست شناسي 
دانشگاه شهيد 
بهشتي(علوم 

جانوري)

زيست شناسي 
سلولي مولكولي 

دانشگاه شيراز(علوم 
سلولي مولكولي)

مهندسي كشاورزي-
علوم و صنايع غذايي 

دانشگاه شهيد 
باهنر(علوم و صنايع 

مهندسي كشاورزي 
دانشگاه تهران(علوم 

باغباني--محل 
تحصيل كرج )

مهندسي كشاورزي-
زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه 

تهران(محل تحصيل 

پرستاري علوم 
پزشكي بقيه 

اهللا(بورسيه سپاه 
پاسداران )

مامايي علوم پزشكي 
كرمان

اتاق عمل علوم 
پزشكي شيراز(محل 
تحصيل استهبان )

هوشبري علوم 
پزشكي فسا

كارشناسي فناوري 
اطالعات سالمت 
علوم پزشكي ايران

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم پزشكي 

شهيد بهشتي

مهندسي بهداشت 
محيط علوم پزشكي 

شهيد 
بهشتي(دانشكده 

شيمي دانشگاه شهيد 
باهنر(كاربردي--

شبانه)

زمين شناسي 
دانشگاه شهيد 

بهشتي

شيمي دانشگاه خليج 
فارس(محض--

شبانه)

مديريت علوم 
پزشكي 

تهران(خدمات 
بهداشتي درماني)

علوم اقتصادي 
دانشگاه شهيد 
بهشتي(اقتصاد 

صنعتي)

مديريت دانشگاه 
علوم اقتصادي 

تهران(امور بانكي)

علوم اقتصادي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي(اقتصاد 
نظري)

علوم تربيتي پرديس 
بنت الهدي 

صدر(آموزش 
وپرورش پيش 

علوم آزمايشگاهي 
علوم پزشكي بم

زيست شناسي 
دانشگاه شهيد 

بهشتي(زيست دريا)

مهندسي كشاورزي 
دانشگاه تهران(علوم 
خاك--محل تحصيل 

كرج )

مهندسي كشاورزي 
دانشگاه 

تهران(اقتصاد 
كشاورزي--محل 

مهندسي كشاورزي-
علوم دامي دانشگاه 
تهران(دام--محل 

تحصيل كرج )

پرستاري علوم 
پزشكي ياسوج

پرستاري علوم 
پزشكي كرمان

اتاق عمل علوم 
پزشكي ياسوج

اتاق عمل علوم 
پزشكي الرستان

كارشناسي فناوري 
اطالعات سالمت 

علوم پزشكي شهيد 
بهشتي

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم پزشكي 

شيراز

مهندسي بهداشت 
محيط علوم پزشكي 

بوشهر

زمين شناسي 
دانشگاه شيراز

شيمي دانشگاه شهيد 
باهنر(كاربردي)

شيمي دانشگاه 
ياسوج(كاربردي--

محل تحصيل 
گچساران  )

مديريت دانشگاه 
شهيد 

بهشتي(صنعتي)

علوم تربيتي پرديس 
شهيد باهنر 

شيراز(آموزش 
وپرورش پيش 

مديريت دانشگاه 
تهران(دولتي--محل 
تحصيل پرديس قم 

دانشگاه تهران )

حسابداري دانشگاه 
علوم اقتصادي تهران

مديريت دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(جهانگردي
--شبانه)

زيست شناسي 
دانشگاه شهيد 

بهشتي(علوم گياهي)

زيست شناسي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(علوم جانوري-
-محل تحصيل كرج )

مهندسي منابع 
طبيعي-شيالت 

دانشگاه تهران(تكثير 
و پرورش آبزيان--

مهندسي كشاورزي-
علوم دامي دانشگاه 
تهران(طيور--محل 

تحصيل كرج )

مهندسي كشاورزي 
دانشگاه شيراز(علوم 

خاك)

پرستاري علوم 
پزشكي جهرم

پرستاري علوم 
پزشكي شيراز(محل 

تحصيل المرد )

اتاق عمل علوم 
پزشكي گراش

هوشبري علوم 
پزشكي بوشهر

كارشناسي فناوري 
اطالعات سالمت 

علوم پزشكي تهران

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم پزشكي 

كرمان

مهندسي بهداشت 
محيط علوم پزشكي 

ياسوج

زمين شناسي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(محض--محل 
تحصيل كرج )

شيمي دانشگاه شهيد 
باهنر(محض--شبانه)

شيمي دانشگاه خليج 
فارس(محض)

علوم اقتصادي 
دانشگاه شهيد 
بهشتي(اقتصاد 

نظري)

دبيري شيمي 
پرديس شهيد رجايي 
شيراز(بومي استان 

خوزستان )

علوم تربيتي پرديس 
شهيد ايزد پناه 
ياسوج(آموزش 
وپرورش پيش 

حسابداري دانشگاه 
الزهرا

مديريت دانشگاه 
عالمه طباطبايي(بيمه 
اكو--محل اجرا بيمه 

اكو --شبانه)
زيست شناسي 

دانشگاه 
شيراز(عمومي)

زيست شناسي 
سلولي مولكولي مركز 

آموزش عالي 
استهبان(علوم 

مهندسي كشاورزي 
دانشگاه شيراز(علوم 

باغباني)

مهندسي كشاورزي-
علوم و صنايع غذايي 
دانشگاه جهرم(علوم 

و صنايع غذايي)

مهندسي كشاورزي-
ترويج و آموزش 

كشاورزي دانشگاه 
تهران(محل تحصيل 

پرستاري علوم 
پزشكي شيراز(محل 

تحصيل آباده )

پرستاري علوم 
پزشكي بوشهر

اتاق عمل علوم 
پزشكي فسا

اتاق عمل علوم 
پزشكي كرمان

كارشناسي فناوري 
اطالعات سالمت 

علوم پزشكي كرمان

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم پزشكي 

بوشهر

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم پزشكي 

جهرم

شيمي دانشگاه 
جيرفت(محض)

شيمي دانشگاه 
جيرفت(محض--

شبانه)

شيمي دانشگاه 
هرمزگان(محض)

حسابداري دانشكده 
دختران 

شريعتي(شبانه)

مديريت دانشگاه 
الزهرا(بازرگاني)

مديريت دانشگاه 
تهران(كسب و 
كارهاي كوچك)

حسابداري دانشگاه 
شيراز

حسابداري دانشگاه 
علوم اقتصادي 

تهران(حسابرسي)

زيست شناسي 
دانشگاه الزهرا(علوم 

گياهي)

علوم آزمايشگاهي 
علوم پزشكي زابل

مهندسي منابع 
طبيعي-شيالت 

دانشگاه تهران(بوم 
شناسي آبزيان--

مهندسي كشاورزي-
علوم و صنايع غذايي 
دانشگاه زابل(تبديل 
مواد غذايي--شبانه)

مهندسي كشاورزي-
ترويج و آموزش 

كشاورزي دانشگاه 
شيراز(باغباني،خاكشنا

پرستاري علوم 
پزشكي جيرفت

پرستاري علوم 
پزشكي رفسنجان

اتاق عمل علوم 
پزشكي جهرم

اتاق عمل علوم 
پزشكي 

جيرفت(بومي استان 
كرمان )

كارشناسي فناوري 
اطالعات سالمت 
علوم پزشكي شيراز

مهندسي بهداشت 
محيط علوم پزشكي 

شيراز

مهندسي بهداشت 
حرفه اي علوم 
پزشكي بم

شيمي دانشگاه شهيد 
باهنر(محيط زيست-

-شبانه)

شيمي دانشگاه 
ياسوج(محض)

شيمي دانشگاه 
ياسوج(محض--

شبانه)

علوم تربيتي پرديس 
فاطمه الزهرا 

بندرعباس(آموزش 
وپرورش پيش 

علوم تربيتي پرديس 
شهيد ايزد پناه 
ياسوج(آموزش 
وپرورش پيش 

حسابداري دانشگاه 
تهران(محل تحصيل 
پرديس قم دانشگاه 

تهران )

مديريت دانشگاه 
شهيد بهشتي(دولتي)

حسابداري دانشگاه 
شهيد باهنر

زيست شناسي 
دانشگاه 

ياسوج(علوم گياهي)

علوم آزمايشگاهي 
علوم پزشكي 

بم(بومي شرق استان 
كرمان  )

مهندسي منابع 
طبيعي دانشگاه 

شيراز(محيط زيست)

مهندسي كشاورزي 
دانشگاه ولي 

عصر(گياه پزشكي)

مهندسي كشاورزي 
دانشگاه 

جهرم(زيست فناوري 
(بيوتكنولوژي))

مامايي علوم پزشكي 
رفسنجان

پرستاري علوم 
پزشكي ارتش(ويژه 

آقايان )

هوشبري علوم 
پزشكي سيرجان

هوشبري علوم 
پزشكي رفسنجان

كارشناسي فناوري 
اطالعات سالمت 
علوم پزشكي زابل

مهندسي بهداشت 
حرفه اي علوم 
پزشكي شيراز

مهندسي بهداشت 
حرفه اي علوم 
پزشكي كرمان

شيمي دانشگاه 
زابل(محض--شبانه)

شيمي دانشگاه ولي 
عصر(شيمي آفت 

كش ها)

شيمي دانشگاه 
ياسوج(كاربردي--

محل تحصيل 
گچساران --شبانه)

مديريت دانشگاه 
هرمزگان(بازرگاني)

كارشناسي تكنولوژي 
پرتوشناسي- 

راديولوژي علوم 
پزشكي ارتش

علوم تربيتي پرديس 
رسالت 

زاهدان(آموزش 
وپرورش پيش 

علوم اقتصادي 
دانشگاه شهيد 

بهشتي(اقتصاد پول و 
بانكداري)

حسابداري دانشكده 
دختران شريعتي

زيست شناسي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(علوم گياهي--
محل تحصيل كرج )

زيست شناسي 
دانشگاه 

هرمزگان(زيست 
دريا)

مهندسي كشاورزي-
علوم و صنايع غذايي 

دانشگاه شهيد 
باهنر(علوم و صنايع 

مهندسي كشاورزي-
زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه 

تهران(محل تحصيل 

مهندسي كشاورزي 
دانشگاه شيراز(گياه 

پزشكي)

مامايي علوم پزشكي 
ياسوج

پرستاري علوم 
پزشكي فسا

اتاق عمل علوم 
پزشكي بوشهر

اتاق عمل علوم 
پزشكي رفسنجان

كارشناسي فناوري 
اطالعات سالمت 

علوم پزشكي زاهدان

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم پزشكي 

بم

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم پزشكي 

الرستان(محل 
تحصيل اوز )

علوم اقتصادي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي(اقتصاد 
نظري--شبانه)

مديريت علوم 
پزشكي 

شيراز(خدمات 
بهداشتي درماني)

مديريت علوم 
پزشكي 

ايران(خدمات 
بهداشتي درماني)

مديريت دانشگاه 
علوم اقتصادي 
تهران(بيمه)

مديريت دانشگاه 
هرمزگان(صنعتي)

زيست شناسي 
دانشگاه 

ياسوج(علوم گياهي-
-شبانه)

زيست شناسي 
دانشگاه شهيد 

باهنر(علوم جانوري)

مهندسي كشاورزي-
علوم و صنايع غذايي 
دانشگاه جهرم(علوم 

و صنايع غذايي--

مهندسي كشاورزي 
دانشگاه ياسوج(گياه 

پزشكي--شبانه)

مهندسي منابع 
طبيعي دانشگاه 
جيرفت(مديريت 
مناطق خشك و 

مامايي علوم پزشكي 
جيرفت(بومي استان 

كرمان )

پرستاري علوم 
پزشكي الرستان

هوشبري علوم 
پزشكي بندر عباس

هوشبري علوم 
پزشكي بقيه 

اهللا(بورسيه سپاه 
پاسداران )

كارشناسي فناوري 
اطالعات سالمت 
علوم پزشكي بندر 

عباس

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم پزشكي 

ياسوج

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم پزشكي 

بندر عباس

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

الزهرا(اقتصاد نظري)

مديريت دانشگاه 
هرمزگان(گمركي)

مديريت علوم 
پزشكي بم(خدمات 
بهداشتي درماني)

مديريت دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(جهانگردي)

مديريت دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(دولتي)

زيست شناسي 
دانشگاه شهيد 

باهنر(علوم جانوري--
شبانه)

زيست شناسي 
دانشگاه سيستان و 
بلوچستان(عمومي)

مهندسي كشاورزي-
زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه 
ياسوج(اصالح 

مهندسي كشاورزي 
دانشگاه تهران(علوم 

باغباني--محل 
تحصيل پاكدشت )

مهندسي منابع 
طبيعي دانشگاه 
تهران(مرتع و 

آبخيزداري--محل 

مامايي علوم پزشكي 
بوشهر

پرستاري علوم 
پزشكي سيرجان

هوشبري علوم 
پزشكي زابل

اتاق عمل علوم 
پزشكي جيرفت

مهندسي بهداشت 
حرفه اي علوم 

پزشكي بندر عباس

مهندسي بهداشت 
محيط علوم پزشكي 

بندر عباس

مديريت علوم 
پزشكي زابل(خدمات 

بهداشتي درماني)

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

شيراز(اقتصاد نظري)

حسابداري موسسه 
آموزش عالي 
بانكداري ايران

مديريت علوم 
پزشكي بقيه 

اهللا(خدمات بهداشتي 
درماني--بورسيه 

علوم تربيتي پرديس 
شهيد رجايي 
شيراز(آموزش 
وپرورش پيش 

زيست شناسي 
دانشگاه زابل(عمومي)

زيست شناسي 
دانشگاه زابل(علوم 
جانوري--شبانه)

مهندسي كشاورزي-
علوم و صنايع غذايي 
دانشگاه فسا(علوم و 

صنايع غذايي)

مهندسي كشاورزي-
زراعت و اصالح 

نباتات دانشگاه خليج 
فارس(اصالح 

مهندسي كشاورزي-
علوم دامي دانشگاه 

تهران(غير 
نشخواركنندگان--

پرستاري علوم 
پزشكي كرمان(محل 

تحصيل زرند )

پرستاري علوم 
پزشكي بندر 

عباس(نيم سال اول )

اتاق عمل علوم 
پزشكي بقيه 

اهللا(بورسيه سپاه 
پاسداران )

هوشبري علوم 
پزشكي زاهدان(ويژه 
داوطلبان بومي استان 

(

مهندسي بهداشت 
محيط علوم پزشكي 

زابل

مهندسي بهداشت 
محيط علوم پزشكي 

جيرفت

حسابداري دانشگاه 
ولي عصر

مديريت دانشگاه 
شيراز(صنعتي)

علوم تربيتي پرديس 
خواجه نصيرالدين 

كرمان(آموزش 
وپرورش پيش 

مديريت دانشگاه 
ولي عصر(صنعتي)

حسابداري دانشگاه 
خليج فارس

علوم آزمايشگاهي 
علوم پزشكي ارتش

زيست شناسي 
دانشگاه زابل(علوم 

جانوري)

مهندسي كشاورزي 
دانشگاه جهرم(علوم 

باغباني)

مهندسي كشاورزي-
زراعت و اصالح 

نباتات دانشگاه شيراز

مهندسي منابع 
طبيعي دانشگاه 
جيرفت(محيط 

زيست)

پرستاري علوم 
پزشكي 

جيرفت(بومي استان 
كرمان )

مامايي علوم پزشكي 
جيرفت

اتاق عمل علوم 
پزشكي بندر عباس

مهندسي بهداشت 
محيط علوم پزشكي 

كرمان

مهندسي بهداشت 
محيط علوم پزشكي 

زاهدان

علوم تربيتي پرديس 
رسالت 

زاهدان(آموزش 
وپرورش پيش 

علوم تربيتي پرديس 
شهيد بهشتي بندر 

عباس(آموزش 
وپرورش پيش 

حسابداري دانشگاه 
ولي عصر(شبانه)

علوم اقتصادي 
دانشگاه سيستان و 
بلوچستان(اقتصاد 

صنعتي)

كتابداري علوم 
پزشكي 

بوشهر(شاخه 
پزشكي)

زيست شناسي 
دانشگاه 

زابل(عمومي--شبانه)

مهندسي منابع 
طبيعي-شيالت 
دانشگاه خليج 

فارس(بوم شناسي 

مهندسي كشاورزي 
دانشگاه شهيد 

باهنر(گياه پزشكي--
شبانه)

مهندسي منابع 
طبيعي-شيالت 
دانشگاه هرمزگان

پرستاري علوم 
پزشكي زابل

پرستاري علوم 
پزشكي بم

مهندسي بهداشت 
محيط علوم پزشكي 

بقيه اهللا(بورسيه سپاه 
پاسداران )

مديريت دانشگاه 
خليج 

فارس(بازرگاني)

مديريت دانشگاه 
خليج فارس(صنعتي)

حسابداري 
غيرانتفاعي حافظ 

شيراز

مديريت دانشگاه 
شيراز(جهانگردي)

حسابداري 
غيرانتفاعي زند سيراز

مهندسي كشاورزي 
دانشگاه ياسوج(گياه 

پزشكي)

مهندسي منابع 
طبيعي دانشگاه 
شيراز(مرتع و 

آبخيزداري--محل 

مهندسي فضاي سبز 
دانشگاه سيستان و 

بلوچستان

مامايي علوم پزشكي 
بندر عباس

پرستاري علوم 
پزشكي زاهدان

كتابداري علوم 
پزشكي ايران(شاخه 

پزشكي)

علوم تربيتي پرديس 
شهيد مطهري 
زاهدان(آموزش 
وپرورش پيش 

علوم تجربي (ويژه استان هاي فارس، كرمان، بوشهر و هرمزگان): رشته ويژه نامه استاني انتخاب رشته
زيست شناسي و علوم 

آزمايشگاهي
كارشناسيزمين شناسي و شيمي

بين4750 تا5500
اتاق عمل و هوشبريپرستاري و ماماييمهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و فضاي سبز

مهندسي بهداشت حرفه اي و 
عمومي و محيط



بازه
كاردرماني و

گفتار درماني و 
اطالعات

كارداني
زيست شناسي و علوم 

آزمايشگاهي
كارشناسيزمين شناسي و شيمي اتاق عمل و هوشبريپرستاري و ماماييمهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و فضاي سبز

مهندسي بهداشت حرفه اي و 
عمومي و محيط

پرستاري علوم 
پزشكي گراش

مامايي علوم پزشكي 
زابل

پرستاري علوم 
پزشكي بندر 

عباس(نيم سال دوم )

پرستاري علوم 
پزشكي بم(بومي 

شرق استان كرمان  )

پرستاري علوم 
پزشكي بندر 

عباس(محل تحصيل 
بندر لنگه )

زيست شناسي 
دانشگاه شهيد 

باهنر(علوم گياهي--
شبانه)

زيست شناسي 
دانشگاه زابل(علوم 

گياهي)

مهندسي منابع 
طبيعي-جنگلداري 
مركز آموزش عالي 

اقليد(جنگلداري 

مهندسي كشاورزي 
دانشگاه ولي 

عصر(علوم خاك)

مهندسي كشاورزي-
زراعت و اصالح 

نباتات دانشگاه خليج 
فارس(اصالح 

زمين شناسي 
دانشگاه شهيد باهنر

شيمي دانشگاه 
سيستان و 

بلوچستان(محض)

شيمي دانشگاه 
جيرفت

كارداني صنعت 
جهانگردي مجتمع 

آموزش عالي 
بم(مديريت 

اقيانوس شناسي 
دانشگاه دريانوردي 

چابهار

مديريت دانشگاه 
سيستان و 

بلوچستان(دولتي)

مديريت مجتمع 
آموزش عالي 
بم(جهانگردي)

حسابداري دانشگاه 
شهيد باهنر(محل 
تحصيل بافت --

شبانه)

كتابداري علوم 
پزشكي 

زاهدان(شاخه 
پزشكي)

زيست شناسي 
دانشگاه دريانوردي 
چابهار(زيست دريا)

زيست شناسي 
دانشگاه 

جيرفت(علوم گياهي)

مهندسي منابع 
طبيعي دانشگاه 
ياسوج(مرتع و 

آبخيزداري)

مهندسي منابع 
طبيعي-شيالت 
دانشگاه خليج 
فارس(تكثير و 

مهندسي كشاورزي-
علوم دامي دانشگاه 

شيراز

شيمي دانشگاه شهيد 
باهنر(محيط زيست)

زمين شناسي 
دانشگاه سيستان و 

بلوچستان

شيمي دانشگاه 
سيستان و 

بلوچستان(كاربردي)

كارداني توليدات 
دامي و گياهي 
دانشگاه خليج 
فارس(توليدات 

علم اطالعات ودانش 
شناسي   دانشگاه 

خليج فارس

مديريت غيرانتفاعي 
زند سيراز(بازرگاني)

مديريت دانشگاه 
شهيد 

باهنر(بازرگاني--
محل تحصيل بافت -

علوم اقتصادي 
دانشگاه ولي 

عصر(اقتصاد اسالمي)

اقيانوس شناسي 
دانشگاه هرمزگان

مهندسي فضاي سبز 
دانشگاه زابل(شبانه)

مهندسي توليدات 
گياهي دانشگاه 
جهرم(گياهان 
دارويي و معطر)

مهندسي كشاورزي 
دانشگاه جيرفت(گياه 

پزشكي--شبانه)

زمين شناسي 
دانشگاه شهيد 
باهنر(شبانه)

شيمي غيرانتفاعي 
خرد بوشهر(محض)

زمين شناسي 
غيرانتفاعي كرمان

مديريت غيرانتفاعي 
مهر كرمان(امور 

بانكي)

مهندسي كشاورزي 
دانشگاه 

هرمزگان(علوم 
باغباني)

مهندسي منابع 
طبيعي-جنگلداري 

دانشگاه تهران(محل 
تحصيل كرج )

مهندسي كشاورزي 
مجتمع آموزش عالي 
سراوان(گياه پزشكي)

مهندسي كشاورزي 
دانشگاه شهيد 

باهنر(علوم باغباني--
شبانه)

مهندسي كشاورزي 
دانشگاه شيراز(علوم 

باغباني--محل 
تحصيل داراب )

مهندسي منابع 
طبيعي دانشگاه 

هرمزگان(مرتع و 
آبخيزداري)

مهندسي كشاورزي 
دانشگاه ولي 

عصر(علوم خاك--
شبانه)

مهندسي منابع 
طبيعي دانشگاه 
شيراز(مرتع و 

آبخيزداري)

مهندسي كشاورزي 
دانشگاه ولي 

عصر(گياه پزشكي--
شبانه)

مهندسي كشاورزي-
علوم و صنايع غذايي 
دانشگاه زابل(تبديل 

مواد غذايي)

مهندسي منابع 
طبيعي دانشگاه 
جيرفت(مرتع و 

آبخيزداري)

مهندسي توليدات 
گياهي مجتمع 
آموزش عالي 

سراوان(گياهان 
مهندسي كشاورزي 

دانشگاه جيرفت(گياه 
پزشكي)

مهندسي كشاورزي 
دانشگاه شهيد 

باهنر(گياه پزشكي)

مهندسي كشاورزي 
دانشگاه خليج 

فارس(علوم باغباني-
-محل تحصيل 

مهندسي كشاورزي-
زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه 

جيرفت

مهندسي كشاورزي-
زراعت و اصالح 

نباتات دانشگاه ولي 
عصر(زراعت--شبانه)

