
 1398آزمون سراسري سال هاي راهنماي انتخاب رشته دفترچه سري دوم)( هاي جديدو جداول رشته محل اصالحيات

 1صفحه 

  الف) اصالحيات كلي مربوط به دفترچه راهنماي انتخاب رشته:
هاي مربوط به دانشگاه فرهنگيان: محل محلمتقاضي رشته هاي ايالم، زنجان، كرمانشاه، همدانقابل توجه داوطلبان بومي استان - 1

» پرديس شهيد مقصودي همدان « به » پرديس شهيد رجايي كرمانشاه « اعالم شده براي » آموزش علوم اجتماعي « تحصيل رشته 
 تغيير يافت.

ها با داوطلبان كه اولويت پذيرش آن دانشگاه فرهنگيانهاي مربوط به محلمتقاضي رشته قابل توجه داوطلبان بومي استان مازندران - 2
اعالم شده است:  »شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان بابلسر  هاي بابل، قائمشهرستان« بومي

 ها خواهند بود.محلهاي تابعه شهرستان بابلسر نيز در اولويت پذيرش اين رشتهداوطلبان بومي كليه بخش

            ها ه دانشگاه فرهنگيان كه اولويت پذيرش آنهاي مربوط بمحلمتقاضي رشته قابل توجه داوطلبان بومي استان آذربايجان شرقي - 3
هاي شهرستان« ها براي داوطلبان بومي محلاعالم شده است: اولويت پذيرش اين رشته» هاي هشترود، چارايماق، مراغه شهرستان« 

  بومي استان در اولويت بعدي خواهند بود.خواهد بود و داوطلبان بومي شهرستان مراغه همانند ساير داوطلبان » هشترود و چارايماق
ها با كه اولويت پذيرش آن دانشگاه فرهنگيانهاي مربوط به محلمتقاضي رشته قابل توجه داوطلبان بومي استان آذربايجان شرقي - 4

اولويت است: » نظركهريزي « ها است و محل خدمت آناعالم شده »هاي مراغه، بناب، عجب شير، ملكان شهرستان« داوطلبان بومي 
هاي خواهد بود و داوطلبان بومي شهرستان» شهرستان هاي هشترود و چارايماق « ها براي داوطلبان بومي محلپذيرش اين رشته

ها همان مراغه، بناب، عجب شير، ملكان همانند ساير داوطلبان بومي استان در اولويت بعدي خواهند بود. در ضمن محل خدمت آن
  ت.اس» نظر كهريزي«

  :ها)(بخش پيوست ها و مؤسساتشرايط و ضوابط دانشگاه مربوط به ) اصالحياتب
  توضيح  دانشگاه  رديف

دانشگاه شهيد مطهري كه واجد شرايط ) شبانه( نوبت دومدوره داوطلبان متقاضي تحصيل در   تهران - دانشگاه شهيد مطهري  1
  خواهندبود.علمي و عمومي باشند از امتياز تحصيل رايگان برخوردار 

  مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور  2

 پذيرش در اين مركز به صورت متمركز انجام مي شود و به منظور استخدام  نيست.- 1

هاي تحصيلي اين مركز، لزوم اطمينان كامل از سالمت نظر به حساسيت و اهميت رشته- 2
داراي صالحيت پزشكي مورد تاييد  بايستجسمي، حركتي و روحي و رواني، كليه متقاضيان مي

 امور پزشكي سازمان هواپيمايي كشوري جهت اشتغال در مشاغل مربوطه باشند.

بايست داراي سطح قابل قبولي در متقاضيان رشته مهندسي هوانوردي و مراقبت پرواز مي- 3
جهت  مكالمه زبان انگليسي باشند و عدم اشكال در تكلم(نداشتن لكنت زبان) و نداشتن لهجه

 اشتغال الزامي است.

  بلوار معراج -بلوار فرودگاه مهرآباد -نشاني: تهران- 4

وبگاه:   66009765نمابر:   66009056تلفن:    1387835791كد پستي:    
www.catc.ac.ir 

  يافت.به دانشگاه گرمسار تغيير نام   دانشكده فني و مهندسي گرمسار  3

كاربردي