مهندسي كشاورزي 
دانشگاه زابل(گياه 

پزشكي)

مهندسي كشاورزي-
علوم دامي دانشگاه 

ياسوج

مهندسي فضاي سبز 
دانشگاه زابل

مهندسي كشاورزي-
علوم و صنايع غذايي 

غيرانتفاعي خرد 
بوشهر(علوم و 

مهندسي منابع 
طبيعي-شيالت 
دانشگاه جيرفت

بين4000 تا4750



كاردانيبازه

زيست شناسي 
دانشگاه 

تبريز(علوم 
جانوري)

علوم آزمايشگاهي 
علوم پزشكي مراغه

زيست شناسي 
دانشگاه شهيد 
بهشتي(علوم 

جانوري)

م.  كشاورزي-
علوم و صنايع 
غذايي دانشگاه 
تهران(علوم و 

صنايع غذايي--

م.  كشاورزي-
علوم و صنايع 
غذايي دانشگاه 
تبريز(علوم و 
صنايع غذايي)

م.  كشاورزي 
دانشگاه 

تهران(گياه 
پزشكي- پاكدشت 

(

پرستاري علوم 
پزشكي البرز

پرستاري علوم 
پزشكي ايران

هوشبري علوم 
پزشكي قزوين

اتاق عمل علوم 
پزشكي تبريز

كارشناسي فناوري 
اطالعات سالمت 
علوم پزشكي ايران

كارشناسي فناوري 
اطالعات سالمت 

علوم پزشكي 
شهيد بهشتي

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي 
شهيد بهشتي

م.  بهداشت حرفه 
اي علوم پزشكي 
شهيد بهشتي

شيمي دانشگاه 
الزهرا(محض)

شيمي دانشگاه 
الزهرا(كاربردي--

شبانه)

شيمي دانشگاه 
تبريز(كاربردي)

كارداني توليدات 
دامي و گياهي 

آموزشكده 
كشاورزي 

كرج(توليدات 

مديريت دانشگاه 
شهيد بهشتي 

(بازرگاني)

مديريت دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(بازرگاني
--شبانه)

علوم تربيتي 
پرديس فاطمه 

الزهرا 
تبريز(آموزش 
وپرورش پيش 

مديريت دانشگاه 
عالمه طباطبايي 

(بازرگاني)

مديريت دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(بيمه اكو-
-محل اجرا بيمه 

اكو )
زيست شناسي 

دانشگاه 
تبريز(علوم 

جانوري--شبانه)

زيست شناسي 
سلولي مولكولي 
دانشگاه مراغه

زيست شناسي 
دانشگاه شهيد 
بهشتي(زيست 

دريا)

م.  كشاورزي-
علوم و صنايع 
غذايي دانشگاه 
زنجان(علوم و 
صنايع غذايي)

م.  كشاورزي 
دانشگاه 

تهران(گياه 
پزشكي--محل 
( تحصيل كرج

م.  كشاورزي-
علوم و صنايع 
غذايي دانشگاه 

اروميه(تبديل مواد 
غذايي--شبانه)

پرستاري علوم 
پزشكي اروميه(نيم 

سال دوم )

پرستاري علوم 
پزشكي اردبيل

اتاق عمل علوم 
پزشكي قزوين

هوشبري علوم 
پزشكي زنجان

كارشناسي فناوري 
اطالعات سالمت 
علوم پزشكي تبريز

كارشناسي فناوري 
اطالعات سالمت 

علوم پزشكي 
تهران

م.  بهداشت حرفه 
اي علوم پزشكي 

تبريز

م.  بهداشت حرفه 
اي علوم پزشكي 

اروميه

شيمي دانشگاه 
خوارزمي 

تهران(محض--
محل تحصيل كرج )

شيمي آموزشكده 
محيط 

زيست(كاربردي)

شيمي دانشگاه 
تبريز(محض)

كارداني 
فوريت هاي 

پزشكي علوم 
پزشكي بقيه 

اهللا(بورسيه سپاه 

مديريت دانشگاه 
تهران(دولتي)

علوم تربيتي 
پرديس شهيد 

رجايي 
اروميه(آموزش 
وپرورش پيش

مديريت دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(دولتي--
شبانه)

حسابداري دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(شبانه)

مديريت علوم 
پزشكي 

تهران(خدمات 
بهداشتي درماني)

زيست شناسي 
دانشگاه شهيد 
بهشتي(علوم 

گياهي)

زيست شناسي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(علوم 
جانوري--محل 
تحصيل كرج )

زيست شناسي 
سلولي مولكولي 
دانشگاه شهيد 

مدني 
آذربايجان(علوم

م.  منابع طبيعي 
دانشگاه 

تهران(محيط 
زيست--محل 
( تحصيل كرج

م.  كشاورزي-
علوم و صنايع 
غذايي دانشگاه 
تبريز(علوم و 

صنايع غذايي--

م.  فضاي سبز 
دانشگاه 

تهران(محل 
تحصيل كرج )

پرستاري دانشگاه 
شاهد

پرستاري علوم 
پزشكي بقيه 

اهللا(بورسيه سپاه 
پاسداران )

اتاق عمل علوم 
پزشكي مراغه

اتاق عمل علوم 
پزشكي اردبيل

كارشناسي فناوري 
اطالعات سالمت 

علوم پزشكي 
اروميه

كارشناسي فناوري 
اطالعات سالمت 

علوم پزشكي 
اردبيل

كارشناسي 
بهداشت عمومي 

علوم پزشكي 
تهران

كارشناسي 
بهداشت عمومي 

علوم پزشكي 
تبريز(محل تحصيل 

( سراب

شيمي دانشگاه 
تبريز(محض--

شبانه)

شيمي دانشگاه 
اروميه(محض--

شبانه)

شيمي دانشگاه 
شهيد مدني 

آذربايجان(كاربردي
(

علوم اقتصادي 
دانشگاه شهيد 
بهشتي(اقتصاد 

صنعتي)

مديريت دانشگاه 
علوم اقتصادي 

تهران(امور بانكي)

علوم اقتصادي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي(اقتصاد 
نظري)

حسابداري دانشگاه 
اروميه

مديريت دانشگاه 
شهيد 

بهشتي(صنعتي)

زيست شناسي 
دانشگاه 

تبريز(عمومي)

زيست شناسي 
سلولي مولكولي 

دانشگاه 
مراغه(ميكروبيولوژ

ي)

زيست شناسي 
دانشگاه 

تبريز(عمومي--
شبانه)

م.  كشاورزي 
دانشگاه شهيد 

مدني 
آذربايجان(زيست 

فناوري

م.  كشاورزي 
دانشگاه 

تهران(علوم 
باغباني--محل 
( تحصيل كرج

م.  كشاورزي-
علوم و صنايع 
غذايي دانشگاه 

اروميه(تبديل مواد 
غذايي)

پرستاري علوم 
پزشكي قزوين

پرستاري علوم 
پزشكي زنجان

هوشبري علوم 
پزشكي بقيه 

اهللا(بورسيه سپاه 
پاسداران )

اتاق عمل علوم 
پزشكي زنجان

م.  بهداشت حرفه 
اي علوم پزشكي 

شهيد 
بهشتي(دانشكده 
سالمت ايمني

كارشناسي 
بهداشت عمومي 

علوم پزشكي 
شهيد بهشتي

شيمي آموزشكده 
محيط 

زيست(كاربردي--
شبانه)

شيمي دانشگاه 
زنجان(محض--

شبانه)

زمين شناسي 
دانشگاه تهران

مديريت دانشگاه 
تهران(دولتي--
محل تحصيل 
پرديس قم 

( دانشگاه تهران

حسابداري دانشگاه 
علوم اقتصادي 

تهران

مديريت دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(جهانگرد
ي--شبانه)

علوم اقتصادي 
دانشگاه شهيد 
بهشتي(اقتصاد 

نظري)

حسابداري دانشگاه 
الزهرا

زيست شناسي 
دانشگاه 

الزهرا(علوم گياهي)

زيست شناسي 
سلولي مولكولي 
دانشگاه شهيد 

مدني 
آذربايجان(علوم 

زيست شناسي 
دانشگاه 

تبريز(علوم گياهي)

م.  كشاورزي-
زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه 

تهران(محل 
( تحصيل كرج

م.  منابع طبيعي 
آموزشكده محيط 

زيست(محيط 
زيست)

م.  كشاورزي 
دانشگاه تبريز(گياه 

پزشكي)

پرستاري علوم 
پزشكي 

اروميه(محل 
تحصيل مياندوآب )

مامايي علوم 
پزشكي تبريز

اتاق عمل علوم 
پزشكي بقيه 

اهللا(بورسيه سپاه 
پاسداران )

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي 

شهيد 
بهشتي(دانشكده 
سالمت ايمني

م.  بهداشت حرفه 
اي علوم پزشكي 

زنجان

شيمي دانشگاه 
اروميه(كاربردي)

شيمي دانشگاه 
شهيد مدني 

آذربايجان(محض-
-شبانه)

شيمي دانشگاه 
اروميه(محض)

مديريت دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(بيمه اكو-
-محل اجرا بيمه 

اكو --شبانه)

حسابداري 
دانشكده دختران 
شريعتي(شبانه)

علوم تربيتي 
پرديس عالمه 

طباطبايي 
اردبيل(آموزش 
وپرورش پيش 

علوم تربيتي 
پرديس بنت 
الهدي صدر-

قزوين(آموزش 
وپرورش پيش 

مديريت دانشگاه 
الزهرا(بازرگاني)

زيست شناسي 
سلولي مولكولي 

دانشگاه 
مراغه(زيست 

فناوري/بيوتكنولوژ

زيست شناسي 
دانشگاه 

اروميه(علوم 
جانوري)

زيست شناسي 
سلولي مولكولي 
دانشگاه محقق 
اردبيلي(علوم 

سلولي مولكولي)

م.  كشاورزي 
دانشگاه 

تهران(علوم خاك-
-محل تحصيل 

( كرج

م.  كشاورزي 
دانشگاه 

تهران(اقتصاد 
كشاورزي--محل 

( تحصيل كرج

م.  كشاورزي-
علوم دامي دانشگاه 
تهران(دام--محل 

تحصيل كرج )

مامايي علوم 
پزشكي قزوين

پرستاري علوم 
پزشكي 

اروميه(محل 
تحصيل بوكان )

كارشناسي 
بهداشت عمومي 
علوم پزشكي البرز

كارشناسي 
بهداشت عمومي 

علوم پزشكي 
اروميه

شيمي دانشگاه 
امام خميني(محض)

زمين شناسي 
دانشگاه شهيد 

بهشتي

شيمي دانشگاه 
محقق 

اردبيلي(كاربردي)

مديريت دانشگاه 
تهران(كسب و 
كارهاي كوچك)

مديريت دانشگاه 
اروميه(بازرگاني)

حسابداري دانشگاه 
علوم اقتصادي 

تهران(حسابرسي)

حسابداري دانشگاه 
تهران(محل 

تحصيل پرديس قم 
دانشگاه تهران )

مديريت دانشگاه 
شهيد 

بهشتي(دولتي)

زيست شناسي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(علوم 
گياهي--محل 
تحصيل كرج )

زيست شناسي 
دانشگاه 

تبريز(علوم گياهي-
-شبانه)

زيست شناسي 
دانشگاه محقق 
اردبيلي(علوم 

گياهي--شبانه)

م.  منابع طبيعي-
شيالت دانشگاه 
تهران(تكثير و 

پرورش آبزيان--
( محل تحصيل كرج

م.  كشاورزي-
علوم دامي دانشگاه 

تهران(طيور--
محل تحصيل كرج )

م.  كشاورزي-
علوم و صنايع 
غذايي دانشگاه 
تبريز(علوم و 

صنايع غذايي--

مامايي علوم 
پزشكي زنجان

پرستاري علوم 
پزشكي 

اروميه(محل 
تحصيل سلماس )

كارشناسي 
بهداشت عمومي 
علوم پزشكي تبريز

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي تبريز

شيمي دانشگاه 
شهيد مدني 

آذربايجان(كاربردي
--شبانه)

شيمي دانشگاه 
زنجان(محض)

شيمي دانشگاه 
شهيد مدني 

آذربايجان(محض)

كارشناسي 
تكنولوژي 

پرتوشناسي- 
راديولوژي علوم 
پزشكي ارتش

علوم اقتصادي 
دانشگاه شهيد 

بهشتي(اقتصاد پول 
و بانكداري)

حسابداري 
دانشكده دختران 

شريعتي

روان شناسي 
دانشگاه محقق 
اردبيلي(باليني--

شبانه)

علوم تربيتي 
پرديس بنت 
الهدي صدر-

قزوين(آموزش 
وپرورش پيش 

زيست شناسي 
دانشگاه 

اروميه(علوم گياهي)

زيست شناسي 
دانشگاه 

اروميه(علوم 
گياهي--شبانه)

زيست شناسي 
دانشگاه شهيد 

مدني 
آذربايجان(علوم 
گياهي--شبانه)

م.  كشاورزي-
ترويج و آموزش 

كشاورزي دانشگاه 
تهران(محل 

( تحصيل كرج

م.  توليدات گياهي 
دانشگاه امام 

خميني(گياهان 
دارويي و معطر)

م.  منابع طبيعي-
شيالت دانشگاه 

تهران(بوم شناسي 
آبزيان--محل 
( تحصيل كرج

پرستاري علوم 
پزشكي 

اروميه(محل 
تحصيل خوي )

پرستاري علوم 
پزشكي تبريز(محل 

تحصيل سراب )

م.  بهداشت حرفه 
اي علوم پزشكي 

البرز

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي 

اروميه

شيمي دانشگاه 
مراغه(كاربردي)

شيمي دانشگاه 
اروميه(كاربردي--

شبانه)

زمين شناسي 
دانشگاه خوارزمي 
تهران(محض--

محل تحصيل كرج )

علوم تربيتي 
پرديس شهيد 

بهشتي 
زنجان(آموزش 
وپرورش پيش

مديريت علوم 
پزشكي 

تبريز(خدمات 
بهداشتي درماني)

بازرسي گوشت 
دانشگاه تبريز

علوم تربيتي 
پرديس امير كبير 

كرج(آموزش 
وپرورش پيش 

دبستاني 

علوم اقتصادي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي(اقتصاد 
نظري--شبانه)

زيست شناسي 
دانشگاه 

زنجان(عمومي)

زيست شناسي 
سلولي مولكولي 
غيرانتفاعي ربع 

رشيدي 
تبريز(ژنتيك)

زيست شناسي 
دانشگاه شهيد 

مدني 
آذربايجان(علوم 

گياهي)

م.  كشاورزي 
دانشگاه شهيد 

مدني 
آذربايجان(زيست 

فناوري

م.  منابع طبيعي 
آموزشكده محيط 

زيست(محيط 
زيست--شبانه)

م.  فضاي سبز 
دانشگاه امام 

خميني

پرستاري علوم 
پزشكي 

اردبيل(محل 
تحصيل گرمي )

پرستاري علوم 
پزشكي 

ارتش(ويژه آقايان )

كارشناسي 
بهداشت عمومي 

علوم پزشكي 
قزوين

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي 

قزوين

شيمي دانشگاه 
مراغه(محض)

زمين شناسي 
دانشگاه محقق 

اردبيلي

شيمي دانشگاه 
زنجان(كاربردي--

شبانه)

علوم تربيتي 
پرديس الزهرا 
زنجان(آموزش 
وپرورش پيش 

دبستاني

مديريت دانشگاه 
زنجان(بازرگاني)

مديريت علوم 
پزشكي 

ايران(خدمات 
بهداشتي درماني)

مديريت دانشگاه 
علوم اقتصادي 
تهران(بيمه)

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

الزهرا(اقتصاد 
نظري)

زيست شناسي 
سلولي مولكولي 
دانشگاه محقق 
اردبيلي(علوم 

سلولي مولكولي--

زيست شناسي 
دانشگاه 

اروميه(علوم 
جانوري--شبانه)

علوم آزمايشگاهي 
علوم پزشكي ارتش

م.  كشاورزي 
دانشگاه 

اروميه(گياه 
پزشكي--شبانه)

م.  كشاورزي-
زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه 

تهران(محل 
( تحصيل پاكدشت

م.  فضاي سبز 
دانشگاه 

تبريز(شبانه)

پرستاري علوم 
پزشكي مراغه

مامايي علوم 
پزشكي اردبيل

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي البرز

كارشناسي 
بهداشت عمومي 
علوم پزشكي مراغه

زمين شناسي 
دانشگاه اروميه

زمين شناسي 
دانشگاه زنجان

مديريت دانشگاه 
محقق 

اردبيلي(بازرگاني)

مديريت دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(جهانگرد
ي)

علوم تربيتي 
پرديس عالمه 

اميني 
تبريز(آموزش 
وپرورش پيش 

مديريت دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(دولتي)

مديريت علوم 
پزشكي 

قزوين(خدمات 
بهداشتي درماني)

زيست شناسي 
دانشگاه 

زنجان(عمومي--
شبانه)

زيست شناسي 
سلولي مولكولي 
غيرانتفاعي ربع 

رشيدي 
تبريز(ميكروبيولوژي

زيست شناسي 
سلولي مولكولي 
غيرانتفاعي ربع 

رشيدي 
تبريز(بيوشيمي)

م.  كشاورزي 
دانشگاه 

اروميه(گياه 
پزشكي)

م.  كشاورزي 
دانشگاه 

زنجان(گياه 
پزشكي)

م.  كشاورزي-
زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه 
تبريز(زراعت)

پرستاري علوم 
پزشكي خلخال

پرستاري علوم 
پزشكي 

زنجان(بومي 
شهرستان ابهر )

م.  بهداشت حرفه 
اي علوم پزشكي 

اردبيل

م.  بهداشت حرفه 
اي علوم پزشكي 

قزوين

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

اروميه(اقتصاد 
نظري)

مديريت دانشگاه 
تبريز(جهانگردي)

مديريت دانشگاه 
زنجان(صنعتي)

حسابداري موسسه 
آموزش عالي 
بانكداري ايران

علوم تربيتي 
پرديس شهيد 

بهشتي 
زنجان(آموزش 
وپرورش پيش 

م.  كشاورزي 
دانشگاه 

تهران(علوم 
باغباني--محل 

( تحصيل پاكدشت

م.  كشاورزي-
زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه 
تبريز(اصالح 

نباتات)

م.  منابع طبيعي 
دانشگاه 

تهران(مرتع و 
آبخيزداري--محل 

( تحصيل كرج

پرستاري علوم 
پزشكي 

اردبيل(محل 
تحصيل مشكين 

( شهر 

كارشناسي 
بهداشت عمومي 

علوم پزشكي 
خلخال

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي 

اردبيل

مديريت علوم 
پزشكي بقيه 
اهللا(خدمات 

بهداشتي درماني--
بورسيه سپاه

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

اروميه(اقتصاد 
بازرگاني)

مديريت 
غيرانتفاعي البرز 
قزوين(صنعتي)

مديريت 
غيرانتفاعي رجا 
قزوين(بازرگاني)

حسابداري 
غيرانتفاعي رجا 

قزوين

م.  كشاورزي 
دانشگاه تبريز(گياه 
پزشكي--شبانه)

م.  كشاورزي-
علوم دامي دانشگاه 

زنجان(دام)

م.  توليدات گياهي 
دانشگاه شهيد 

مدني 
آذربايجان(گياهان 

دارويي و معطر)

كارشناسي 
بهداشت عمومي 

علوم پزشكي 
اردبيل

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي 

خلخال

حسابداري 
غيرانتفاعي كار 

قزوين

حسابداري 
غيرانتفاعي البرز 

قزوين

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

تبريز(اقتصاد 
نظري)

علم اطالعات 
ودانش شناسي   
دانشگاه تبريز

مديريت دانشگاه 
اروميه(بازرگاني--

نيمه حضوري)

علوم تجربي رشته (ويژه استان هاي آذربايجان شرقي، غربي، اردبيل، زنجان و قزوين): ويژه نامه استاني انتخاب رشته
كارشناسيزمين شناسي و شيمي

بين 4750 تا 5500
زيست شناسي و علوم آزمايشگاهي

مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و فضاي 
سبز

اتاق عمل و هوشبريپرستاري و مامايي
كاردرماني و گفتار درماني و 

اطالعات سالمت
مهندسي بهداشت حرفه اي 

و عمومي و محيط



كاردانيبازه كارشناسيزمين شناسي و شيمي زيست شناسي و علوم آزمايشگاهي
مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و فضاي 

سبز
اتاق عمل و هوشبريپرستاري و مامايي

كاردرماني و گفتار درماني و 
اطالعات سالمت

مهندسي بهداشت حرفه اي 
و عمومي و محيط

م.  كشاورزي-
علوم و صنايع 
غذايي دانشگاه 
تبريز(علوم و 

صنايع غذايي--

م.  كشاورزي 
دانشگاه 

زنجان(علوم خاك)

م.  كشاورزي 
دانشگاه شهيد 

مدني 
آذربايجان(گياه 

پزشكي)

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي 
اروميه(محل 

تحصيل خوي )

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي 

زنجان

كتابداري علوم 
پزشكي 

ايران(شاخه 
پزشكي)

حسابداري 
غيرانتفاعي علم و 

فناوري شمس 
تبريز

مديريت 
غيرانتفاعي كار 
قزوين(دولتي)

مديريت 
غيرانتفاعي كار 
قزوين(بازرگاني)

م.  كشاورزي-
علوم دامي دانشگاه 

تهران(غير 
نشخواركنندگان--

محل تحصيل

م.  كشاورزي 
دانشگاه مراغه(گياه 

پزشكي)

م.  كشاورزي 
دانشگاه محقق 

اردبيلي(گياه 
پزشكي--شبانه)

كارشناسي 
بهداشت عمومي 

علوم پزشكي 
زنجان

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي بقيه 
اهللا(بورسيه سپاه 

پاسداران )

م.  كشاورزي 
دانشگاه 

اروميه(علوم خاك)

م.  توليدات گياهي 
دانشگاه 

اروميه(گياهان 
دارويي و معطر--
محل تحصيل

م.  كشاورزي-
زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه 
تبريز(اصالح 

نباتات--شبانه)
م.  كشاورزي 

دانشگاه 
تبريز(علوم خاك)

م.  كشاورزي 
دانشگاه 

زنجان(گياه 
پزشكي--شبانه)

م.  كشاورزي-
علوم دامي دانشگاه 

اروميه(دام)

م.  كشاورزي-
زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه 
اروميه(زراعت)

م.  كشاورزي-
زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه 
اروميه(اصالح 

نباتات)

م.  منابع طبيعي-
جنگلداري دانشگاه 

اروميه

م.  توليدات گياهي 
دانشگاه 

مراغه(گياهان 
دارويي و معطر)

م.  فضاي سبز 
دانشگاه تبريز

م.  منابع طبيعي-
م.  چوب و كاغذ 
دانشگاه محقق 
اردبيلي(صنايع 
خمير و كاغذ)

م.  كشاورزي 
دانشگاه محقق 

اردبيلي(گياه 
پزشكي)

م.  كشاورزي-
علوم دامي دانشگاه 

تبريز(طيور)

م.  كشاورزي 
دانشگاه 

زنجان(علوم 
باغباني)

زيست شناسي 
سلولي مولكولي 
غيرانتفاعي ربع 

رشيدي 
تبريز(زيست 

زيست شناسي 
دانشگاه محقق 
اردبيلي(علوم 

گياهي)

زيست شناسي 
غيرانتفاعي ربع 

رشيدي 
تبريز(عمومي)

م.  كشاورزي-
زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه 
زنجان(اصالح 

نباتات)

م.  فضاي سبز 
دانشگاه محقق 

اردبيلي

م.  كشاورزي-
علوم دامي دانشگاه 
محقق اردبيلي(دام)

زمين شناسي 
دانشگاه تبريز

زمين شناسي 
دانشگاه 

زنجان(شبانه)

شيمي دانشگاه 
مدني 

اذربايجان(محض-
-مجازي)

كارداني توليدات 
دامي و گياهي 

آموزشكده 
كشاورزي 

كرج(توليدات 

علوم اقتصادي 
غيرانتفاعي رجا 

قزوين(اقتصاد پول 
و بانكداري)

مديريت 
غيرانتفاعي كار 
قزوين(صنعتي)

مديريت 
غيرانتفاعي 

كاسپين 
قزوين(بازرگاني)

حسابداري 
غيرانتفاعي 

سهروردي قزوين

مديريت 
غيرانتفاعي رجا 

قزوين(مالي)

زيست شناسي 
سلولي مولكولي 
غيرانتفاعي ربع 

رشيدي تبريز(علوم 
سلولي مولكولي)

زيست شناسي 
غيرانتفاعي ربع 

رشيدي 
تبريز(زيست دريا)

زيست شناسي 
غيرانتفاعي ربع 

رشيدي تبريز(علوم 
جانوري)

م.  كشاورزي 
دانشگاه محقق 

اردبيلي(علوم خاك)

م.  كشاورزي 
دانشگاه 

اروميه(علوم 
باغباني)

م.  منابع طبيعي-
جنگلداري دانشگاه 
تبريز(جنگلداري--
محل تحصيل اهر )

كارداني علمي، 
كاربردي توليد و 

بهره برداري گياهان 
دارويي و معطر 

دانشگاه 

مديريت 
غيرانتفاعي رجا 
قزوين(صنعتي)

مديريت 
غيرانتفاعي البرز 

قزوين(مالي)

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

اروميه(اقتصاد 
بازرگاني--نيمه 

حضوري)

مديريت 
غيرانتفاعي 

كاسپين 
قزوين(صنعتي)

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

اروميه(اقتصاد 
نظري--نيمه 

حضوري)
م.  كشاورزي-

ترويج و آموزش 
كشاورزي دانشگاه 

اروميه(گياه 
پزشكي--محل

م.  كشاورزي-
زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه 

محقق 
اردبيلي(اصالح

م.  منابع طبيعي-
جنگلداري دانشگاه 

تهران(محل 
تحصيل كرج )

كارداني ناپيوسته 
علمي، كاربردي 

امور زراعي و باغي 
آموزشكده 
كشاورزي 

حسابداري 
غيرانتفاعي غزالي 

قزوين

حسابداري 
غيرانتفاعي 

تاكستان قزوين

حسابداري 
غيرانتفاعي بصير 

آبيك(مالياتي)

م.  كشاورزي-
علوم دامي دانشگاه 
تبريز(محل تحصيل 

اهر )

م.  كشاورزي 
دانشگاه 

مراغه(علوم خاك)

م.  كشاورزي-
زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه 
زنجان(زراعت)

م.  منابع طبيعي 
دانشگاه 

اروميه(مرتع و 
آبخيزداري)

م.  كشاورزي-
علوم دامي دانشگاه 

اروميه(طيور)

م.  كشاورزي-
زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه 
مراغه(اصالح 

نباتات)
م.  توليدات گياهي 

دانشگاه 
اروميه(گياهان 

دارويي و معطر--
محل تحصيل

م.  كشاورزي 
دانشگاه 

مراغه(علوم 
باغباني)

م.  كشاورزي-
علوم و صنايع 

غذايي غيرانتفاعي 
آفاق اروميه(علوم و 

صنايع غذايي)
م.  كشاورزي-

علوم دامي دانشگاه 
اروميه(دام--شبانه)

م.  كشاورزي-
علوم و صنايع 

غذايي غيرانتفاعي 
صبا اروميه(علوم و 

صنايع غذايي)

م.  كشاورزي 
غيرانتفاعي آفاق 

اروميه(گياه 
پزشكي)

بين 4000 تا 4750



بازه
پرستاري و 
مامايي

اتاق عمل و 
هوشبري

كاردرماني و 
گفتار درماني و 

اطالعات 
كارداني

زيست شناسي 
دانشگاه تبريز(علوم 

جانوري)

علوم آزمايشگاهي 
علوم پزشكي مراغه

زيست شناسي 
سلولي مولكولي 

دانشگاه 
) ا ك

م.  كشاورزي-علوم 
و صنايع غذايي 

دانشگاه 
ل ) ا

م.  كشاورزي-علوم 
و صنايع غذايي 

دانشگاه تبريز(علوم 
( غذا ا

م.  كشاورزي-علوم 
و صنايع غذايي 
دانشگاه بوعلي 
ا ل ا(

پرستاري علوم 
پزشكي ايران

هوشبري علوم 
پزشكي همدان

گفتار درماني علوم 
پزشكي جندي شاپور

م.  بهداشت حرفه اي 
علوم پزشكي سنندج

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي شهيد 

بهشتي

شيمي دانشگاه 
الزهرا(محض)

شيمي دانشگاه 
الزهرا(كاربردي--

شبانه)

شيمي دانشگاه 
تبريز(كاربردي)

كارداني دامپزشكي 
دانشگاه ايالم

مديريت دانشگاه 
شهيد 

بهشتي(بازرگاني)

مديريت دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(بازرگاني--
( ا ش

علوم تربيتي 
پرديس شهيد 

صدوقي 
ش (آ ا ا ك

علوم تربيتي 
پرديس فاطمه 

الزهرا 
ش (آ

مديريت دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(بازرگاني)

علوم آزمايشگاهي 
علوم پزشكي ايالم

علوم آزمايشگاهي 
دانشگاه بوعلي 

سينا(شبانه)

زيست شناسي 
دانشگاه شهيد 
بهشتي(علوم 

( ا

م.  كشاورزي 
دانشگاه تهران(گياه 

پزشكي--محل 
( ش اك ل

م.  كشاورزي 
دانشگاه تهران(گياه 

پزشكي--محل 
( ك ل

م.  كشاورزي-علوم 
و صنايع غذايي 

دانشگاه 
ا ل ) ا

پرستاري علوم 
پزشكي اروميه(نيم 

سال دوم )

اتاق عمل علوم 
پزشكي كرمانشاه

كاردرماني علوم 
پزشكي همدان

م.  بهداشت حرفه اي 
علوم پزشكي شهيد 

بهشتي

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم 
پزشكي سنندج

شيمي دانشگاه 
شهيد 

چمران(محض--
( ا ش

شيمي دانشگاه 
خوارزمي 

تهران(محض--
( ك ل ل

شيمي دانشگاه 
تبريز(محض)

كارداني دامپزشكي 
دانشگاه بوعلي سينا

علوم تربيتي پرديس 
امام جعفر صادق 

ايالم(آموزش 
ش

مديريت دانشگاه 
عالمه طباطبايي(بيمه 
اكو--محل اجرا بيمه 

( اك

مديريت دانشگاه 
تهران(دولتي)

روان شناسي 
دانشگاه شهيد 
چمران(باليني)

علوم تربيتي پرديس 
شهيد رجايي 
اروميه(آموزش 

ش زيست شناسي 
دانشگاه تبريز(علوم 

جانوري--شبانه)

زيست شناسي 
سلولي مولكولي 
دانشگاه شهيد 
ل ك ) ا

زيست شناسي 
سلولي مولكولي 
دانشگاه مراغه

م.  منابع طبيعي 
دانشگاه 

تهران(محيط 
ل

م.  كشاورزي-علوم 
و صنايع غذايي 

دانشگاه تبريز(علوم 
غذا ا

م.  فضاي سبز 
دانشگاه تهران(محل 

تحصيل كرج )

مامايي علوم پزشكي 
جندي شاپور

هوشبري علوم 
پزشكي دزفول

كارشناسي فناوري 
اطالعات سالمت علوم 

پزشكي ايران

م.  بهداشت حرفه اي 
علوم پزشكي 
كرمانشاه

م.  بهداشت حرفه 
اي علوم پزشكي 

تبريز

شيمي دانشگاه 
بوعلي سينا(كاربردي)

شيمي دانشگاه 
تبريز(محض--

شبانه)

شيمي دانشگاه 
اروميه(محض--

شبانه)

كارداني فوريت هاي 
پزشكي علوم 
پزشكي بقيه 
ا اهللا(

مديريت دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(دولتي--
( ا ش

حسابداري دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(شبانه)

مديريت علوم 
پزشكي 

تهران(خدمات 
( ا اش

علوم اقتصادي 
دانشگاه شهيد 
بهشتي(اقتصاد 

(

مديريت دانشگاه 
علوم اقتصادي 

تهران(امور بانكي)

زيست شناسي 
دانشگاه شهيد 

بهشتي(زيست دريا)

زيست شناسي 
دانشگاه شهيد 

بهشتي(علوم گياهي)

زيست شناسي 
سلولي مولكولي 

دانشگاه 
( ل ك ) ال

م.  كشاورزي 
دانشگاه كشاورزي 
رامين اهواز(علوم 

( ا اغ

م.  كشاورزي 
دانشگاه شهيد مدني 

آذربايجان(زيست 
ا ف

م.  كشاورزي 
دانشگاه رازي 
كرمانشاه(گياه 

( شك

پرستاري علوم 
پزشكي جندي شاپور

اتاق عمل علوم 
پزشكي تبريز

كارشناسي فناوري 
اطالعات سالمت علوم 
پزشكي شهيد بهشتي

م.  بهداشت حرفه اي 
علوم پزشكي اروميه

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم 
پزشكي تهران

شيمي دانشگاه رازي 
كرمانشاه(كاربردي)

شيمي دانشگاه 
شهيد مدني 

آذربايجان(كاربردي)

شيمي دانشگاه 
شهيد 

چمران(كاربردي)

علوم اقتصادي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي(اقتصاد 
( ظ

حسابداري دانشگاه 
اروميه

مديريت دانشگاه 
شهيد 

بهشتي(صنعتي)

مديريت دانشگاه 
تهران(دولتي--
محل تحصيل 

ق

حسابداري دانشگاه 
علوم اقتصادي تهران

زيست شناسي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(علوم 
ل ا

زيست شناسي 
سلولي مولكولي 

دانشگاه شهيد مدني 
ل ) ا ا آذ

علوم آزمايشگاهي 
دانشگاه بوعلي سينا

م.  كشاورزي 
دانشگاه 

تهران(علوم باغباني-
( ك ل ل

م.  كشاورزي-علوم 
و صنايع غذايي 

دانشگاه 
ا ل ) ا

م.  كشاورزي-
زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه 

ل ل ) ا

مامايي علوم پزشكي 
سنندج

هوشبري علوم 
پزشكي جندي شاپور

كارشناسي فناوري 
اطالعات سالمت علوم 

پزشكي تبريز

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي جندي 

شاپور

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم 

پزشكي كرمانشاه

زمين شناسي 
دانشگاه تهران

شيمي دانشگاه 
اروميه(كاربردي)

شيمي دانشگاه 
شهيد مدني 

آذربايجان(محض--
( ا ش

مديريت دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(جهانگردي
( ا ش

علوم تربيتي پرديس 
شهيد مدرس 

سنندج(آموزش 
ش

علوم اقتصادي 
دانشگاه شهيد 
بهشتي(اقتصاد 

( ظ

حسابداري دانشگاه 
الزهرا

علوم تربيتي پرديس 
شهيد باهنر 

همدان(آموزش 
ش زيست شناسي 

دانشگاه 
تبريز(عمومي)

زيست شناسي 
سلولي مولكولي 

دانشگاه 
( ل ك ) اغ

زيست شناسي 
دانشگاه 

تبريز(عمومي--
( ا ش

م.  كشاورزي 
دانشگاه تبريز(گياه 

پزشكي)

م.  كشاورزي 
دانشگاه 

تهران(علوم خاك--
( ك ل ل

م.  كشاورزي 
دانشگاه 

تهران(اقتصاد 
ل ا ك

مامايي علوم پزشكي 
ايالم

هوشبري علوم 
پزشكي كرمانشاه

كارشناسي فناوري 
اطالعات سالمت علوم 

پزشكي تهران

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم پزشكي 
تبريز(محل تحصيل 

( ا

م.  بهداشت حرفه 
اي علوم پزشكي 

شهيد 
ك ا )

شيمي دانشگاه 
بوعلي سينا(محض)

شيمي دانشگاه 
بوعلي سينا(محض--

شبانه)

شيمي دانشگاه 
اروميه(محض)

مديريت دانشگاه 
عالمه طباطبايي(بيمه 
اكو--محل اجرا بيمه 

( ا ش اك

علوم تربيتي پرديس 
فاطمه الزهرا 
اهواز(آموزش 

ش

حسابداري 
دانشكده دختران 
شريعتي(شبانه)

مديريت دانشگاه 
الزهرا(بازرگاني)

روان شناسي 
دانشگاه 

كردستان(باليني--
( ا ش زيست شناسي 

سلولي مولكولي 
دانشگاه رازي 

ل ) ا ا ك

زيست شناسي 
دانشگاه الزهرا(علوم 

گياهي)

زيست شناسي 
دانشگاه صنعتي 
خاتم االنبياء - 
( ) ا

م.  كشاورزي-علوم 
دامي دانشگاه 

تهران(دام--محل 
( ك ل

م.  منابع طبيعي-
شيالت دانشگاه 
تهران(تكثير و 

ا آ ش

م.  كشاورزي-علوم 
دامي دانشگاه 

تهران(طيور--محل 
( ك ل

پرستاري دانشگاه 
شاهد

هوشبري علوم 
پزشكي سنندج

كارشناسي فناوري 
اطالعات سالمت علوم 
پزشكي جندي شاپور

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم پزشكي 

همدان

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم 

پزشكي شهيد 

زمين شناسي 
دانشگاه شهيد 

بهشتي

شيمي دانشگاه 
جندي شاپور(شيمي 

آفت كش ها)

شيمي دانشگاه 
مالير(كاربردي)

مديريت دانشگاه 
تهران(كسب و 
كارهاي كوچك)

مديريت دانشگاه 
اروميه(بازرگاني)

روان شناسي 
دانشگاه شهيد 
چمران(صنعتي 

( ا ش ا ا

حسابداري دانشگاه 
علوم اقتصادي 

تهران(حسابرسي)

علوم تربيتي پرديس 
شهيد رجايي 

كرمانشاه(آموزش 
ش زيست شناسي 

سلولي مولكولي 
دانشگاه شهيد مدني 

ل ) ا ا آذ

زيست شناسي 
دانشگاه تبريز(علوم 

گياهي)

زيست شناسي 
سلولي مولكولي 

دانشگاه 
) اغ

م.  كشاورزي-علوم 
و صنايع غذايي 

دانشگاه تبريز(علوم 
غذا ا

م.  كشاورزي-علوم 
و صنايع غذايي 

دانشگاه كشاورزي 
ل ) ا ا ا

م.  كشاورزي-
ترويج و آموزش 

كشاورزي دانشگاه 
ل ل ) ا

پرستاري علوم 
پزشكي بقيه 

اهللا(بورسيه سپاه 
( ا ا ا

اتاق عمل علوم 
پزشكي جندي شاپور

كارشناسي فناوري 
اطالعات سالمت علوم 

پزشكي اروميه

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي شهيد 

بهشتي(دانشكده 
ط ا ال

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي سنندج

شيمي دانشگاه 
صنعتي خاتم االنبياء 

- بهبهان(محيط 
(

شيمي دانشگاه 
شهيد مدني 

آذربايجان(كاربردي-
( ا ش

شيمي دانشگاه 
شهيد چمران(محض)

حسابداري دانشگاه 
تهران(محل تحصيل 
پرديس قم دانشگاه 

( ا

مديريت دانشگاه 
شهيد بهشتي(دولتي)

كارشناسي 
تكنولوژي 

پرتوشناسي- 
ل ل ا

علوم اقتصادي 
دانشگاه شهيد 

بهشتي(اقتصاد پول 
( ا ك ا

حسابداري دانشكده 
دختران شريعتي

زيست شناسي 
دانشگاه اروميه(علوم 

جانوري)

زيست شناسي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(علوم گياهي-
( ك ل ل

زيست شناسي 
دانشگاه بوعلي 

سينا(علوم گياهي)

م.  كشاورزي 
دانشگاه 

كردستان(گياه 
( شك

م.  منابع طبيعي-
شيالت دانشگاه 

تهران(بوم شناسي 
ل ا آ

م.  كشاورزي 
دانشگاه شهيد مدني 

آذربايجان(زيست 
ا ف

پرستاري علوم 
پزشكي اروميه(محل 
تحصيل مياندوآب )

اتاق عمل علوم 
پزشكي سنندج

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم پزشكي 

اروميه

م.  بهداشت حرفه 
اي علوم پزشكي 

ايالم

شيمي دانشگاه 
شهيد مدني 

آذربايجان(محض)

شيمي دانشگاه 
مراغه(كاربردي)

شيمي دانشگاه 
اروميه(كاربردي--

شبانه)

روان شناسي 
دانشگاه شهيد 
چمران(صنعتي 

( ا ا

حسابداري دانشگاه 
شهيد چمران

مديريت علوم 
پزشكي جندي 
شاپور(خدمات 

( ا اش

مديريت علوم 
پزشكي 

تبريز(خدمات 
( ا اش

علوم تربيتي پرديس 
شهيد مدرس 

سنندج(آموزش 
ش زيست شناسي 

دانشگاه تبريز(علوم 
گياهي--شبانه)

زيست شناسي 
دانشگاه رازي 
كرمانشاه(علوم 

( ا گ

زيست شناسي 
دانشگاه اروميه(علوم 

گياهي)

م.  كشاورزي-
زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه 
ا ل

م.  كشاورزي 
دانشگاه اروميه(گياه 

پزشكي--شبانه)

م.  كشاورزي-
زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه 

ل ل ) ا

مامايي علوم پزشكي 
تبريز

اتاق عمل علوم 
پزشكي همدان

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم پزشكي 

تبريز

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم 

پزشكي جندي 
ل ل ) شا

زمين شناسي 
دانشگاه بوعلي سينا

شيمي دانشگاه 
ايالم(محض)

شيمي دانشگاه 
بوعلي 

سينا(كاربردي--
( ا ش

بازرسي گوشت 
دانشگاه تبريز

علوم اقتصادي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي(اقتصاد 
( ا ش ظ

مديريت علوم 
پزشكي 

ايران(خدمات 
( ا اش

مديريت دانشگاه 
شهيد 

چمران(بازرگاني)

روان شناسي 
غيرانتفاعي 

جهاددانشگاهي 
( ال ) ا زيست شناسي 

دانشگاه اروميه(علوم 
گياهي--شبانه)

زيست شناسي 
سلولي مولكولي 

دانشگاه 
ل ك ) ال

زيست شناسي 
دانشگاه صنعتي 
خاتم االنبياء - 

( ا گ ل ) ا

م.  فضاي سبز 
دانشگاه تبريز(شبانه)

م.  كشاورزي-علوم 
و صنايع غذايي 
دانشگاه بوعلي 
ا ل ا(

م.  كشاورزي 
دانشگاه اروميه(گياه 

پزشكي)

پرستاري علوم 
پزشكي اروميه(محل 

تحصيل بوكان )

هوشبري علوم 
پزشكي ايالم

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي تبريز

م.  بهداشت حرفه 
اي علوم پزشكي 

همدان

زمين شناسي 
دانشگاه خوارزمي 
تهران(محض--

( ك ل ل

شيمي دانشگاه 
مراغه(محض)

زمين شناسي 
دانشگاه بوعلي 

سينا(شبانه)

مديريت دانشگاه 
علوم اقتصادي 

تهران(بيمه)

حسابداري دانشگاه 
كردستان

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

الزهرا(اقتصاد 
( ظ

مديريت دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(جهانگرد
(

حسابداري دانشگاه 
بوعلي سينا(شبانه)

زيست شناسي 
دانشگاه شهيد مدني 

آذربايجان(علوم 
( ا ش ا گ

زيست شناسي 
دانشگاه علوم و 

فنون دريايي 
)

زيست شناسي 
سلولي مولكولي 
غيرانتفاعي نور 

ك) ) ا

م.  منابع طبيعي 
دانشگاه 

كردستان(محيط 
(

م.  كشاورزي-علوم 
و صنايع غذايي 

دانشگاه ايالم(علوم 
( غذا ا

م.  كشاورزي 
دانشگاه ايالم(گياه 

پزشكي)

پرستاري علوم 
پزشكي همدان(محل 

تحصيل اسدآباد )

اتاق عمل علوم 
پزشكي دزفول

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي ايالم

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي 
كرمانشاه

زمين شناسي 
دانشگاه اروميه

شيمي دانشگاه 
جندي شاپور(شيمي 
آفت كش ها--شبانه)

مديريت دانشگاه 
كردستان(بازرگاني)

حسابداري دانشگاه 
شهيد چمران(شبانه)

علوم تربيتي 
پرديس عالمه 

اميني تبريز(آموزش 
ش

مديريت دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(دولتي)

كتابداري علوم 
پزشكي 

همدان(شاخه 
( شك زيست شناسي 

سلولي مولكولي 
غيرانتفاعي ربع 

ك) ) ش

زيست شناسي 
دانشگاه علوم و 

فنون دريايي 
)

زيست شناسي 
دانشگاه شهيد مدني 

آذربايجان(علوم 
( ا گ

م.  فضاي سبز 
دانشگاه كشاورزي 

رامين اهواز

م.  منابع طبيعي-
جنگلداري دانشگاه 
رازي كرمانشاه

م.  كشاورزي-
زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه 
( ا )

پرستاري علوم 
پزشكي اروميه(محل 

تحصيل سلماس )

اتاق عمل علوم 
پزشكي مراغه

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي اروميه

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي همدان

مديريت دانشگاه 
شهيد 

چمران(بازرگاني--
( ا ش

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

اروميه(اقتصاد نظري)

بهداشت مواد 
غذايي دانشگاه 

ايالم(نيم سال دوم 
(

حسابداري دانشگاه 
رازي 

كرمانشاه(شبانه)

مديريت دانشگاه 
تبريز(جهانگردي)

زيست شناسي 
دانشگاه شهيد 
چمران(عمومي)

زيست شناسي 
دانشگاه مالير(علوم 

گياهي)

زيست شناسي 
دانشگاه بوعلي 

سينا(علوم گياهي--
( ا ش

م.  كشاورزي-علوم 
دامي دانشگاه ايالم

م.  كشاورزي 
دانشگاه بوعلي 

سينا(گياه پزشكي)

م.  كشاورزي 
دانشگاه 

تهران(علوم باغباني-
ل ل

پرستاري علوم 
پزشكي اروميه(محل 

تحصيل خوي )

اتاق عمل علوم 
پزشكي ايالم

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم پزشكي 

مراغه

م.  بهداشت حرفه 
اي علوم پزشكي 
جندي شاپور

علوم تربيتي پرديس 
شهيد مقصودي 
همدان(آموزش 

ش

حسابداري موسسه 
آموزش عالي 
بانكداري ايران

مديريت دانشگاه 
ايالم(بازرگاني)

مديريت علوم 
پزشكي بقيه 
اهللا(خدمات 
ا اش

علوم اقتصادي 
دانشگاه رازي 

كرمانشاه(اقتصاد 
( گا ا زيست شناسي 

دانشگاه اروميه(علوم 
جانوري--شبانه)

علوم آزمايشگاهي 
علوم پزشكي ارتش

زيست شناسي 
سلولي مولكولي 
غيرانتفاعي نور 

) ا

م.  كشاورزي-
زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه 

( ا ا ال (ا

م.  منابع طبيعي 
دانشگاه 

تهران(مرتع و 
ل ا آ

م.  كشاورزي 
دانشگاه تبريز(گياه 
پزشكي--شبانه)

پرستاري علوم 
پزشكي تبريز(محل 

تحصيل سراب )

اتاق عمل علوم 
پزشكي جندي 

شاپور(محل تحصيل 
( ش ش

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم پزشكي 

جندي شاپور

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم 

پزشكي همدان(محل 
( ا آ ا ل

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

اروميه(اقتصاد 
( گا ا

حسابداري دانشگاه 
بوعلي سينا(محل 

تحصيل رزن )

بهداشت مواد 
غذايي دانشگاه 

ايالم(نيم سال دوم 
( ا ش

علوم اقتصادي 
دانشگاه شهيد 
چمران(اقتصاد 
( ا ش ظ

علوم تربيتي پرديس 
حضرت رسول اكرم 

اهواز(آموزش 
ش زيست شناسي 

سلولي مولكولي 
غيرانتفاعي نور 

ا

زيست شناسي 
سلولي مولكولي 
غيرانتفاعي ربع 

ش

زيست شناسي 
سلولي مولكولي 
غيرانتفاعي ربع 

ش

م.  توليدات گياهي 
دانشگاه شهيد مدني 

آذربايجان(گياهان 
( ط ا

م.  كشاورزي-علوم 
و صنايع غذايي 

دانشگاه تبريز(علوم 
غذا ا

م.  كشاورزي 
دانشگاه شهيد مدني 

آذربايجان(گياه 
( شك

پرستاري علوم 
پزشكي همدان

اتاق عمل علوم 
پزشكي بهبهان

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم پزشكي 

ايالم

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي 

اروميه(محل تحصيل 
(

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

تبريز(اقتصاد نظري)

علم اطالعات ودانش 
شناسي   دانشگاه 

تبريز

حسابداري دانشگاه 
ايالم

علوم اقتصادي 
دانشگاه بوعلي 

سينا(اقتصاد نظري)

حسابداري دانشگاه 
رازي كرمانشاه(محل 

تحصيل جوانرود )

م.  كشاورزي-علوم 
دامي دانشگاه 

تهران(غير 
گا ك ا

م.  كشاورزي-
ترويج و آموزش 

كشاورزي دانشگاه 
ا

م.  منابع طبيعي-م.  
چوب و كاغذ 

دانشگاه صنعتي 
ا اال ا

پرستاري علوم 
پزشكي ايالم(نيم 

سال دوم )

هوشبري علوم 
پزشكي بقيه 

اهللا(بورسيه سپاه 
( ا ا ا

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي بقيه 
اهللا(بورسيه سپاه 

( ا ا ا

مديريت دانشگاه 
بوعلي سينا(دولتي--
محل تحصيل رزن )

مديريت دانشگاه 
اروميه(بازرگاني--

نيمه حضوري)

علوم تربيتي 
پرديس شهيد 

مدرس 
ش (آ ال ا

كتابداري علوم 
پزشكي 

ايران(شاخه 
( شك

حسابداري 
غيرانتفاعي علم و 
فناوري شمس تبريز

م.  كشاورزي 
دانشگاه مراغه(گياه 

پزشكي)

م.  كشاورزي-
زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه 

ا ا ك

م.  كشاورزي 
دانشگاه كشاورزي 
رامين اهواز(علوم 

اك)

مامايي علوم پزشكي 
همدان

اتاق عمل علوم 
پزشكي همدان(محل 

تحصيل نهاوند )

علوم اقتصادي 
دانشگاه شهيد 

چمران(اقتصاد نظري)

مديريت دانشگاه 
رازي كرمانشاه(مالي-

-محل تحصيل 
( ا

حسابداري 
غيرانتفاعي 

جهاددانشگاهي 
ا م.  منابع طبيعي 

دانشگاه صنعتي 
خاتم االنبياء - 
ط ) ا

م.  كشاورزي 
دانشگاه اروميه(علوم 

خاك)

م.  توليدات گياهي 
دانشگاه 

اروميه(گياهان 
ط ا

پرستاري علوم 
پزشكي آبادان

اتاق عمل علوم 
پزشكي آبادان

م.  كشاورزي-
زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه 
ا ا ال (ا

م.  كشاورزي 
دانشگاه تبريز(علوم 

خاك)

م.  كشاورزي 
دانشگاه شهيد 

چمران(گياه پزشكي)

پرستاري علوم 
پزشكي ارتش(ويژه 

آقايان )

اتاق عمل علوم 
پزشكي بقيه 

اهللا(بورسيه سپاه 
( ا ا ا م.  كشاورزي 

دانشگاه بوعلي 
سينا(علوم خاك)

م.  كشاورزي 
دانشگاه 

كردستان(علوم 
( ا اغ

م.  فضاي سبز 
دانشگاه مالير

پرستاري علوم 
پزشكي مراغه

كارشناسيزمين شناسي و شيمي

بين4750 تا5500
زيست شناسي و علوم آزمايشگاهي

مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و فضاي 
سبز

مهندسي بهداشت حرفه اي و 
عمومي و محيط

علوم تجربي رشته (ويژه استان هاي كرمانشاه، همدان و كردستان): ويژه نامه استاني انتخاب رشته



بازه
پرستاري و 
مامايي

اتاق عمل و 
هوشبري

كاردرماني و 
گفتار درماني و 

اطالعات 
كارداني كارشناسيزمين شناسي و شيمي زيست شناسي و علوم آزمايشگاهي

مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و فضاي 
سبز

مهندسي بهداشت حرفه اي و 
عمومي و محيط

م.  كشاورزي-علوم 
دامي دانشگاه 

اروميه(دام)

م.  كشاورزي-
زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه 
( ا ) ا

م.  كشاورزي-
زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه 

( ا ا ال (ا ا

مامايي علوم پزشكي 
جندي شاپور(محل 
تحصيل شوشتر )

م.  منابع طبيعي-
جنگلداري دانشگاه 

اروميه

م.  كشاورزي-علوم 
و صنايع غذايي 

دانشگاه ايالم(علوم 
غذا ا

م.  توليدات گياهي 
دانشگاه نهاوند(ويژه 

خواهران)(گياهان 
( ط ا

پرستاري علوم 
پزشكي دزفول

م.  توليدات گياهي 
دانشگاه 

مراغه(گياهان 
( ط ا

م.  فضاي سبز 
دانشگاه تبريز

م.  كشاورزي-علوم 
دامي دانشگاه 

كشاورزي رامين 
( ا ) ا ا

پرستاري علوم 
پزشكي جندي 

شاپور(محل تحصيل 
( ش ش م.  كشاورزي-علوم 

دامي دانشگاه 
تبريز(طيور)

م.  منابع طبيعي 
دانشگاه علوم و 

فنون دريايي 
ط ) زيست شناسي 

سلولي مولكولي 
غيرانتفاعي ربع 

ش

زيست شناسي 
سلولي مولكولي 
غيرانتفاعي نور 

ا

زيست شناسي 
سلولي مولكولي 
غيرانتفاعي نور 
ل ) ا

م.  كشاورزي 
دانشگاه كشاورزي 
رامين اهواز(گياه 

( شك

م.  كشاورزي 
دانشگاه بوعلي 

سينا(گياه پزشكي--
( ا ش

م.  كشاورزي-
زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه 
( ا ) ال

زمين شناسي 
دانشگاه شهيد 
چمران(شبانه)

زمين شناسي 
دانشگاه تبريز

زمين شناسي 
دانشگاه شهيد 

چمران

كارداني علمي، 
كاربردي توليد و 

بهره برداري گياهان 
ط ا

علم اطالعات ودانش 
شناسي   دانشگاه 
شهيد چمران

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

ايالم(اقتصاد نظري)

علوم اقتصادي 
دانشگاه رازي 

كرمانشاه(اقتصاد 
( ا ش ظ

علوم اقتصادي 
دانشگاه بوعلي 

سينا(اقتصاد نظري-
( ا ش

بهداشت مواد غذايي 
دانشگاه ايالم(نيم 

سال اول )

زيست شناسي 
غيرانتفاعي ربع 

رشيدي 
( )

زيست شناسي 
سلولي مولكولي 
غيرانتفاعي ربع 
ل ) ش

زيست شناسي 
غيرانتفاعي نور 

دانش ميمه(علوم 
( ا گ

م.  كشاورزي-علوم 
دامي دانشگاه 

كشاورزي رامين 
(غ ا ا

م.  كشاورزي-علوم 
و صنايع غذايي 
دانشگاه بوعلي 
ا ل ا(

م.  كشاورزي-علوم 
دامي دانشگاه 
كردستان(طيور)

شيمي دانشگاه 
مدني 

اذربايجان(محض--
( ا

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

اروميه(اقتصاد 
گا ا

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

اروميه(اقتصاد نظري-
(

مديريت دانشگاه 
رازي 

كرمانشاه(بازرگاني-
ل ل

حسابداري 
غيرانتفاعي شهيد 
رضايي كرمانشاه

مديريت دانشگاه 
بوعلي 

سينا(بازرگاني--
( ل ل زيست شناسي 

غيرانتفاعي ربع 
رشيدي 

ا) )

زيست شناسي 
غيرانتفاعي ربع 

رشيدي تبريز(علوم 
( ا

م.  كشاورزي-
زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه 
ال (ا ا ش

م.  منابع طبيعي-
شيالت دانشگاه 
مالير(تكثير و 

( ا آ ش

م.  كشاورزي-
ترويج و آموزش 

كشاورزي دانشگاه 
ا ل

مديريت دانشگاه 
كردستان(بازرگاني--

نيمه حضوري)

م.  منابع طبيعي 
دانشگاه كشاورزي 
رامين اهواز(مرتع و 

( ا آ

م.  كشاورزي 
دانشگاه اروميه(علوم 

باغباني)

م.  منابع طبيعي-
جنگلداري دانشگاه 
صنعتي خاتم االنبياء 

ا م.  منابع طبيعي 
دانشگاه 

كردستان(مرتع و 
( ا آ

م.  منابع طبيعي 
دانشگاه صنعتي 
خاتم االنبياء - 

) ا

م.  كشاورزي-
زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه 

ش م.  كشاورزي 
دانشگاه بوعلي 

سينا(علوم باغباني--
( ا ش

م.  منابع طبيعي 
دانشگاه علوم و 

فنون دريايي 
ط )

م.  توليدات گياهي 
دانشگاه سيدجمال 

الدين 
ا ا (گ ا آ ا م.  فضاي سبز 

دانشگاه سيدجمال 
الدين اسدآبادي

م.  كشاورزي 
دانشگاه مالير(علوم 

خاك)

م.  منابع طبيعي-
جنگلداري دانشگاه 
تبريز(جنگلداري--
( ا ل ل م.  كشاورزي 

دانشگاه شهيد 
چمران(علوم خاك)

م.  كشاورزي-
ترويج و آموزش 

كشاورزي دانشگاه 
شك ا (گ ا

م.  منابع طبيعي-
جنگلداري دانشگاه 

تهران(محل تحصيل 
( ك م.  كشاورزي-علوم 

دامي دانشگاه 
كردستان(دام)

م.  كشاورزي-علوم 
دامي دانشگاه 

تبريز(محل تحصيل 
( ا

م.  منابع طبيعي-
شيالت دانشگاه 

كردستان

م.  كشاورزي 
دانشگاه مراغه(علوم 

خاك)

م.  منابع طبيعي 
دانشگاه اروميه(مرتع 

و آبخيزداري)

م.  كشاورزي 
دانشگاه 

كردستان(علوم 
( ا ش اك م.  منابع طبيعي-

شيالت دانشگاه 
علوم و فنون دريايي 

ك )

م.  كشاورزي 
دانشگاه شهيد 

چمران(علوم باغباني)

م.  كشاورزي-علوم 
دامي دانشگاه 
اروميه(طيور)

م.  منابع طبيعي 
دانشگاه مالير(محيط 

زيست)

م.  كشاورزي-
زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه 

( ا ا ال (ا اغ

م.  كشاورزي 
دانشگاه بوعلي 

سينا(علوم باغباني)

م.  كشاورزي-علوم 
و صنايع غذايي 
دانشگاه بوعلي 
ا ل ا(

م.  كشاورزي-
زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه 

( ا ا(ش ل

م.  منابع طبيعي-
شيالت دانشگاه 

صنعتي خاتم االنبياء 
ك ) ا م.  توليدات گياهي 

دانشگاه 
اروميه(گياهان 
ط ا

م.  كشاورزي-علوم 
دامي دانشگاه بوعلي 

سينا

م.  كشاورزي 
دانشگاه مراغه(علوم 

باغباني)

م.  كشاورزي-علوم 
و صنايع غذايي 
غيرانتفاعي آفاق 
ا ل ) ا

م.  منابع طبيعي-
شيالت دانشگاه 

علوم و فنون دريايي 
)

م.  منابع طبيعي 
دانشگاه مالير(مرتع 

و آبخيزداري)

م.  منابع طبيعي-
شيالت دانشگاه 

علوم و فنون دريايي 
)

م.  فضاي سبز 
دانشگاه مالير(شبانه)

م.  كشاورزي-علوم 
دامي دانشگاه 

اروميه(دام--شبانه)

م.  كشاورزي-علوم 
و صنايع غذايي 
غيرانتفاعي صبا 
ا ل ) ا

م.  كشاورزي 
غيرانتفاعي آفاق 

اروميه(گياه پزشكي)

بين4000 تا4750



بازه
كاردرماني و گفتار 
درماني و اطالعات 

سالمت
كارداني

علوم آزمايشگاهي 
علوم پزشكي ايالم

علوم آزمايشگاهي 
دانشگاه بوعلي 

سينا(شبانه)

م.  كشاورزي-علوم و 
صنايع غذايي دانشگاه 
تهران(علوم و صنايع 
غذايي--محل تحصيل

م.  كشاورزي-علوم و 
صنايع غذايي دانشگاه 
شيراز(علوم و صنايع 

غذايي)

م.  كشاورزي-علوم و 
صنايع غذايي دانشگاه 

بوعلي سينا(علوم و 
صنايع غذايي)

پرستاري علوم پزشكي 
ايران

مامايي علوم پزشكي 
جندي شاپور

هوشبري علوم پزشكي 
همدان

اتاق عمل علوم پزشكي 
كرمانشاه

گفتار درماني علوم 
پزشكي جندي شاپور

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي شهيد 

بهشتي

م.  بهداشت حرفه اي 
علوم پزشكي شهيد 

بهشتي

شيمي دانشگاه 
الزهرا(محض)

شيمي دانشگاه 
الزهرا(كاربردي--

شبانه)

كارداني دامپزشكي 
دانشگاه ايالم

كارشناسي تكنولوژي 
پرتوشناسي- 

راديولوژي علوم 
پزشكي خرم آباد

مديريت دانشگاه شهيد 
بهشتي(بازرگاني)

مديريت دانشگاه عالمه 
طباطبايي(بازرگاني--

شبانه)

علوم تربيتي پرديس 
شهيد صدوقي 

كرمانشاه(آموزش 
وپرورش پيش 

مديريت دانشگاه عالمه 
طباطبايي(بازرگاني)

زيست شناسي 
دانشگاه شهيد 

بهشتي(علوم جانوري)

زيست شناسي سلولي 
مولكولي دانشگاه 

شيراز(علوم سلولي 
مولكولي)

م.  كشاورزي دانشگاه 
تهران(گياه پزشكي--

محل تحصيل پاكدشت )

م.  كشاورزي دانشگاه 
تهران(گياه پزشكي--
محل تحصيل كرج )

م.  منابع طبيعي 
دانشگاه تهران(محيط 

زيست- كرج )

پرستاري علوم پزشكي 
خرم آباد(محل تحصيل 

پ لدختر )

پرستاري علوم پزشكي 
جندي شاپور

هوشبري علوم پزشكي 
دزفول

هوشبري علوم پزشكي 
جندي شاپور

گفتار درماني علوم 
پزشكي شيراز

م.  بهداشت حرفه اي 
علوم پزشكي كرمانشاه

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم پزشكي 

تهران

شيمي دانشگاه شهيد 
چمران(محض--شبانه)

شيمي دانشگاه 
خوارزمي 

تهران(محض--محل 
( تحصيل كرج

كارداني دامپزشكي 
دانشگاه بوعلي سينا

علوم تربيتي پرديس 
امام جعفر صادق 

ايالم(آموزش وپرورش 
پيش دبستاني 

مديريت دانشگاه عالمه 
طباطبايي(بيمه اكو--
محل اجرا بيمه اكو )

مديريت دانشگاه 
تهران(دولتي)

روان شناسي دانشگاه 
شهيد چمران(باليني)

مديريت دانشگاه عالمه 
طباطبايي(دولتي--

شبانه)

زيست شناسي سلولي 
مولكولي دانشگاه شهيد 
چمران(ميكروبيولوژي)

زيست شناسي 
دانشگاه شهيد 

بهشتي(زيست دريا)

م.  فضاي سبز دانشگاه 
تهران(محل تحصيل 

كرج )

م.  كشاورزي دانشگاه 
كشاورزي رامين 

اهواز(علوم باغباني)

م.  كشاورزي دانشگاه 
رازي كرمانشاه(گياه 

پزشكي)

پرستاري علوم پزشكي 
شيراز

مامايي علوم پزشكي 
ايالم

هوشبري علوم پزشكي 
جهرم

هوشبري علوم پزشكي 
كرمانشاه

كاردرماني علوم 
پزشكي همدان

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي جندي 

شاپور

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم پزشكي 

كرمانشاه

شيمي دانشگاه بوعلي 
سينا(كاربردي)

شيمي دانشگاه رازي 
كرمانشاه(كاربردي)

كارداني فوريت هاي 
پزشكي علوم پزشكي 
بقيه اهللا(بورسيه سپاه 

پاسداران )

حسابداري دانشگاه 
عالمه طباطبايي(شبانه)

مديريت علوم پزشكي 
تهران(خدمات 

بهداشتي درماني)

علوم اقتصادي دانشگاه 
شهيد بهشتي(اقتصاد 

صنعتي)

مديريت دانشگاه علوم 
اقتصادي تهران(امور 

بانكي)

علوم اقتصادي دانشگاه 
عالمه طباطبايي(اقتصاد 

نظري)

زيست شناسي 
دانشگاه شهيد 

بهشتي(علوم گياهي)

زيست شناسي سلولي 
مولكولي دانشگاه 

مالير(ميكروبيولوژي)

م.  كشاورزي دانشگاه 
تهران(علوم باغباني--

محل تحصيل كرج )

م.  كشاورزي-زراعت و 
اصالح نباتات دانشگاه 
تهران(محل تحصيل 

( كرج

م.  كشاورزي دانشگاه 
تهران(علوم خاك--
محل تحصيل كرج )

مامايي علوم پزشكي 
شيراز(نيم سال دوم )

هوشبري علوم پزشكي پرستاري دانشگاه شاهد
شيراز(محل تحصيل 

استهبان )

هوشبري علوم پزشكي 
خرم آباد

كارشناسي فناوري 
اطالعات سالمت علوم 

پزشكي ايران

م.  بهداشت حرفه اي 
علوم پزشكي شهيد 

بهشتي(دانشكده 
سالمت ايمني ومحيط

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم پزشكي 

همدان

شيمي دانشگاه شهيد 
چمران(كاربردي)

زمين شناسي دانشگاه 
تهران

مديريت دانشگاه شهيد 
بهشتي(صنعتي)

علوم تربيتي پرديس 
شهيد باهنر 

شيراز(آموزش وپرورش 
پيش دبستاني

مديريت دانشگاه 
تهران(دولتي--محل 
تحصيل پرديس قم 

دانشگاه تهران )

حسابداري دانشگاه 
علوم اقتصادي تهران

مديريت دانشگاه عالمه 
طباطبايي(جهانگردي--

شبانه)

زيست شناسي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(علوم جانوري--
محل تحصيل كرج )

زيست شناسي 
دانشگاه شيراز(عمومي)

م.  كشاورزي دانشگاه 
تهران(اقتصاد 

كشاورزي--محل 
( تحصيل كرج

م.  كشاورزي-علوم 
دامي دانشگاه 

تهران(دام--محل 
( تحصيل كرج

م.  منابع طبيعي-
شيالت دانشگاه 

تهران(تكثير و پرورش 
آبزيان--محل تحصيل

پرستاري علوم پزشكي 
بقيه اهللا(بورسيه سپاه 

پاسداران )

مامايي علوم پزشكي 
خرم آباد

اتاق عمل علوم پزشكي 
جندي شاپور

هوشبري علوم پزشكي 
ياسوج

كارشناسي فناوري 
اطالعات سالمت علوم 
پزشكي شهيد بهشتي

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم پزشكي 

شهيد بهشتي

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي شهيد 

بهشتي(دانشكده 
سالمت ايمني ومحيط

شيمي دانشگاه بوعلي 
سينا(محض)

شيمي دانشگاه بوعلي 
سينا(محض--شبانه)

علوم اقتصادي دانشگاه 
شهيد بهشتي(اقتصاد 

نظري)

دبيري شيمي پرديس 
شهيد رجايي 

شيراز(بومي استان 
( خوزستان

علوم تربيتي پرديس 
شهيد ايزد پناه 
ياسوج(آموزش 
وپرورش پيش 

حسابداري دانشگاه 
الزهرا

علوم تربيتي پرديس 
شهيد باهنر 

همدان(آموزش 
وپرورش پيش 

علوم آزمايشگاهي 
دانشگاه بوعلي سينا

زيست شناسي سلولي 
مولكولي دانشگاه رازي 
كرمانشاه(علوم سلولي 

مولكولي)

م.  كشاورزي-علوم 
دامي دانشگاه 

تهران(طيور--محل 
( تحصيل كرج

م.  كشاورزي دانشگاه 
شيراز(علوم خاك)

م.  كشاورزي-علوم و 
صنايع غذايي دانشگاه 

كشاورزي رامين 
اهواز(تبديل مواد غذايي)

پرستاري علوم پزشكي 
ياسوج

پرستاري علوم پزشكي 
خرم آباد(محل تحصيل 

اليگودرز )

اتاق عمل علوم پزشكي 
شيراز(محل تحصيل 

استهبان )

هوشبري علوم پزشكي 
خرم آباد(محل تحصيل 

پلدختر )

كارشناسي فناوري 
اطالعات سالمت علوم 

پزشكي تهران

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم پزشكي 

خرم آباد

م.  بهداشت حرفه اي 
علوم پزشكي ايالم

زمين شناسي دانشگاه 
شهيد بهشتي

شيمي دانشگاه جندي 
شاپور(شيمي آفت كش 

ها)

مديريت دانشگاه عالمه 
طباطبايي(بيمه اكو--
محل اجرا بيمه اكو --

شبانه)

علوم تربيتي پرديس 
فاطمه الزهرا 

اهواز(آموزش وپرورش 
پيش دبستاني

حسابداري دانشكده 
دختران شريعتي(شبانه)

مديريت دانشگاه 
الزهرا(بازرگاني)

مديريت دانشگاه 
تهران(كسب و كارهاي 

كوچك)

زيست شناسي سلولي 
مولكولي مركز آموزش 
عالي استهبان(علوم 

سلولي مولكولي)

زيست شناسي 
دانشگاه الزهرا(علوم 

گياهي)

م.  كشاورزي دانشگاه 
شيراز(علوم باغباني)

م.  كشاورزي-علوم و 
صنايع غذايي دانشگاه 
جهرم(علوم و صنايع 

غذايي)

م.  كشاورزي دانشگاه 
لرستان(گياه پزشكي)

پرستاري علوم پزشكي 
همدان(محل تحصيل 

اسدآباد )

پرستاري علوم پزشكي 
جهرم

هوشبري علوم پزشكي 
فسا

اتاق عمل علوم پزشكي 
ياسوج

كارشناسي فناوري 
اطالعات سالمت علوم 

پزشكي خرم آباد

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم پزشكي 

جندي شاپور(محل 
( تحصيل شوشتر

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم پزشكي 

شيراز

شيمي دانشگاه 
مالير(كاربردي)

شيمي دانشگاه صنعتي 
خاتم االنبياء - 

بهبهان(محيط زيست)

حسابداري دانشگاه 
شيراز

علوم تربيتي پرديس 
عالمه طباطبايي خرم 
آباد(آموزش وپرورش 

پيش دبستاني

روان شناسي دانشگاه 
شهيد چمران(صنعتي 

سازماني--شبانه)

حسابداري دانشگاه 
علوم اقتصادي 

تهران(حسابرسي)

علوم تربيتي پرديس 
شهيد ايزد پناه 
ياسوج(آموزش 
وپرورش پيش 

زيست شناسي 
دانشگاه صنعتي خاتم 

االنبياء - 
بهبهان(عمومي)

زيست شناسي 
دانشگاه لرستان(علوم 

جانوري)

م.  كشاورزي-ترويج و 
آموزش كشاورزي 

دانشگاه تهران(محل 
( تحصيل كرج

م.  منابع طبيعي-
شيالت دانشگاه 

تهران(بوم شناسي 
آبزيان--محل تحصيل

م.  كشاورزي-زراعت و 
اصالح نباتات دانشگاه 

بوعلي سينا

پرستاري علوم پزشكي 
خرم آباد(محل تحصيل 

بروجرد )

پرستاري علوم پزشكي 
شيراز(محل تحصيل 

المرد )

اتاق عمل علوم پزشكي 
الرستان

اتاق عمل علوم پزشكي 
همدان

كارشناسي فناوري 
اطالعات سالمت علوم 
پزشكي جندي شاپور

م.  بهداشت حرفه اي 
علوم پزشكي همدان

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي ايالم

شيمي دانشگاه شهيد 
چمران(محض)

شيمي دانشگاه 
لرستان(محض)

علوم تربيتي پرديس 
شهيد رجايي 

كرمانشاه(آموزش 
وپرورش پيش 

حسابداري دانشگاه 
تهران(محل تحصيل 
پرديس قم دانشگاه 

( تهران

مديريت دانشگاه شهيد 
بهشتي(دولتي)

كارشناسي تكنولوژي 
پرتوشناسي- 

راديولوژي علوم 
پزشكي ارتش

علوم اقتصادي دانشگاه 
شهيد بهشتي(اقتصاد 

پول و بانكداري)

زيست شناسي 
دانشگاه ياسوج(علوم 

گياهي)

زيست شناسي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(علوم گياهي--
( محل تحصيل كرج

م.  كشاورزي-ترويج و 
آموزش كشاورزي 

دانشگاه 
شيراز(باغباني،خاكشنا

م.  منابع طبيعي 
دانشگاه شيراز(محيط 

زيست)

م.  كشاورزي دانشگاه 
جهرم(زيست فناوري 

(بيوتكنولوژي))

پرستاري علوم پزشكي 
شيراز(محل تحصيل 

آباده )

پرستاري علوم پزشكي 
همدان

اتاق عمل علوم پزشكي 
گراش

اتاق عمل علوم پزشكي 
خرم آباد

كارشناسي فناوري 
اطالعات سالمت علوم 

پزشكي شيراز

م.  بهداشت حرفه اي 
علوم پزشكي خرم آباد

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي كرمانشاه

زمين شناسي دانشگاه 
بوعلي سينا

زمين شناسي دانشگاه 
شيراز

حسابداري دانشكده 
دختران شريعتي

روان شناسي دانشگاه 
شهيد چمران(صنعتي 

سازماني)

حسابداري دانشگاه 
شهيد چمران

مديريت علوم پزشكي 
جندي شاپور(خدمات 

بهداشتي درماني)

علوم اقتصادي دانشگاه 
عالمه طباطبايي(اقتصاد 

نظري--شبانه)

زيست شناسي 
دانشگاه بوعلي 

سينا(علوم گياهي)

زيست شناسي 
دانشگاه رازي 

كرمانشاه(علوم گياهي)

م.  كشاورزي-زراعت و 
اصالح نباتات دانشگاه 
تهران(محل تحصيل 

( پاكدشت

م.  كشاورزي دانشگاه 
شيراز(گياه پزشكي)

م.  كشاورزي-علوم و 
صنايع غذايي دانشگاه 
جهرم(علوم و صنايع 

غذايي--شبانه)

پرستاري علوم پزشكي 
ايالم(نيم سال دوم )

مامايي علوم پزشكي 
همدان

هوشبري علوم پزشكي 
ايالم

اتاق عمل علوم پزشكي 
فسا

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي ياسوج

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم پزشكي 

جهرم

شيمي دانشگاه 
ايالم(محض)

شيمي دانشگاه 
بروجردي(محض)

مديريت علوم پزشكي 
شيراز(خدمات 

بهداشتي درماني)

مديريت علوم پزشكي 
ايران(خدمات بهداشتي 

درماني)

مديريت دانشگاه شهيد 
چمران(بازرگاني)

روان شناسي 
غيرانتفاعي 

جهاددانشگاهي 
خوزستان(باليني)

مديريت دانشگاه علوم 
اقتصادي تهران(بيمه)

زيست شناسي سلولي 
مولكولي دانشگاه 

مالير(ميكروبيولوژي--
شبانه)

زيست شناسي 
دانشگاه صنعتي خاتم 
االنبياء - بهبهان(علوم 

گياهي)

م.  كشاورزي-علوم و 
صنايع غذايي دانشگاه 

بوعلي سينا(علوم و 
صنايع غذايي--محل

م.  كشاورزي دانشگاه 
ياسوج(گياه پزشكي--

شبانه)

م.  كشاورزي-علوم و 
صنايع غذايي دانشگاه 
ايالم(علوم و صنايع 

غذايي)

پرستاري علوم پزشكي 
آبادان

پرستاري علوم پزشكي 
ارتش(ويژه آقايان )

اتاق عمل علوم پزشكي 
دزفول

اتاق عمل علوم پزشكي 
جهرم

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي شيراز

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي همدان

شيمي دانشگاه بوعلي 
سينا(كاربردي--شبانه)

شيمي دانشگاه 
ياسوج(كاربردي--

محل تحصيل گچساران 
(

علوم اقتصادي دانشگاه 
الزهرا(اقتصاد نظري)

مديريت دانشگاه عالمه 
طباطبايي(جهانگردي)

حسابداري دانشگاه 
بوعلي سينا(شبانه)

حسابداري دانشگاه 
شهيد چمران(شبانه)

مديريت دانشگاه 
لرستان(بازرگاني)

زيست شناسي 
دانشگاه ياسوج(علوم 

گياهي--شبانه)

زيست شناسي 
دانشگاه علوم و فنون 

دريايي 
خرمشهر(زيست دريا)

م.  كشاورزي دانشگاه 
ايالم(گياه پزشكي)

م.  فضاي سبز دانشگاه 
كشاورزي رامين اهواز

م.  منابع طبيعي-
جنگلداري دانشگاه 
رازي كرمانشاه

مامايي علوم پزشكي 
ياسوج

پرستاري علوم پزشكي 
فسا

اتاق عمل علوم پزشكي 
ايالم

اتاق عمل علوم پزشكي 
جندي شاپور(محل 
تحصيل شوشتر )

م.  بهداشت حرفه اي 
علوم پزشكي جندي 

شاپور

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم پزشكي 

جندي شاپور

زمين شناسي دانشگاه 
خوارزمي 

تهران(محض--محل 
( تحصيل كرج

زمين شناسي دانشگاه 
بوعلي سينا(شبانه)

مديريت دانشگاه عالمه 
طباطبايي(دولتي)

كتابداري علوم پزشكي 
همدان(شاخه پزشكي)

مديريت دانشگاه شهيد 
چمران(بازرگاني--

شبانه)

بهداشت مواد غذايي 
دانشگاه ايالم(نيم سال 

دوم )

حسابداري دانشگاه 
رازي كرمانشاه(شبانه)

زيست شناسي سلولي 
مولكولي غيرانتفاعي نور 

دانش ميمه(ژنتيك)

زيست شناسي 
دانشگاه علوم و فنون 

دريايي 
خرمشهر(زيست دريا--

م.  كشاورزي-علوم 
دامي دانشگاه ايالم

م.  كشاورزي-زراعت و 
اصالح نباتات دانشگاه 
ياسوج(اصالح نباتات، 

زراعت--شبانه)

م.  كشاورزي دانشگاه 
بوعلي سينا(گياه 

پزشكي)

مامايي علوم پزشكي 
جندي شاپور(محل 
تحصيل شوشتر )

پرستاري علوم پزشكي 
دزفول

اتاق عمل علوم پزشكي 
بهبهان

هوشبري علوم پزشكي 
بقيه اهللا(بورسيه سپاه 

پاسداران )

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي خرم آباد

م.  بهداشت حرفه اي 
علوم پزشكي شيراز

شيمي دانشگاه جندي 
شاپور(شيمي آفت كش 

ها--شبانه)

شيمي دانشگاه 
ياسوج(محض)

علوم اقتصادي دانشگاه 
شيراز(اقتصاد نظري)

علوم تربيتي پرديس 
شهيد مقصودي 
همدان(آموزش 
وپرورش پيش

حسابداري موسسه 
آموزش عالي بانكداري 

ايران

علوم اقتصادي دانشگاه 
لرستان(اقتصاد 

بازرگاني)

مديريت دانشگاه 
ايالم(بازرگاني)

زيست شناسي 
دانشگاه شهيد 
چمران(عمومي)

زيست شناسي 
دانشگاه مالير(علوم 

گياهي)

م.  كشاورزي دانشگاه 
تهران(علوم باغباني--
محل تحصيل پاكدشت )

م.  منابع طبيعي 
دانشگاه تهران(مرتع و 

آبخيزداري--محل 
( تحصيل كرج

م.  كشاورزي-علوم و 
صنايع غذايي دانشگاه 

فسا(علوم و صنايع 
غذايي)

پرستاري علوم پزشكي 
الرستان

پرستاري علوم پزشكي 
جندي شاپور(محل 
تحصيل شوشتر )

اتاق عمل علوم پزشكي 
همدان(محل تحصيل 

نهاوند )

اتاق عمل علوم پزشكي 
آبادان

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم پزشكي 
همدان(محل تحصيل 

( اسدآباد

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم پزشكي 
الرستان(محل تحصيل 

( اوز

شيمي دانشگاه 
بروجردي(محض--

شبانه)

شيمي دانشگاه 
ياسوج(محض--شبانه)

مديريت علوم پزشكي 
بقيه اهللا(خدمات 

بهداشتي درماني--
بورسيه سپاه پاسداران )

علوم تربيتي پرديس 
شهيد رجايي 

شيراز(آموزش وپرورش 
پيش دبستاني

علوم اقتصادي دانشگاه 
رازي كرمانشاه(اقتصاد 

بازرگاني)

مديريت دانشگاه 
شيراز(صنعتي)

حسابداري دانشگاه 
بوعلي سينا(محل 

تحصيل رزن )

زيست شناسي 
دانشگاه بوعلي 

سينا(علوم گياهي--
شبانه)

علوم آزمايشگاهي 
علوم پزشكي ارتش

م.  كشاورزي-علوم 
دامي دانشگاه 

تهران(غير 
نشخواركنندگان--محل

م.  كشاورزي دانشگاه 
جهرم(علوم باغباني)

م.  كشاورزي-ترويج و 
آموزش كشاورزي 

دانشگاه رازي 
كرمانشاه(شبانه)

پرستاري علوم پزشكي 
گراش

اتاق عمل علوم پزشكي 
بقيه اهللا(بورسيه سپاه 

پاسداران )

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم پزشكي 

ياسوج

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم پزشكي 

ايالم

شيمي دانشگاه 
ياسوج(كاربردي--

محل تحصيل گچساران 
--شبانه)

بهداشت مواد غذايي 
دانشگاه ايالم(نيم سال 

دوم --شبانه)

علوم اقتصادي دانشگاه 
شهيد چمران(اقتصاد 

نظري--شبانه)

مديريت دانشگاه 
لرستان(بازرگاني--
محل تحصيل الشتر )

علوم تربيتي پرديس 
حضرت رسول اكرم 

اهواز(آموزش وپرورش 
پيش دبستاني 

حسابداري دانشگاه 
ايالم

زيست شناسي سلولي 
مولكولي غيرانتفاعي نور 

دانش ميمه(زيست 
فناوري/بيوتكنولوژي)

زيست شناسي سلولي 
مولكولي غيرانتفاعي نور 

دانش 
ميمه(ميكروبيولوژي)

م.  منابع طبيعي-م.  
چوب و كاغذ دانشگاه 
صنعتي خاتم االنبياء - 
بهبهان(صنايع خمير و

م.  كشاورزي-زراعت و 
اصالح نباتات دانشگاه 

كشاورزي رامين 
اهواز(زراعت)

م.  كشاورزي دانشگاه 
كشاورزي رامين 
اهواز(علوم خاك)

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي بقيه 
اهللا(بورسيه سپاه 

( پاسداران

علوم اقتصادي دانشگاه 
بوعلي سينا(اقتصاد 

نظري)

حسابداري دانشگاه 
رازي كرمانشاه(محل 

تحصيل جوانرود )

مديريت دانشگاه 
بوعلي سينا(دولتي--
محل تحصيل رزن )

حسابداري غيرانتفاعي 
حافظ شيراز

مديريت دانشگاه 
شيراز(جهانگردي)

م.  كشاورزي-زراعت و 
اصالح نباتات دانشگاه 

شيراز

م.  منابع طبيعي 
دانشگاه صنعتي خاتم 

االنبياء - بهبهان(محيط 
زيست)

م.  كشاورزي دانشگاه 
شهيد چمران(گياه 

پزشكي)

علوم تربيتي پرديس 
شهيد مدرس 

ايالم(آموزش وپرورش 
پيش دبستاني 

حسابداري غيرانتفاعي 
زند سيراز

علوم اقتصادي دانشگاه 
بروجردي(اقتصاد 

بازرگاني)

كتابداري علوم پزشكي 
ايران(شاخه پزشكي)

علوم اقتصادي دانشگاه 
شهيد چمران(اقتصاد 

نظري)

م.  كشاورزي-علوم 
دامي دانشگاه 
لرستان(دام)

م.  كشاورزي دانشگاه 
بوعلي سينا(علوم خاك)

م.  كشاورزي-زراعت و 
اصالح نباتات دانشگاه 
لرستان(اصالح نباتات)

مديريت دانشگاه رازي 
كرمانشاه(مالي--محل 

تحصيل جوانرود )

حسابداري غيرانتفاعي 
جهاددانشگاهي 

خوزستان

علوم تجربي رشته (ويژه استان هاي خوزستان، لرستان،كهگيلويه و بوير احمد و ايالم): ويژه نامه استاني انتخاب رشته
زمين شناسي و شيمي

زيست شناسي و علوم 
آزمايشگاهي

كارشناسي
بين4750 تا5500

اتاق عمل و هوشبريپرستاري و ماماييمهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و فضاي سبز
مهندسي بهداشت حرفه اي و 

عمومي و محيط



بازه
كاردرماني و گفتار 
درماني و اطالعات 

سالمت
كارداني زمين شناسي و شيمي

زيست شناسي و علوم 
آزمايشگاهي

كارشناسي اتاق عمل و هوشبريپرستاري و ماماييمهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و فضاي سبز
مهندسي بهداشت حرفه اي و 

عمومي و محيط

م.  فضاي سبز دانشگاه 
مالير

م.  كشاورزي دانشگاه 
ياسوج(گياه پزشكي)

م.  كشاورزي-علوم و 
صنايع غذايي دانشگاه 
ايالم(علوم و صنايع 

غذايي--شبانه)
م.  توليدات گياهي 

دانشگاه نهاوند(ويژه 
خواهران)(گياهان 
دارويي و معطر)

م.  كشاورزي-علوم 
دامي دانشگاه 

كشاورزي رامين 
اهواز(دام)

م.  منابع طبيعي 
دانشگاه شيراز(مرتع و 

آبخيزداري--محل 
( تحصيل داراب

م.  منابع طبيعي 
دانشگاه علوم و فنون 

دريايي خرمشهر(محيط 
زيست--شبانه)

زيست شناسي سلولي 
مولكولي غيرانتفاعي نور 
دانش ميمه(بيوشيمي)

زيست شناسي سلولي 
مولكولي غيرانتفاعي نور 

دانش ميمه(علوم 
سلولي مولكولي)

م.  كشاورزي دانشگاه 
كشاورزي رامين 

اهواز(گياه پزشكي)

م.  منابع طبيعي-
جنگلداري مركز آموزش 
عالي اقليد(جنگلداري 

شهري)

م.  كشاورزي دانشگاه 
بوعلي سينا(گياه 
پزشكي--شبانه)

زمين شناسي دانشگاه 
شهيد چمران(شبانه)

زمين شناسي دانشگاه 
شهيد چمران

علم اطالعات ودانش 
شناسي   دانشگاه 
شهيد چمران

علوم اقتصادي دانشگاه 
ايالم(اقتصاد نظري)

علوم اقتصادي دانشگاه 
رازي كرمانشاه(اقتصاد 

نظري--شبانه)

علوم اقتصادي دانشگاه 
بوعلي سينا(اقتصاد 

نظري--شبانه)

بهداشت مواد غذايي 
دانشگاه ايالم(نيم سال 

اول )

زيست شناسي 
غيرانتفاعي نور دانش 

ميمه(علوم گياهي)

م.  كشاورزي-زراعت و 
اصالح نباتات دانشگاه 

مالير(زراعت)

م.  كشاورزي-علوم 
دامي دانشگاه 

كشاورزي رامين 
اهواز(غير

م.  كشاورزي دانشگاه 
لرستان(علوم خاك--

شبانه)

زمين شناسي دانشگاه 
لرستان

مديريت دانشگاه رازي 
كرمانشاه(بازرگاني--

محل تحصيل جوانرود )

مديريت غيرانتفاعي 
زند سيراز(بازرگاني)

حسابداري غيرانتفاعي 
شهيد رضايي كرمانشاه

مديريت دانشگاه 
بوعلي سينا(بازرگاني--

محل تحصيل رزن )

م.  كشاورزي-علوم و 
صنايع غذايي دانشگاه 

بوعلي سينا(علوم و 
صنايع غذايي--محل

م.  منابع طبيعي 
دانشگاه ياسوج(مرتع و 

آبخيزداري)

م.  كشاورزي-زراعت و 
اصالح نباتات دانشگاه 
شهيد چمران(اصالح 

نباتات)
م.  منابع طبيعي-
شيالت دانشگاه 

مالير(تكثير و پرورش 
آبزيان)

م.  كشاورزي-ترويج و 
آموزش كشاورزي 
دانشگاه بوعلي سينا

م.  منابع طبيعي 
دانشگاه كشاورزي 
رامين اهواز(مرتع و 

آبخيزداري)
م.  منابع طبيعي-

جنگلداري دانشگاه 
صنعتي خاتم االنبياء - 

بهبهان

م.  كشاورزي-علوم 
دامي دانشگاه شيراز

م.  منابع طبيعي 
دانشگاه صنعتي خاتم 
االنبياء - بهبهان(مرتع 

و آبخيزداري)
م.  كشاورزي-زراعت و 
اصالح نباتات دانشگاه 
شهيد چمران(زراعت)

م.  كشاورزي دانشگاه 
بوعلي سينا(علوم 
باغباني--شبانه)

م.  منابع طبيعي 
دانشگاه علوم و فنون 

دريايي خرمشهر(محيط 
زيست)

م.  منابع طبيعي-
جنگلداري دانشگاه 
لرستان(جنگلداري)

م.  توليدات گياهي 
دانشگاه سيدجمال 

الدين 
اسدآبادي(گياهان

م.  توليدات گياهي 
دانشگاه جهرم(گياهان 

دارويي و معطر)

م.  فضاي سبز دانشگاه 
سيدجمال الدين 

اسدآبادي

م.  كشاورزي دانشگاه 
مالير(علوم خاك)

م.  كشاورزي دانشگاه 
شهيد چمران(علوم 

خاك)

م.  منابع طبيعي-
جنگلداري دانشگاه 

تهران(محل تحصيل 
( كرج

م.  منابع طبيعي-
شيالت دانشگاه علوم و 

فنون دريايي 
خرمشهر(تكثير و

م.  كشاورزي دانشگاه 
شيراز(علوم باغباني--
محل تحصيل داراب )

م.  كشاورزي دانشگاه 
شهيد چمران(علوم 

باغباني)

م.  منابع طبيعي 
دانشگاه مالير(محيط 

زيست)

م.  كشاورزي دانشگاه 
بوعلي سينا(علوم 

باغباني)

م.  كشاورزي-علوم و 
صنايع غذايي دانشگاه 

بوعلي سينا(علوم و 
صنايع غذايي--محل

م.  منابع طبيعي 
دانشگاه شيراز(مرتع و 

آبخيزداري)

م.  كشاورزي-زراعت و 
اصالح نباتات دانشگاه 

بوعلي سينا(شبانه)

م.  منابع طبيعي-
شيالت دانشگاه صنعتي 

خاتم االنبياء - 
بهبهان(تكثير و

م.  كشاورزي-علوم 
دامي دانشگاه بوعلي 

سينا

م.  منابع طبيعي-
شيالت دانشگاه علوم و 

فنون دريايي 
خرمشهر(بوم شناسي

م.  منابع طبيعي 
دانشگاه مالير(مرتع و 

آبخيزداري)

م.  منابع طبيعي-
شيالت دانشگاه علوم و 

فنون دريايي 
خرمشهر(بوم شناسي

م.  فضاي سبز دانشگاه 
مالير(شبانه)

م.  كشاورزي-علوم 
دامي دانشگاه ياسوج

بين4000 تا4750



بازه
كاردرماني و گفتار 

درماني و 
اطالعات سالمت

كارداني

علوم آزمايشگاهي 
علوم پزشكي 

اراك(نيم سال اول )

زيست شناسي 
سلولي مولكولي 

دانشگاه 
شهركرد(ژنتيك)

زيست شناسي 
دانشگاه 

اصفهان(علوم 
گياهي)

م.  كشاورزي-علوم 
و صنايع غذايي 

دانشگاه 
تهران(علوم و 

م.  كشاورزي-علوم 
و صنايع غذايي 
دانشگاه صنعتي 

اصفهان(تبديل مواد 

م.  كشاورزي 
دانشگاه صنعتي 
اصفهان(زيست 

فناوري 

پرستاري علوم 
پزشكي ايران

پرستاري علوم 
پزشكي اراك(محل 

تحصيل اراك )

هوشبري علوم 
پزشكي همدان

اتاق عمل علوم 
پزشكي اصفهان

كاردرماني علوم 
پزشكي اراك

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي شهيد 

بهشتي

م.  بهداشت حرفه 
اي علوم پزشكي 
شهيد بهشتي

شيمي دانشگاه 
الزهرا(محض)

شيمي دانشگاه 
شهيد باهنر(شيمي 

دارويي--شبانه)

شيمي دانشگاه 
الزهرا(كاربردي--

شبانه)

كارداني دامپزشكي 
مجتمع آموزش عالي 

اردكان(شبانه)

مديريت دانشگاه 
شهيد 

بهشتي(بازرگاني)

مديريت دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(بازرگاني-
-شبانه)

علوم تربيتي پرديس 
شهيد باهنر 

شهركرد(آموزش 
وپرورش پيش 

كارشناسي 
تكنولوژي 

پرتوشناسي- 
راديولوژي علوم 

دبيري زيست 
شناسي پرديس 

شهيد باهنر 
اراك(بومي استان 

زيست شناسي 
سلولي مولكولي 
دانشگاه شهيد 
باهنر(ژنتيك)

علوم آزمايشگاهي 
دانشگاه بوعلي 

سينا(شبانه)

علوم آزمايشگاهي 
علوم پزشكي 
سيرجان

م.  كشاورزي 
دانشگاه صنعتي 

اصفهان(گياه 
پزشكي)

م.  منابع طبيعي 
دانشگاه يزد(محيط 

زيست--شبانه)

م.  كشاورزي-علوم 
و صنايع غذايي 
دانشگاه بوعلي 

سينا(علوم و صنايع 

پرستاري علوم 
پزشكي شهركرد

مامايي علوم پزشكي 
اراك(بومي استان 

تهران-محل 
تحصيل اراك )

هوشبري علوم 
پزشكي قم

هوشبري علوم 
پزشكي اراك(بومي 
استان تهران-محل 

تحصيل اراك )

گفتار درماني علوم 
پزشكي اراك

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم 
پزشكي تهران

م.  بهداشت حرفه 
اي علوم پزشكي قم

شيمي دانشگاه 
اصفهان(كاربردي)

شيمي دانشگاه 
صنعتي 

اصفهان(محض)

شيمي دانشگاه 
شهيد باهنر(شيمي 

دارويي)

كارداني دامپزشكي 
دانشگاه بوعلي سينا

مديريت دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(بازرگاني)

مديريت دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(بيمه اكو--
محل اجرا بيمه اكو )

مديريت دانشگاه 
تهران(دولتي)

علوم تربيتي پرديس 
فاطمه الزهرا 

اصفهان(آموزش 
وپرورش پيش 

حسابداري دانشگاه 
يزد(شبانه)

زيست شناسي 
دانشگاه شهيد 
بهشتي(علوم 

جانوري)

علوم آزمايشگاهي 
علوم پزشكي بم

زيست شناسي 
دانشگاه قم(علوم 

جانوري--نيم سال 
دوم )

م.  كشاورزي 
دانشگاه تهران(گياه 

پزشكي--محل 
تحصيل پاكدشت )

م.  كشاورزي 
دانشگاه تهران(گياه 

پزشكي--محل 
تحصيل كرج )

م.  منابع طبيعي 
دانشگاه 

تهران(محيط 
زيست--محل 

پرستاري علوم 
پزشكي اصفهان(نيم 

سال دوم )

پرستاري علوم 
پزشكي قم

هوشبري علوم 
پزشكي اراك

اتاق عمل علوم 
پزشكي كاشان

كاردرماني علوم 
پزشكي همدان

م.  بهداشت حرفه 
اي علوم پزشكي 

اصفهان

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي 

يزد(محل تحصيل 
ابركوه )

شيمي دانشگاه 
خوارزمي 

تهران(محض--
محل تحصيل كرج )

شيمي دانشگاه 
يزد(كاربردي)

شيمي دانشگاه 
بوعلي 

سينا(كاربردي)

كارداني دامپزشكي 
مجتمع آموزش عالي 

اردكان

مديريت دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(دولتي--
شبانه)

حسابداري دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(شبانه)

مديريت علوم 
پزشكي 

تهران(خدمات 
بهداشتي درماني)

علوم اقتصادي 
دانشگاه شهيد 
بهشتي(اقتصاد 

صنعتي)

مديريت دانشگاه 
علوم اقتصادي 

تهران(امور بانكي)

زيست شناسي 
دانشگاه شهيد 

بهشتي(زيست دريا)

زيست شناسي 
دانشگاه شهيد 

بهشتي(علوم گياهي)

زيست شناسي 
سلولي مولكولي 

دانشگاه 
مالير(ميكروبيولوژي)

م.  منابع طبيعي 
دانشگاه صنعتي 
اصفهان(محيط 

زيست)

م.  كشاورزي-علوم 
دامي دانشگاه اراك

م.  فضاي سبز 
دانشگاه تهران(محل 

تحصيل كرج )

پرستاري دانشگاه 
شاهد

پرستاري علوم 
پزشكي بقيه 

اهللا(بورسيه سپاه 
پاسداران )

هوشبري علوم 
پزشكي شهركرد

هوشبري علوم 
پزشكي ساوه

كارشناسي فناوري 
اطالعات سالمت 
علوم پزشكي ايران

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم 
پزشكي كاشان

م.  بهداشت حرفه 
اي علوم پزشكي 

شهيد 
بهشتي(دانشكده 

شيمي دانشگاه 
اراك(كاربردي)

شيمي دانشگاه 
اصفهان(محض)

شيمي دانشگاه 
يزد(محض)

كارداني علمي، 
كاربردي توليد و 

بهره برداري گياهان 
دارويي و معطر 

علوم اقتصادي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي(اقتصاد 
نظري)

مديريت دانشگاه 
شهيد 

بهشتي(صنعتي)

مديريت دانشگاه 
تهران(دولتي--محل 
تحصيل پرديس قم 

دانشگاه تهران )

حسابداري دانشگاه 
علوم اقتصادي تهران

مديريت دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(جهانگردي
--شبانه)

زيست شناسي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(علوم 
جانوري--محل 

علوم آزمايشگاهي 
دانشگاه بوعلي سينا

علوم آزمايشگاهي 
علوم پزشكي 

اراك(نيم سال دوم )

م.  كشاورزي-علوم 
و صنايع غذايي 
دانشگاه شهيد 

باهنر(علوم و صنايع 

م.  كشاورزي 
دانشگاه 

تهران(علوم 
باغباني--محل 

م.  كشاورزي-
زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه 

تهران(محل تحصيل 

مامايي علوم پزشكي 
كرمان

پرستاري علوم 
پزشكي ياسوج

هوشبري علوم 
پزشكي كرمان

هوشبري علوم 
پزشكي ياسوج

كارشناسي فناوري 
اطالعات سالمت 

علوم پزشكي شهيد 
بهشتي

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم 
پزشكي همدان

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم 
پزشكي شهيد 

بهشتي

زمين شناسي 
دانشگاه تهران

شيمي دانشگاه 
يزد(فناوري 

اطالعات--شبانه)

شيمي دانشگاه 
بوعلي سينا(محض)

كارداني فوريت هاي 
پزشكي علوم 
پزشكي بقيه 

اهللا(بورسيه سپاه 

علوم اقتصادي 
دانشگاه شهيد 
بهشتي(اقتصاد 

نظري)

علوم تربيتي پرديس 
شهيد ايزد پناه 
ياسوج(آموزش 
وپرورش پيش 

حسابداري دانشگاه 
الزهرا

علوم تربيتي پرديس 
حضرت معصومه 

قم(آموزش وپرورش 
پيش دبستاني 

علوم تربيتي پرديس 
شهيد باهنر 

همدان(آموزش 
وپرورش پيش 

علوم آزمايشگاهي 
علوم پزشكي خمين

زيست شناسي 
دانشگاه الزهرا(علوم 

گياهي)

زيست شناسي 
دانشگاه 

اصفهان(علوم 
جانوري)

م.  كشاورزي 
دانشگاه 

تهران(علوم خاك--
محل تحصيل كرج )

م.  كشاورزي 
دانشگاه 

تهران(اقتصاد 
كشاورزي--محل 

م.  كشاورزي-علوم 
دامي دانشگاه 

تهران(دام--محل 
تحصيل كرج )

پرستاري علوم 
پزشكي كرمان

مامايي علوم پزشكي 
كاشان

اتاق عمل علوم 
پزشكي قم

اتاق عمل علوم 
پزشكي يزد(محل 
تحصيل ابركوه )

كارشناسي فناوري 
اطالعات سالمت 

علوم پزشكي تهران

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي يزد

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي شهيد 

بهشتي(دانشكده 
سالمت ايمني 

شيمي دانشگاه 
اراك(كاربردي--

شبانه)

شيمي دانشگاه 
بوعلي سينا(محض-

-شبانه)

شيمي دانشگاه 
شهيد 

باهنر(كاربردي--
شبانه)

علوم تربيتي پرديس 
حضرت معصومه 

قم(آموزش وپرورش 
پيش دبستاني 

مديريت علوم 
پزشكي يزد(خدمات 

بهداشتي درماني)

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

اصفهان(اقتصاد 
نظري)

مديريت دانشگاه 
يزد(بازرگاني--

شبانه)

مديريت دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(بيمه اكو--
محل اجرا بيمه اكو -

زيست شناسي 
دانشگاه 

ياسوج(علوم گياهي)

زيست شناسي 
سلولي مولكولي 
غيرانتفاعي علم 

وهنر- يزد(ژنتيك--

علوم آزمايشگاهي 
علوم پزشكي 
بم(بومي شرق 
استان كرمان  )

م.  منابع طبيعي-
شيالت دانشگاه 
تهران(تكثير و 

پرورش آبزيان--

م.  كشاورزي-علوم 
دامي دانشگاه 

تهران(طيور--محل 
تحصيل كرج )

م.  كشاورزي 
دانشگاه اراك(علوم 

باغباني)

پرستاري علوم 
پزشكي يزد(محل 

تحصيل ميبد )

پرستاري علوم 
پزشكي يزد

اتاق عمل علوم 
پزشكي يزد

اتاق عمل علوم 
پزشكي ياسوج

كارشناسي فناوري 
اطالعات سالمت 

علوم پزشكي كرمان

م.  بهداشت حرفه 
اي علوم پزشكي 

كاشان

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم 
پزشكي قم

شيمي دانشگاه 
قم(كاربردي)

زمين شناسي 
دانشگاه شهيد 

بهشتي

شيمي دانشگاه 
مالير(كاربردي)

حسابداري دانشكده 
دختران 

شريعتي(شبانه)

روان شناسي 
غيرانتفاعي امين 
فوالدشهر(باليني)

مديريت دانشگاه 
الزهرا(بازرگاني)

مديريت دانشگاه 
تهران(كسب و 
كارهاي كوچك)

حسابداري دانشگاه 
قم

زيست شناسي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(علوم گياهي-
-محل تحصيل كرج )

زيست شناسي 
دانشگاه بوعلي 

سينا(علوم گياهي)

زيست شناسي 
سلولي مولكولي 

دانشگاه 
مالير(ميكروبيولوژي-

م.  كشاورزي-
ترويج و آموزش 

كشاورزي دانشگاه 
تهران(محل تحصيل 

م.  منابع طبيعي 
دانشگاه اراك(محيط 

زيست--شبانه)

م.  منابع طبيعي-
شيالت دانشگاه 

تهران(بوم شناسي 
آبزيان--محل 

مامايي علوم پزشكي 
يزد

پرستاري علوم 
پزشكي 

همدان(محل تحصيل 
اسدآباد )

اتاق عمل علوم 
پزشكي همدان

اتاق عمل علوم 
پزشكي كرمان

كارشناسي فناوري 
اطالعات سالمت 

علوم پزشكي كاشان

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي كاشان

م.  بهداشت حرفه 
اي علوم پزشكي يزد

شيمي دانشگاه 
اراك(محض--

شبانه)

شيمي دانشگاه 
كاشان(محض--

شبانه)

شيمي دانشگاه 
اراك(محض)

مديريت علوم 
پزشكي 

اصفهان(خدمات 
بهداشتي درماني)

حسابداري دانشگاه 
علوم اقتصادي 

تهران(حسابرسي)

علوم تربيتي پرديس 
شهيد ايزد پناه 
ياسوج(آموزش 
وپرورش پيش 

حسابداري دانشگاه 
تهران(محل تحصيل 
پرديس قم دانشگاه 

تهران )

مديريت دانشگاه 
شهيد بهشتي(دولتي)

زيست شناسي 
دانشگاه 

ياسوج(علوم گياهي-
-شبانه)

زيست شناسي 
سلولي مولكولي 
غيرانتفاعي علم 

وهنر- يزد(زيست 

زيست شناسي 
دانشگاه شهيد 

باهنر(علوم جانوري)

م.  كشاورزي-
زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه 
بوعلي سينا

م.  كشاورزي 
دانشگاه يزد(علوم 

خاك--شبانه)

م.  كشاورزي 
دانشگاه ولي 

عصر(گياه پزشكي)

مامايي علوم پزشكي 
اراك

پرستاري علوم 
پزشكي 

شهركرد(محل 
تحصيل بروجن )

اتاق عمل علوم 
پزشكي 

جيرفت(بومي استان 
كرمان )

هوشبري علوم 
پزشكي خمين

كارشناسي فناوري 
اطالعات سالمت 

علوم پزشكي 
اصفهان

م.  بهداشت حرفه 
اي علوم پزشكي 

همدان

م.  بهداشت حرفه 
اي علوم پزشكي 

اراك

زمين شناسي 
دانشگاه بوعلي سينا

شيمي دانشگاه 
بوعلي 

سينا(كاربردي--
شبانه)

شيمي دانشگاه 
شهيد 

باهنر(كاربردي)

حسابداري دانشگاه 
شهيد باهنر

كارشناسي 
تكنولوژي 

پرتوشناسي- 
راديولوژي علوم 

علوم اقتصادي 
دانشگاه شهيد 

بهشتي(اقتصاد پول 
و بانكداري)

مديريت دانشگاه 
يزد(صنعتي--شبانه)

حسابداري دانشكده 
دختران شريعتي

زيست شناسي 
دانشگاه 

شهركرد(علوم 
جانوري)

زيست شناسي 
دانشگاه 

يزد(عمومي--شبانه)

زيست شناسي 
دانشگاه شهيد 

باهنر(علوم جانوري-
-شبانه)

م.  كشاورزي-علوم 
و صنايع غذايي 
دانشگاه شهيد 

باهنر(علوم و صنايع 

م.  كشاورزي-
زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه 

تهران(محل تحصيل 

م.  منابع طبيعي-
شيالت دانشگاه 
صنعتي اصفهان

پرستاري علوم 
پزشكي همدان

پرستاري علوم 
پزشكي جيرفت

هوشبري علوم 
پزشكي سيرجان

اتاق عمل علوم 
پزشكي شهركرد

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم 
پزشكي كرمان

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي ياسوج

شيمي دانشگاه 
ياسوج(كاربردي--

محل تحصيل 
گچساران  )

زمين شناسي 
دانشگاه خوارزمي 
تهران(محض--

محل تحصيل كرج )

شيمي دانشگاه 
شهيد باهنر(محض-

-شبانه)

حسابداري دانشگاه 
يزد

مديريت دانشگاه 
يزد(بازرگاني)

مديريت دانشگاه 
قم(بازرگاني)

علوم اقتصادي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي(اقتصاد 
نظري--شبانه)

مديريت علوم 
پزشكي 

ايران(خدمات 
بهداشتي درماني)

زيست شناسي 
دانشگاه مالير(علوم 

گياهي)

زيست شناسي 
دانشگاه بوعلي 

سينا(علوم گياهي--
شبانه)

زيست شناسي 
دانشگاه اراك(علوم 

گياهي)

م.  كشاورزي-علوم 
و صنايع غذايي 
دانشگاه بوعلي 

سينا(علوم و صنايع 

م.  كشاورزي 
دانشگاه ياسوج(گياه 

پزشكي--شبانه)

م.  منابع طبيعي 
دانشگاه 

جيرفت(مديريت 
مناطق خشك و 

پرستاري علوم 
پزشكي رفسنجان

مامايي علوم پزشكي 
همدان

هوشبري علوم 
پزشكي رفسنجان

اتاق عمل علوم 
پزشكي اراك(بومي 

استان تهران )

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم 

پزشكي شهركرد

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي 
شهركرد

زمين شناسي 
دانشگاه بوعلي 

سينا(شبانه)

شيمي دانشگاه 
جيرفت(محض)

شيمي دانشگاه 
جيرفت(محض--

شبانه)

مديريت دانشگاه 
علوم اقتصادي 
تهران(بيمه)

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

الزهرا(اقتصاد نظري)

علوم تربيتي پرديس 
زينب كبري 

اراك(آموزش 
وپرورش پيش 

تربيت معلم قرآن 
مجيد دانشگاه علوم 

و معارف قران 
كريم(محل تحصيل 

مديريت دانشگاه 
قم(صنعتي)

علوم آزمايشگاهي 
علوم پزشكي ارتش

زيست شناسي 
دانشگاه 

شهركرد(علوم 
گياهي)

زيست شناسي 
دانشگاه قم(علوم 

جانوري--نيم سال 
اول )

م.  منابع طبيعي 
دانشگاه يزد(محيط 

زيست--محل 
تحصيل مهريز )

م.  كشاورزي-
زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه 
ياسوج(اصالح 

م.  كشاورزي 
دانشگاه 

شهركرد(علوم خاك)

مامايي علوم پزشكي 
رفسنجان

پرستاري علوم 
پزشكي اراك(بومي 
استان تهران-محل 

تحصيل اراك )

اتاق عمل علوم 
پزشكي خمين

اتاق عمل علوم 
پزشكي رفسنجان

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي قم

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم 

پزشكي اصفهان

شيمي دانشگاه 
شهيد باهنر(محيط 

زيست--شبانه)

شيمي دانشگاه 
ياسوج(محض)

شيمي دانشگاه 
يزد(كاربردي--

شبانه)

تربيت معلم قرآن 
مجيد دانشگاه علوم 

و معارف قران 
كريم(محل تحصيل 

مديريت علوم 
پزشكي بم(خدمات 
بهداشتي درماني)

مديريت دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(جهانگردي
(

حسابداري دانشگاه 
بوعلي سينا(شبانه)

علوم تربيتي پرديس 
شهيد باهنر 

اصفهان(آموزش 
وپرورش پيش 

زيست شناسي 
دانشگاه اراك(علوم 

جانوري--شبانه)

م.  كشاورزي 
دانشگاه بوعلي 

سينا(گياه پزشكي)

م.  كشاورزي 
دانشگاه 

تهران(علوم 
باغباني--محل 

م.  منابع طبيعي 
دانشگاه 

تهران(مرتع و 
آبخيزداري--محل 

پرستاري علوم 
پزشكي ارتش(ويژه 

آقايان )

مامايي علوم پزشكي 
ياسوج

اتاق عمل علوم 
پزشكي اراك

هوشبري علوم 
پزشكي بقيه 

اهللا(بورسيه سپاه 
پاسداران )

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم 
پزشكي اراك

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي 

اصفهان

زمين شناسي 
دانشگاه اصفهان

شيمي دانشگاه 
ياسوج(محض--

شبانه)

زمين شناسي 
دانشگاه يزد

علوم اقتصادي 
دانشگاه يزد(اقتصاد 

صنعتي--شبانه)

مديريت دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(دولتي)

كتابداري علوم 
پزشكي 

همدان(شاخه 
پزشكي)

علوم تربيتي پرديس 
شهيد پاك نژاد 

يزد(آموزش 
وپرورش پيش 

مديريت دانشگاه 
يزد(صنعتي)

م.  منابع طبيعي-
جنگلداري دانشگاه 
شهركرد(جنگلداري)

م.  كشاورزي-علوم 
دامي دانشگاه 

تهران(غير 
نشخواركنندگان--

م.  كشاورزي-
زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه 
شهركرد(زراعت)

مامايي علوم پزشكي 
جيرفت(بومي استان 

كرمان )

مامايي علوم پزشكي 
شهركرد

اتاق عمل علوم 
پزشكي 

همدان(محل تحصيل 
نهاوند )

اتاق عمل علوم 
پزشكي جيرفت

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي همدان

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم 
پزشكي يزد

شيمي دانشگاه ولي 
عصر(شيمي آفت 

كش ها)

شيمي دانشگاه 
ياسوج(كاربردي--

محل تحصيل 
گچساران --شبانه)

علوم تربيتي پرديس 
شهيد مقصودي 
همدان(آموزش 
وپرورش پيش 

تربيت معلم قرآن 
مجيد دانشگاه علوم 

و معارف قران 
كريم(محل تحصيل 

علوم تربيتي پرديس 
بحرالعلوم 

شهركرد(آموزش 
وپرورش پيش 

حسابداري موسسه 
آموزش عالي 
بانكداري ايران

علوم تربيتي پرديس 
آيت اله طالقاني 

قم(آموزش وپرورش 
پيش دبستاني 

م.  كشاورزي 
دانشگاه صنعتي 

اصفهان(علوم خاك)

م.  كشاورزي 
دانشگاه 

شهركرد(علوم 
باغباني)

م.  منابع طبيعي 
دانشگاه 

جيرفت(محيط 
زيست)

پرستاري علوم 
پزشكي سيرجان

پرستاري علوم 
پزشكي كرمان(محل 

تحصيل زرند )

اتاق عمل علوم 
پزشكي بقيه 

اهللا(بورسيه سپاه 
پاسداران )

اتاق عمل علوم 
پزشكي ساوه

م.  بهداشت حرفه 
اي علوم پزشكي بم

م.  بهداشت حرفه 
اي علوم پزشكي 

كرمان

مديريت علوم 
پزشكي بقيه 
اهللا(خدمات 

بهداشتي درماني--

حسابداري دانشگاه 
ولي عصر

علوم تربيتي پرديس 
شهيد باهنر 

اراك(آموزش 
وپرورش پيش 

مديريت دانشگاه 
كاشان(بازرگاني--

شبانه)

علوم تربيتي پرديس 
خواجه نصيرالدين 

كرمان(آموزش 
وپرورش پيش 

م.  منابع طبيعي 
دانشگاه 

يزد(مديريت مناطق 
خشك و بيابان)

م.  كشاورزي 
دانشگاه بوعلي 
سينا(علوم خاك)

م.  كشاورزي 
دانشگاه 

شهركرد(گياه 
پزشكي)

پرستاري علوم 
پزشكي اراك(محل 

تحصيل شازند )

پرستاري علوم 
پزشكي ساوه

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم 

پزشكي 
همدان(محل تحصيل 

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم 
پزشكي بم

مديريت دانشگاه 
ولي عصر(صنعتي)

حسابداري دانشگاه 
بوعلي سينا(محل 

تحصيل رزن )

مديريت مجتمع 
آموزش عالي آيت 

اله العظمي 
حايري(مالي)

حسابداري دانشگاه 
ولي عصر(شبانه)

علوم اقتصادي 
غيرانتفاعي مفيد 
قم(اقتصاد پول و 

بانكداري)

علوم تجربي رشته (ويژه استان هاي اصفهان، يزد، قم، مركزي و چهارمحال و بختياري): ويژه نامه استاني انتخاب رشته
كارشناسيزمين شناسي و شيمي

بين4750 تا5500
زيست شناسي و علوم آزمايشگاهي

مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و فضاي 
سبز

اتاق عمل و هوشبريپرستاري و مامايي
مهندسي بهداشت حرفه اي و 

عمومي و محيط



بازه
كاردرماني و گفتار 

درماني و 
اطالعات سالمت

كارداني كارشناسيزمين شناسي و شيمي زيست شناسي و علوم آزمايشگاهي
مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و فضاي 

سبز
اتاق عمل و هوشبريپرستاري و مامايي

مهندسي بهداشت حرفه اي و 
عمومي و محيط

م.  فضاي سبز 
دانشگاه مالير

م.  منابع طبيعي-
شيالت دانشگاه 

شهركرد

م.  كشاورزي 
دانشگاه شهيد 

باهنر(گياه پزشكي--
شبانه)

پرستاري علوم 
پزشكي 

جيرفت(بومي استان 
كرمان )

مامايي علوم پزشكي 
جيرفت

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي اراك

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم 
پزشكي ياسوج

كتابداري علوم 
پزشكي 

اصفهان(شاخه 
پزشكي)

علوم تربيتي پرديس 
آيت اله طالقاني 

قم(آموزش وپرورش 
پيش دبستاني 

علوم اقتصادي 
دانشگاه بوعلي 

سينا(اقتصاد نظري)

علوم تربيتي پرديس 
شهيد باهنر 

اراك(آموزش 
وپرورش پيش 

تربيت معلم قرآن 
مجيد دانشگاه علوم 

و معارف قران 
كريم(محل تحصيل 

م.  كشاورزي-
زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه 
صنعتي اصفهان

م.  كشاورزي-علوم 
دامي دانشگاه 
شهركرد(دام)

م.  كشاورزي 
دانشگاه ياسوج(گياه 

پزشكي)

پرستاري علوم 
پزشكي بم

پرستاري علوم 
پزشكي بم(بومي 

شرق استان كرمان  )

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي ساوه

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي جيرفت

تربيت معلم قرآن 
مجيد دانشگاه علوم 

و معارف قران 
كريم(محل تحصيل 

علوم قرآن دانشگاه 
علوم و معارف قران 
كريم(محل تحصيل 

مشهد )

مديريت غيرانتفاعي 
شيخ بهايي 

اصفهان(بازرگاني)

مديريت دانشگاه 
بوعلي سينا(دولتي--
محل تحصيل رزن )

مديريت غيرانتفاعي 
شيخ بهايي 

اصفهان(صنعتي)

م.  توليدات گياهي 
دانشگاه نهاوند(ويژه 

خواهران)(گياهان 
دارويي و معطر)

م.  منابع طبيعي 
دانشگاه اراك(محيط 

زيست)

پرستاري علوم 
پزشكي خمين

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي كرمان

كارشناسي بهداشت 
عمومي علوم 

پزشكي اراك(بومي 
استان تهران )

علوم اقتصادي 
دانشگاه قم(اقتصاد 

بازرگاني)

تفسير قرآن مجيد 
دانشگاه علوم و 

معارف قران 
كريم(محل تحصيل 

حسابداري 
غيرانتفاعي صبح 
صادق اصفهان

كتابداري علوم 
پزشكي ايران(شاخه 

پزشكي)

علوم اقتصادي 
دانشگاه يزد(اقتصاد 

صنعتي)

م.  بهداشت محيط 
علوم پزشكي بقيه 
اهللا(بورسيه سپاه 

پاسداران )

حسابداري 
غيرانتفاعي اشرفي 
اصفهاني اصفهان

زيست شناسي 
دانشگاه شهيد 

باهنر(علوم گياهي--
شبانه)

زيست شناسي 
سلولي مولكولي 
غيرانتفاعي علم 
وهنر- يزد(علوم 

زيست شناسي 
دانشگاه 

جيرفت(علوم گياهي)

م.  كشاورزي-
زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه 
شهركرد(اصالح 

م.  منابع طبيعي 
دانشگاه يزد(محيط 

زيست)

م.  كشاورزي 
دانشگاه بوعلي 

سينا(گياه پزشكي--
شبانه)

شيمي دانشگاه 
يزد(محض--شبانه)

زمين شناسي 
دانشگاه شهيد باهنر

شيمي دانشگاه 
جيرفت

كارداني صنعت 
جهانگردي مجتمع 

آموزش عالي 
بم(مديريت 

تفسير قرآن مجيد 
دانشگاه علوم و 

معارف قران 
كريم(محل تحصيل 

علوم اقتصادي 
دانشگاه بوعلي 

سينا(اقتصاد نظري--
شبانه)

مديريت مجتمع 
آموزش عالي 
بم(جهانگردي)

حسابداري دانشگاه 
شهيد باهنر(محل 
تحصيل بافت --

شبانه)

حسابداري 
غيرانتفاعي علوم و 

فناوري سپاهان 
اصفهان

زيست شناسي 
غيرانتفاعي مهرگان 
محالت(علوم گياهي)

م.  كشاورزي-
زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه 
مالير(زراعت)

م.  كشاورزي 
دانشگاه ولي 

عصر(علوم خاك)

م.  كشاورزي-علوم 
و صنايع غذايي 
دانشگاه بوعلي 

سينا(علوم و صنايع 

شيمي دانشگاه 
شهيد باهنر(محيط 

زيست)

زمين شناسي 
دانشگاه يزد(شبانه)

زمين شناسي 
دانشگاه شهيد 
باهنر(شبانه)

كارداني علمي، 
كاربردي توليد و 

بهره برداري گياهان 
دارويي و معطر 

علوم اقتصادي 
غيرانتفاعي مفيد 

قم(اقتصاد بازرگاني)

حسابداري 
غيرانتفاعي هشت 
بهشت اصفهان

حسابداري 
غيرانتفاعي راغب 

اصفهاني 
اصفهان(مالياتي)

حسابداري 
غيرانتفاعي راغب 

اصفهاني 
اصفهان(حسابرسي)

حسابداري 
غيرانتفاعي هشت 

بهشت 
اصفهان(حسابرسي)

م.  منابع طبيعي 
دانشگاه 

ياسوج(مرتع و 
آبخيزداري)

م.  منابع طبيعي-
شيالت دانشگاه 
مالير(تكثير و 

پرورش آبزيان)

م.  كشاورزي 
دانشگاه صنعتي 
اصفهان(علوم 

باغباني)

زمين شناسي 
غيرانتفاعي كرمان

مديريت غيرانتفاعي 
علم وهنر- يزد(امور 

بانكي--محل 
تحصيل اشكذر )

مديريت دانشگاه 
شهيد 

باهنر(بازرگاني--
محل تحصيل بافت -

علوم اقتصادي 
دانشگاه ولي 
عصر(اقتصاد 

اسالمي)

مديريت دانشگاه 
بوعلي 

سينا(بازرگاني--
محل تحصيل رزن )

حسابداري 
غيرانتفاعي طلوع مهر

م.  كشاورزي-
ترويج و آموزش 

كشاورزي دانشگاه 
بوعلي سينا

م.  كشاورزي 
دانشگاه بوعلي 

سينا(علوم باغباني--
شبانه)

م.  توليدات گياهي 
دانشگاه سيدجمال 

الدين 
اسدآبادي(گياهان 

مديريت غيرانتفاعي 
مهر كرمان(امور 

بانكي)

م.  كشاورزي 
دانشگاه 

جيرفت(گياه 
پزشكي--شبانه)

م.  فضاي سبز 
دانشگاه سيدجمال 
الدين اسدآبادي

م.  كشاورزي 
دانشگاه مالير(علوم 

خاك)

م.  منابع طبيعي-
جنگلداري دانشگاه 

تهران(محل تحصيل 
كرج )

م.  منابع طبيعي 
دانشگاه صنعتي 
اصفهان(مرتع و 

آبخيزداري)

م.  كشاورزي 
دانشگاه شهيد 

باهنر(علوم باغباني-
-شبانه)

م.  منابع طبيعي 
دانشگاه 

مالير(محيط زيست)

م.  كشاورزي 
دانشگاه بوعلي 

سينا(علوم باغباني)

م.  كشاورزي-علوم 
و صنايع غذايي 
دانشگاه بوعلي 

سينا(علوم و صنايع 
م.  كشاورزي 
دانشگاه ولي 

عصر(علوم خاك--
شبانه)

م.  كشاورزي 
دانشگاه ولي 

عصر(گياه پزشكي--
شبانه)

م.  كشاورزي-
زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه 

بوعلي سينا(شبانه)
م.  كشاورزي-علوم 

دامي دانشگاه 
شهركرد(طيور)

م.  منابع طبيعي 
دانشگاه 

جيرفت(مرتع و 
آبخيزداري)

م.  كشاورزي 
دانشگاه 

جيرفت(گياه پزشكي)

م.  كشاورزي 
دانشگاه شهيد 

باهنر(گياه پزشكي)

م.  كشاورزي-
زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه 

جيرفت

م.  كشاورزي-علوم 
دامي دانشگاه بوعلي 

سينا

م.  كشاورزي-علوم 
دامي دانشگاه 
صنعتي اصفهان

م.  كشاورزي-
زراعت و اصالح 

نباتات دانشگاه ولي 
عصر(زراعت--

م.  منابع طبيعي 
دانشگاه يزد(محيط 

زيست--محل 
تحصيل مهريز --

م.  منابع طبيعي 
دانشگاه مالير(مرتع 

و آبخيزداري)

م.  فضاي سبز 
دانشگاه مالير(شبانه)

م.  كشاورزي-علوم 
دامي دانشگاه ياسوج

م.  كشاورزي 
غيرانتفاعي مهرگان 
محالت(گياه پزشكي)

م.  منابع طبيعي-
شيالت دانشگاه 

جيرفت

م.  فضاي سبز 
غيرانتفاعي مهرگان 

محالت

بين4000 تا4750



بازه
كاردرماني و 

گفتار درماني و 
اطالعات سالمت

كارداني

علوم آزمايشگاهي 
علوم پزشكي 

اراك(نيم سال اول 
(

زيست شناسي 
سلولي مولكولي 

دانشگاه 
مازندران(ميكروبيو

زيست شناسي 
سلولي مولكولي 

دانشگاه 
گيالن(علوم

مهندسي 
كشاورزي-علوم و 

صنايع غذايي 
دانشگاه

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

تهران(گياه 
پزشكي--محل

مهندسي 
كشاورزي-علوم و 

صنايع غذايي 
دانشگاه

پرستاري علوم 
پزشكي البرز

پرستاري علوم 
پزشكي ايران

هوشبري علوم 
پزشكي 

شاهرود(بومي 
( استان تهران

هوشبري علوم 
پزشكي قزوين

كاردرماني علوم 
پزشكي ساري

مهندسي بهداشت 
محيط علوم 

پزشكي شهيد 
بهشتي

مهندسي بهداشت 
حرفه اي علوم 
پزشكي شهيد 

بهشتي

شيمي دانشگاه 
الزهرا(محض)

شيمي دانشگاه 
الزهرا(كاربردي--

شبانه)

كارداني دامپزشكي 
دانشگاه 

سمنان(محل 
تحصيل شهميرزاد

علوم تربيتي 
پرديس فاطمه 

الزهرا(س) 
ساري(آموزش

مديريت دانشگاه 
شهيد 

بهشتي(بازرگاني)

علوم تربيتي 
پرديس بنت 
الهدي صدر 

رشت(آموزش 

مديريت دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(بازرگاني
--شبانه)

دبيري زيست 
شناسي پرديس 

شهيد باهنر 
اراك(بومي استان 

مديريت دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(بازرگاني)

علوم آزمايشگاهي 
دانشگاه 

سمنان(علوم 
آزمايشگاهي 

زيست شناسي 
سلولي مولكولي 

دانشگاه 
سمنان(علوم

زيست شناسي 
دانشگاه شهيد 
بهشتي(علوم 

جانوري)

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

تهران(گياه 
پزشكي--محل

مهندسي منابع 
طبيعي دانشگاه 
تهران(محيط 
زيست--محل

مهندسي 
كشاورزي-علوم 
دامي دانشگاه اراك

پرستاري علوم 
پزشكي اراك(محل 

تحصيل اراك )

مامايي علوم 
پزشكي 

اراك(بومي استان 
تهران-محل

هوشبري علوم 
پزشكي قم

هوشبري علوم 
پزشكي 

اراك(بومي استان 
تهران-محل 

كاردرماني علوم 
پزشكي اراك

كارشناسي 
بهداشت عمومي 

علوم پزشكي 
تهران

مهندسي بهداشت 
حرفه اي علوم 
پزشكي قم

شيمي دانشگاه 
گيالن(كاربردي)

شيمي دانشگاه 
خوارزمي 

تهران(محض--
( محل تحصيل كرج

كارداني توليدات 
دامي و گياهي 

آموزشكده 
كشاورزي

مديريت دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(بيمه اكو-
-محل اجرا بيمه

مديريت دانشگاه 
تهران(دولتي)

دبيري شيمي 
پرديس دكتر 

شريعتي 
ساري(بومي استان 

مديريت دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(دولتي--
شبانه)

حسابداري 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي(شبانه)

علوم تربيتي 
پرديس 

الزهرا(س)-
سمنان(آموزش 

زيست شناسي 
سلولي مولكولي 

دانشگاه 
مازندران(ميكروبيو

زيست شناسي 
سلولي مولكولي 

دانشگاه 
مازندران(علوم

علوم آزمايشگاهي 
دانشگاه 

سمنان(علوم 
آزمايشگاهي

مهندسي 
كشاورزي-علوم و 

صنايع غذايي 
دانشگاه علوم

مهندسي توليدات 
گياهي دانشگاه 

تخصصي 
فناوريهاي نوين

مهندسي فضاي 
سبز دانشگاه 
تهران(محل 

( تحصيل كرج

پرستاري علوم 
پزشكي قم

مامايي علوم 
پزشكي رشت

هوشبري علوم 
پزشكي اراك

هوشبري علوم 
پزشكي بابل

گفتار درماني علوم 
پزشكي اراك

مهندسي بهداشت 
محيط علوم 
پزشكي رشت

مهندسي بهداشت 
حرفه اي علوم 
پزشكي شهيد 
بهشتي(دانشكده

شيمي آموزشكده 
محيط 

زيست(كاربردي)

شيمي دانشگاه 
اراك(كاربردي)

كارداني علمي، 
كاربردي توليد و 

بهره برداري 
گياهان دارويي و

مديريت علوم 
پزشكي 

تهران(خدمات 
بهداشتي درماني)

علوم اقتصادي 
دانشگاه شهيد 
بهشتي(اقتصاد 

صنعتي)

روان شناسي 
دانشگاه 

سمنان(باليني--
محل تحصيل 

علوم آزمايشگاهي 
دامپزشكي   

دانشگاه تخصصي 
فناوريهاي نوين

مديريت دانشگاه 
علوم اقتصادي 

تهران(امور بانكي)

علوم اقتصادي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي(اقتصاد 
نظري)

زيست شناسي 
دانشگاه قم(علوم 

جانوري--نيم سال 
دوم )

زيست شناسي 
دانشگاه شهيد 
بهشتي(زيست 

دريا)

زيست شناسي 
دانشگاه شهيد 
بهشتي(علوم 

گياهي)

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

تهران(علوم 
باغباني--محل

مهندسي 
كشاورزي-علوم و 

صنايع غذايي 
دانشگاه

مهندسي 
كشاورزي-علوم و 

صنايع غذايي 
دانشگاه علوم

پرستاري علوم 
پزشكي ساري(نيم 

سال اول )

پرستاري دانشگاه 
شاهد

اتاق عمل علوم 
پزشكي 

رشت(محل 
( تحصيل لنگرود

هوشبري علوم 
پزشكي ساوه

كاردرماني علوم 
پزشكي سمنان

مهندسي بهداشت 
حرفه اي علوم 
پزشكي رشت

كارشناسي 
بهداشت عمومي 

علوم پزشكي 
شهيد بهشتي

شيمي آموزشكده 
محيط 

زيست(كاربردي--
شبانه)

شيمي دانشگاه 
شاهرود(محض--

شبانه)

كارداني 
فوريت هاي 

پزشكي علوم 
پزشكي بقيه

مديريت دانشگاه 
شهيد 

بهشتي(صنعتي)

علوم آزمايشگاهي 
دامپزشكي   

دانشگاه تخصصي 
فناوريهاي نوين 

مديريت دانشگاه 
تهران(دولتي--
محل تحصيل 
پرديس قم 

حسابداري 
دانشگاه علوم 
اقتصادي تهران

مديريت دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(جهانگرد
ي--شبانه)

علوم اقتصادي 
دانشگاه شهيد 
بهشتي(اقتصاد 

نظري)
زيست شناسي 
سلولي مولكولي 

دانشگاه 
مازندران(علوم 

زيست شناسي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(علوم 
جانوري--محل

علوم آزمايشگاهي 
علوم پزشكي 

اراك(نيم سال دوم 
(

مهندسي 
كشاورزي-زراعت 
و اصالح نباتات 

دانشگاه

مهندسي منابع 
طبيعي آموزشكده 

محيط 
زيست(محيط

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 
تهران(علوم خاك-
-محل تحصيل

پرستاري علوم 
پزشكي بقيه 

اهللا(بورسيه سپاه 
( پاسداران

پرستاري علوم 
پزشكي 

ساري(محل 
( تحصيل آمل

اتاق عمل علوم 
پزشكي قزوين

اتاق عمل علوم 
پزشكي قم

گفتار درماني علوم 
پزشكي سمنان

مهندسي بهداشت 
محيط علوم 

پزشكي شهيد 
بهشتي(دانشكده

مهندسي بهداشت 
حرفه اي علوم 
پزشكي زنجان

شيمي دانشگاه 
زنجان(محض--

شبانه)

شيمي دانشگاه 
مازندران(كاربردي)

حسابداري 
دانشگاه الزهرا

علوم تربيتي 
پرديس حضرت 

معصومه 
قم(آموزش 

علوم تربيتي 
پرديس حضرت 

معصومه 
قم(آموزش 

مديريت دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(بيمه اكو-
-محل اجرا بيمه

حسابداري 
دانشكده دختران 
شريعتي(شبانه)

علوم تربيتي 
پرديس بنت 
الهدي صدر-

قزوين(آموزش 
علوم آزمايشگاهي 

علوم پزشكي 
خمين

زيست شناسي 
سلولي مولكولي 

دانشگاه 
دامغان(علوم

زيست شناسي 
دانشگاه 

الزهرا(علوم گياهي)

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

تهران(اقتصاد 
كشاورزي--محل

مهندسي 
كشاورزي-علوم 
دامي دانشگاه 

تهران(دام--محل

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

علوم كشاورزي 
ساري(گياه

پرستاري علوم 
پزشكي قزوين

پرستاري علوم 
پزشكي زنجان

هوشبري علوم 
پزشكي ساري

هوشبري علوم 
پزشكي زنجان

كارشناسي فناوري 
اطالعات سالمت 

علوم پزشكي 
ايران

كارشناسي 
بهداشت عمومي 

علوم پزشكي 
بابل(محل تحصيل

كارشناسي 
بهداشت عمومي 
علوم پزشكي البرز

زمين شناسي 
دانشگاه تهران

شيمي دانشگاه 
اراك(كاربردي--

شبانه)

مديريت دانشگاه 
الزهرا(بازرگاني)

مديريت دانشگاه 
تهران(كسب و 
كارهاي كوچك)

حسابداري 
دانشگاه قم

دامپزشكي- 
دكتري دانشگاه 
سمنان(شبانه)

حسابداري 
دانشگاه علوم 

اقتصادي 
تهران(حسابرسي)

روان شناسي 
غيرانتفاعي رحمان 

رامسر(باليني)

زيست شناسي 
دانشگاه 

مازندران(علوم 
جانوري--شبانه)

زيست شناسي 
دانشگاه 

مازندران(علوم 
جانوري)

زيست شناسي 
سلولي مولكولي 

دانشگاه 
دامغان(علوم

مهندسي 
كشاورزي-زراعت 
و اصالح نباتات 

دانشگاه

مهندسي منابع 
طبيعي-شيالت 

دانشگاه 
تهران(تكثير و

مهندسي 
كشاورزي-علوم 
دامي دانشگاه 
تهران(طيور--

مامايي علوم 
پزشكي قزوين

پرستاري علوم 
پزشكي بابل(محل 
تحصيل رامسر )

اتاق عمل علوم 
پزشكي بابل

هوشبري علوم 
پزشكي شاهرود

كارشناسي فناوري 
اطالعات سالمت 

علوم پزشكي 
شهيد بهشتي

كارشناسي 
بهداشت عمومي 
علوم پزشكي قم

مهندسي بهداشت 
حرفه اي علوم 
پزشكي البرز

شيمي دانشگاه 
امام خميني(محض)

شيمي دانشگاه 
قم(كاربردي)

حسابداري 
دانشگاه 

تهران(محل 
تحصيل پرديس

مديريت دانشگاه 
شهيد 

بهشتي(دولتي)

مديريت دانشگاه 
شاهرود(صنعتي)

حسابداري 
غيرانتفاعي علم و 
فرهنگ تهران

كارشناسي 
تكنولوژي 

پرتوشناسي- 
راديولوژي علوم 

علوم اقتصادي 
دانشگاه شهيد 
بهشتي(اقتصاد 
پول و بانكداري)

زيست شناسي 
دانشگاه فرزانگان 

سمنان(ويژه 
خواهران)

زيست شناسي 
دانشگاه 

گيالن(علوم 
جانوري--شبانه)

زيست شناسي 
دانشگاه خوارزمي 

تهران(علوم 
گياهي--محل

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 
اراك(علوم باغباني)

مهندسي 
كشاورزي-علوم و 

صنايع غذايي 
دانشگاه

مهندسي 
كشاورزي-ترويج 

و آموزش 
كشاورزي دانشگاه

مامايي علوم 
پزشكي بابل

مامايي علوم 
پزشكي زنجان

هوشبري علوم 
پزشكي خمين

اتاق عمل علوم 
پزشكي ساري

كارشناسي فناوري 
اطالعات سالمت 

علوم پزشكي 
تهران

مهندسي بهداشت 
حرفه اي علوم 
پزشكي اراك

مهندسي بهداشت 
حرفه اي علوم 
پزشكي ساري

زمين شناسي 
دانشگاه شهيد 

بهشتي

شيمي دانشگاه 
گيالن(محض)

حسابداري 
دانشكده دختران 

شريعتي

علوم تربيتي 
پرديس 

الزهرا(س)-
سمنان(آموزش 

علوم تربيتي 
پرديس بنت 
الهدي صدر-

قزوين(آموزش 

علوم تربيتي 
پرديس شهيد 

بهشتي 
زنجان(آموزش

مديريت دانشگاه 
قم(بازرگاني)

علوم تربيتي 
پرديس 

زينبيه(آموزش 
وپرورش پيش 

زيست شناسي 
دانشگاه تخصصي 
فناوريهاي نوين 

آمل(علوم جانوري)

زيست شناسي 
دانشگاه 

دامغان(عمومي--
( نيم سال دوم

زيست شناسي 
دانشگاه 

دامغان(عمومي--
-- نيم سال اول

مهندسي توليدات 
گياهي دانشگاه 

امام 
خميني(گياهان

مهندسي منابع 
طبيعي دانشگاه 

اراك(محيط 
زيست--شبانه)

مهندسي منابع 
طبيعي-شيالت 

دانشگاه 
تهران(بوم

مامايي علوم 
پزشكي اراك

پرستاري علوم 
پزشكي 

سمنان(بومي 
( استان تهران

هوشبري علوم 
پزشكي سمنان

اتاق عمل علوم 
پزشكي 

شاهرود(بومي 
استان تهران )

كارشناسي فناوري 
اطالعات سالمت 

علوم پزشكي 
سمنان

مهندسي بهداشت 
حرفه اي علوم 
پزشكي شاهرود

مهندسي بهداشت 
محيط علوم 
پزشكي قم

شيمي دانشگاه 
زنجان(محض)

شيمي دانشگاه 
مازندران(محض)

علوم تربيتي 
پرديس امير كبير 

كرج(آموزش 
وپرورش پيش

مديريت دانشگاه 
گيالن(بازرگاني)

علوم اقتصادي 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي(اقتصاد 
نظري--شبانه)

علوم تربيتي 
پرديس الزهرا 
زنجان(آموزش 
وپرورش پيش

مديريت دانشگاه 
زنجان(بازرگاني)

مديريت علوم 
پزشكي 

ايران(خدمات 
بهداشتي درماني)

زيست شناسي 
دانشگاه 

گيالن(علوم 
جانوري)

زيست شناسي 
دانشگاه 

مازندران(علوم 
گياهي)

زيست شناسي 
دانشگاه تخصصي 
فناوريهاي نوين 

آمل(علوم جانوري-

مهندسي منابع 
طبيعي آموزشكده 

محيط 
زيست(محيط

مهندسي فضاي 
سبز دانشگاه امام 

خميني

مهندسي توليدات 
گياهي دانشگاه 

تخصصي 
فناوريهاي نوين

مامايي علوم 
پزشكي 

رشت(محل 
( تحصيل لنگرود

پرستاري علوم 
پزشكي 

رشت(محل 
( تحصيل لنگرود

اتاق عمل علوم 
پزشكي 

اراك(بومي استان 
( تهران

اتاق عمل علوم 
پزشكي خمين

كارشناسي فناوري 
اطالعات سالمت 

علوم پزشكي 
ساري

كارشناسي 
بهداشت عمومي 

علوم پزشكي 
رشت

كارشناسي 
بهداشت عمومي 

علوم پزشكي 
سمنان(محل

شيمي دانشگاه 
اراك(محض--

شبانه)

شيمي دانشگاه 
اراك(محض)

حسابداري 
دانشگاه شاهرود

علوم تربيتي 
پرديس دكتر 

شريعتي 
ساري(آموزش 

مديريت دانشگاه 
علوم اقتصادي 

تهران(بيمه)

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

الزهرا(اقتصاد 
نظري)

مديريت 
غيرانتفاعي علم و 

فرهنگ 
تهران(صنعتي)

حسابداري 
دانشگاه 

مازندران(شبانه)

زيست شناسي 
دانشگاه فرزانگان 

سمنان(ويژه 
خواهران)(شبانه)

زيست شناسي 
دانشگاه 

زنجان(عمومي)

زيست شناسي 
سلولي مولكولي 
غيرانتفاعي سنا 
ساري(ژنتيك)

مهندسي 
كشاورزي-زراعت 
و اصالح نباتات 

دانشگاه

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

علوم كشاورزي 
ساري(گياه

مهندسي 
كشاورزي-علوم 
دامي دانشگاه 
- سمنان(دام

پرستاري علوم 
پزشكي رشت(نيم 

سال دوم )

پرستاري علوم 
پزشكي 

اراك(بومي استان 
تهران-محل

اتاق عمل علوم 
پزشكي سمنان

اتاق عمل علوم 
پزشكي اراك

كارشناسي فناوري 
اطالعات سالمت 

علوم پزشكي 
ساري(محل

كارشناسي 
بهداشت عمومي 
علوم پزشكي اراك

كارشناسي 
بهداشت عمومي 

علوم پزشكي 
قزوين

شيمي دانشگاه 
مازندران(كاربردي-

-شبانه)

شيمي دانشگاه 
دامغان(كاربردي--

شبانه)

علوم تربيتي 
پرديس زينب 

كبري 
اراك(آموزش

مديريت دانشگاه 
مازندران(بازرگاني)

مديريت دانشگاه 
سمنان(كسب و 
كارهاي كوچك)

تربيت معلم قرآن 
مجيد دانشگاه 
علوم و معارف 
قران كريم(محل

بهداشت مواد 
غذايي دانشگاه 

تخصصي 
فناوريهاي نوين 

علوم تربيتي 
پرديس امام علي 

رشت(آموزش 
وپرورش پيش 

زيست شناسي 
دانشگاه 

گيالن(علوم گياهي)

زيست شناسي 
دانشگاه 

گيالن(زيست دريا)

زيست شناسي 
دانشگاه 

دامغان(عمومي--
( نبم سال اول

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

زنجان(گياه 
پزشكي)

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

گيالن(اقتصاد 
كشاورزي)

مهندسي منابع 
طبيعي-مهندسي 

چوب و كاغذ 
دانشگاه علوم

پرستاري علوم 
پزشكي 

شاهرود(بومي 
( استان تهران

پرستاري علوم 
پزشكي 

ارتش(ويژه آقايان 
(

اتاق عمل علوم 
پزشكي شاهرود

هوشبري علوم 
پزشكي بقيه 

اهللا(بورسيه سپاه 
پاسداران )

مهندسي بهداشت 
محيط علوم 
پزشكي قزوين

مهندسي بهداشت 
محيط علوم 
پزشكي البرز

زمين شناسي 
دانشگاه خوارزمي 
تهران(محض--

( محل تحصيل كرج

شيمي دانشگاه 
زنجان(كاربردي--

شبانه)

مديريت دانشگاه 
قم(صنعتي)

علوم تربيتي 
پرديس نسيبه 
تهران(آموزش 
وپرورش پيش 

تربيت معلم قرآن 
مجيد دانشگاه 
علوم و معارف 

قران كريم(محل 

مديريت دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(جهانگرد
ي)

مديريت 
غيرانتفاعي آل 
طه(بازرگاني)

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

مازندران(اقتصاد 
بازرگاني)

زيست شناسي 
دانشگاه 

اراك(علوم گياهي)

علوم آزمايشگاهي 
علوم پزشكي 

ارتش

زيست شناسي 
دانشگاه 

زنجان(عمومي--
شبانه)

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

تهران(علوم 
باغباني--محل

مهندسي منابع 
طبيعي دانشگاه 
تهران(مرتع و 
آبخيزداري--محل

مهندسي منابع 
طبيعي-جنگلداري 

دانشگاه 
سمنان(جنگلداري

پرستاري علوم 
پزشكي 

ساري(محل 
( تحصيل بهشهر

مامايي علوم 
پزشكي ساري

اتاق عمل علوم 
پزشكي زنجان

اتاق عمل علوم 
پزشكي بقيه 

اهللا(بورسيه سپاه 
پاسداران )

مهندسي بهداشت 
محيط علوم 
پزشكي بابل

كارشناسي 
بهداشت عمومي 

علوم پزشكي 
شاهرود

شيمي دانشگاه 
سمنان(كاربردي--

شبانه)

شيمي دانشگاه 
مازندران(محض--

شبانه)

مديريت 
غيرانتفاعي علم و 

فرهنگ 
تهران(بازرگاني)

مديريت دانشگاه 
عالمه 

طباطبايي(دولتي)

مديريت علوم 
پزشكي 

قزوين(خدمات 
بهداشتي درماني)

مديريت 
غيرانتفاعي 

خاتم(امور بانكي)

مديريت دانشگاه 
زنجان(صنعتي)

تربيت معلم قرآن 
مجيد دانشگاه 
علوم و معارف 

قران كريم(محل 
زيست شناسي 

دانشگاه قم(علوم 
جانوري--نيم سال 

اول )

زيست شناسي 
دانشگاه 

اراك(علوم 
جانوري--شبانه)

زيست شناسي 
دانشگاه 

دامغان(عمومي--
-- نيم سال دوم

مهندسي 
كشاورزي-علوم 
دامي دانشگاه 
زنجان(دام)

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

علوم كشاورزي 
ساري(اقتصاد

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 
زنجان(علوم خاك)

پرستاري علوم 
پزشكي 

شاهرود(نيم سال 
( اول

مامايي علوم 
پزشكي شاهرود

اتاق عمل علوم 
پزشكي ساوه

مهندسي بهداشت 
حرفه اي علوم 
پزشكي قزوين

مهندسي بهداشت 
حرفه اي علوم 

پزشكي 
سمنان(محل

شيمي دانشگاه 
دامغان(محيط 

زيست--شبانه)

شيمي دانشگاه 
شاهرود(محض)

مديريت دانشگاه 
گيالن(صنعتي--

شبانه)

حسابداري 
موسسه آموزش 
عالي بانكداري 

ايران

مديريت 
غيرانتفاعي ارشاد 
دماوند(بازرگاني--

محل تحصيل 

علوم تربيتي 
پرديس شهيد 

بهشتي 
زنجان(آموزش

حسابداري 
دانشگاه مازندران

مديريت 
غيرانتفاعي ارشاد 
دماوند(كسب و 

كارهاي كوچك--
مهندسي 

كشاورزي-زراعت 
و اصالح نباتات 
دانشگاه علوم

مهندسي 
كشاورزي-علوم 
دامي دانشگاه 
تهران(غير

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

گيالن(گياه 
پزشكي)

پرستاري علوم 
پزشكي اراك(محل 

تحصيل شازند )

پرستاري علوم 
پزشكي ساوه

مهندسي بهداشت 
محيط علوم 
پزشكي ساري

كارشناسي 
بهداشت عمومي 

علوم پزشكي 
سمنان(محل

شيمي دانشگاه 
دامغان(فناوري 

اطالعات)

شيمي دانشگاه 
دامغان(محض)

علوم تربيتي 
پرديس آيت اله 

طالقاني 
قم(آموزش

مديريت علوم 
پزشكي بقيه 
اهللا(خدمات 

بهداشتي درماني--

حسابداري 
غيرانتفاعي 

پرندك(حسابرسي)

علوم تربيتي 
پرديس شهيد 

باهنر اراك(آموزش 
وپرورش پيش

حسابداري 
غيرانتفاعي ارشاد 

دماوند(محل 
( تحصيل تهران

مديريت 
غيرانتفاعي علم و 

فرهنگ 
تهران(جهانگردي)

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

گيالن(علوم 
باغباني)

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 
گيالن(علوم خاك)

مهندسي 
كشاورزي-علوم 
دامي دانشگاه 

گيالن

پرستاري علوم 
پزشكي 

زنجان(بومي 
( شهرستان ابهر

مامايي علوم 
پزشكي 

شاهرود(بومي 
( استان تهران

كارشناسي 
بهداشت عمومي 

علوم پزشكي 
ساري

مهندسي بهداشت 
محيط علوم 
پزشكي اراك

زمين شناسي 
دانشگاه زنجان

شيمي دانشگاه 
دامغان(كاربردي)

حسابداري 
غيرانتفاعي شمال 

آمل

مديريت 
غيرانتفاعي البرز 
قزوين(صنعتي)

مديريت 
غيرانتفاعي رجا 
قزوين(بازرگاني)

حسابداري 
غيرانتفاعي خاتم

مديريت 
غيرانتفاعي 

صدرالمتالهين(بازر
گاني)

مديريت 
غيرانتفاعي 

ايوانكي(مالي)

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

زنجان(گياه 
پزشكي--شبانه)

مهندسي منابع 
طبيعي دانشگاه 
علوم كشاورزي 
ساري(مرتع و

مهندسي منابع 
طبيعي دانشگاه 
گيالن(محيط 
زيست--محل

پرستاري علوم 
پزشكي سمنان

پرستاري علوم 
پزشكي خمين

مهندسي بهداشت 
محيط علوم 

پزشكي 
سمنان(محل

مهندسي بهداشت 
محيط علوم 
پزشكي زنجان

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

مازندران(اقتصاد 
بازرگاني--شبانه)

علوم اقتصادي 
غيرانتفاعي مفيد 
قم(اقتصاد پول و 

بانكداري)

حسابداري 
غيرانتفاعي رجا 

قزوين

حسابداري 
غيرانتفاعي كار 

قزوين

مديريت دانشگاه 
مازندران(صنعتي)

مديريت دانشگاه 
گيالن(صنعتي)

مهندسي منابع 
طبيعي دانشگاه 

اراك(محيط 
زيست)

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

زنجان(علوم 
باغباني)

مهندسي بهداشت 
محيط علوم 
پزشكي ساوه

كارشناسي 
بهداشت عمومي 

علوم پزشكي 
زنجان

مديريت دانشگاه 
سمنان(جهانگردي)

علوم تربيتي 
پرديس آيت اله 

طالقاني 
قم(آموزش 

بهداشت مواد 
غذايي دانشگاه 

تخصصي 
فناوريهاي نوين 

حسابداري 
غيرانتفاعي البرز 

قزوين

مديريت دانشگاه 
سمنان(صنعتي--

شبانه)

علوم تربيتي 
پرديس شهيد 

باهنر اراك(آموزش 
وپرورش پيش 

رشته علوم تجربي (ويژه استان هاي تهران، البرز): ويژه نامه استاني انتخاب رشته
كارشناسي زمين شناسي و شيمي

بين4750 تا5500
زيست شناسي و علوم آزمايشگاهي

مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و 
فضاي سبز

اتاق عمل و هوشبريپرستاري و مامايي
مهندسي بهداشت حرفه 
اي و عمومي و محيط



بازه
كاردرماني و 

گفتار درماني و 
اطالعات سالمت

كارشناسيكارداني زمين شناسي و شيمي زيست شناسي و علوم آزمايشگاهي
مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و 

فضاي سبز
اتاق عمل و هوشبريپرستاري و مامايي

مهندسي بهداشت حرفه 
اي و عمومي و محيط

مهندسي بهداشت 
محيط علوم 

پزشكي 
سمنان(محل

مهندسي بهداشت 
محيط علوم 

پزشكي شاهرود

تربيت معلم قرآن 
مجيد دانشگاه 
علوم و معارف 
قران كريم(محل

مديريت دانشگاه 
مازندران(صنعتي--

شبانه)

مديريت دانشگاه 
مازندران(بازرگاني-

-شبانه)

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

مازندران(اقتصاد 
نظري)

تربيت معلم قرآن 
مجيد دانشگاه 
علوم و معارف 

قران كريم(محل 

مديريت دانشگاه 
مازندران(جهانگرد

ي)

كارشناسي 
بهداشت عمومي 

علوم پزشكي 
اراك(بومي استان

مهندسي بهداشت 
محيط علوم 
پزشكي بقيه 
اهللا(بورسيه سپاه

مديريت دانشگاه 
سمنان(دولتي--

شبانه)

علوم قرآن 
دانشگاه علوم و 

معارف قران 
كريم(محل تحصيل 

مديريت 
غيرانتفاعي ارشاد 
دماوند(صنعتي--

محل تحصيل 

مديريت 
غيرانتفاعي 

پرندك(مالي)

مديريت 
غيرانتفاعي علم و 

فرهنگ 
تهران(فرهنگي 

حسابداري 
غيرانتفاعي پرندك

علوم اقتصادي 
دانشگاه قم(اقتصاد 

بازرگاني)

مديريت دانشگاه 
سمنان(جهانگردي

--شبانه)

تفسير قرآن مجيد 
دانشگاه علوم و 

معارف قران 
كريم(محل تحصيل 

حسابداري 
دانشگاه 

سمنان(شبانه)

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

سمنان(اقتصاد 
نظري)

كتابداري علوم 
پزشكي 

ايران(شاخه 
پزشكي)

مديريت 
غيرانتفاعي كار 
قزوين(دولتي)

مديريت 
غيرانتفاعي كار 
قزوين(بازرگاني)

مديريت 
غيرانتفاعي ارشاد 
دماوند(بازرگاني--

محل تحصيل 
زيست شناسي 
سلولي مولكولي 

غيرانتفاعي انديشه 
سازان(ميكروبيولوژ

زيست شناسي 
غيرانتفاعي 

مهرگان 
محالت(علوم

زيست شناسي 
غيرانتفاعي سنا 

ساري(علوم 
گياهي)

مهندسي 
كشاورزي-زراعت 
و اصالح نباتات 

دانشگاه

مهندسي 
كشاورزي-زراعت 
و اصالح نباتات 
دانشگاه علوم

مهندسي منابع 
طبيعي-شيالت 
دانشگاه علوم 
كشاورزي

زمين شناسي 
دانشگاه 

دامغان(نيم سال 
( اول

شيمي دانشگاه 
دامغان(محيط 

زيست)

كارداني توليدات 
دامي و گياهي 

آموزشكده 
كشاورزي

مديريت 
غيرانتفاعي ارشاد 
دماوند(صنعتي--
محل تحصيل

علوم اقتصادي 
غيرانتفاعي رجا 

قزوين(اقتصاد پول 
و بانكداري)

حسابداري 
غيرانتفاعي ارشاد 

دماوند(محل 
تحصيل دماوند )

مديريت 
غيرانتفاعي كار 
قزوين(صنعتي)

تفسير قرآن مجيد 
دانشگاه علوم و 

معارف قران 
كريم(محل تحصيل 

مديريت دانشگاه 
مازندران(جهانگرد

ي--شبانه)

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

شاهرود(گياه 
پزشكي--محل

مهندسي 
كشاورزي-علوم و 

صنايع غذايي 
دانشگاه

مهندسي 
كشاورزي-زراعت 
و اصالح نباتات 
دانشگاه علوم

زمين شناسي 
دانشگاه شاهرود

شيمي دانشگاه 
سمنان(كاربردي)

كارداني علمي، 
كاربردي توليد و 

بهره برداري 
گياهان دارويي و

مديريت 
غيرانتفاعي 

كاسپين 
قزوين(بازرگاني)

علوم و صنايع 
غذايي غيرانتفاعي 
رودكي تنكابن

مديريت دانشگاه 
شاهرود(صنعتي--

شبانه)

حسابداري 
غيرانتفاعي 

سهروردي قزوين

مديريت 
غيرانتفاعي رجا 

قزوين(مالي)

مديريت 
غيرانتفاعي رجا 
قزوين(صنعتي)

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

علوم كشاورزي 
ساري(علوم خاك)

مهندسي 
كشاورزي-علوم 
دامي دانشگاه 
علوم كشاورزي

مهندسي منابع 
طبيعي دانشگاه 
سمنان(مديريت 
مناطق خشك و

زمين شناسي 
دانشگاه 

زنجان(شبانه)

زمين شناسي 
دانشگاه 

دامغان(نيم سال 
--شبانه) دوم

كارداني ناپيوسته 
علمي، كاربردي 

امور زراعي و باغي 
آموزشكده

علوم اقتصادي 
غيرانتفاعي مفيد 

قم(اقتصاد 
بازرگاني)

علوم اقتصادي 
دانشگاه 

مازندران(اقتصاد 
نظري--شبانه)

مديريت 
غيرانتفاعي البرز 

قزوين(مالي)

حسابداري غير 
انتفاعي 

الكترونيكي 
فاران(مجازي)

مديريت 
غيرانتفاعي 

كاسپين 
قزوين(صنعتي)

علوم و صنايع 
غذايي غيرانتفاعي 
تجن قائم شهر

مهندسي منابع 
طبيعي-جنگلداري 

دانشگاه 
تهران(محل

مهندسي 
كشاورزي-علوم 
دامي دانشگاه 
سمنان(طيور)

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

شاهرود(علوم 
باغباني--محل

زمين شناسي 
دانشگاه 

دامغان(نيم سال 
( دوم

حسابداري 
غيرانتفاعي غزالي 

قزوين

حسابداري 
غيرانتفاعي 

تاكستان قزوين

مديريت 
غيرانتفاعي 

پرندك(صنعتي)

مديريت 
غيرانتفاعي ارشاد 
دماوند(كسب و 

كارهاي كوچك--

حسابداري 
غيرانتفاعي طلوع 

مهر

حسابداري 
دانشگاه 

شاهرود(شبانه)

مهندسي منابع 
طبيعي دانشگاه 
گيالن(مرتع و 

آبخيزداري--محل

مهندسي 
كشاورزي-زراعت 
و اصالح نباتات 

دانشگاه

مهندسي منابع 
طبيعي دانشگاه 
سمنان(محيط 
زيست--محل

حسابداري 
غيرانتفاعي بصير 

آبيك(مالياتي)

مهندسي 
كشاورزي دانشگاه 

شاهرود(گياه 
پزشكي--محل

مهندسي 
كشاورزي-علوم 
دامي دانشگاه 
علوم كشاورزي

مهندسي 
كشاورزي-زراعت 
و اصالح نباتات 

دانشگاه
مهندسي 

كشاورزي-زراعت 
و اصالح نباتات 

دانشگاه

مهندسي منابع 
طبيعي دانشگاه 
سمنان(مديريت 
مناطق خشك و

مهندسي 
كشاورزي 

غيرانتفاعي ديلمان 
الهيجان(گياه

مهندسي 
كشاورزي-علوم و 

صنايع غذايي 
غيرانتفاعي خزر

مهندسي 
كشاورزي 

غيرانتفاعي 
مهرگان

مهندسي 
كشاورزي 

غيرانتفاعي 
جهاددانشگاهي(گيا

مهندسي 
كشاورزي-زراعت 
و اصالح نباتات 

دانشگاه

مهندسي منابع 
طبيعي-شيالت 

غيرانتفاعي عالمه 
محدث نوري

مهندسي منابع 
طبيعي-جنگلداري 

دانشگاه 
گيالن(محل

مهندسي منابع 
طبيعي غيرانتفاعي 

عالمه محدث 
نوري نور(محيط

مهندسي منابع 
طبيعي غيرانتفاعي 
شمال آمل(محيط 

زيست)

مهندسي 
كشاورزي-علوم 
دامي غيرانتفاعي 
تجن قائم شهر

مهندسي منابع 
طبيعي-شيالت 

غيرانتفاعي رودكي 
تنكابن(صيد و

مهندسي 
كشاورزي-علوم 
دامي غيرانتفاعي 

پيوند(طيور)

مهندسي 
كشاورزي-علوم 
دامي غيرانتفاعي 
رودكي تنكابن

مهندسي فضاي 
سبز غيرانتفاعي 
جهاددانشگاهي(مح
( ل تحصيل كاشمر

مهندسي فضاي 
سبز غيرانتفاعي 
مهرگان محالت

مهندسي منابع 
طبيعي-شيالت 
غيرانتفاعي خزر 
محمودآباد(تكثير و

بين4000 تا4750




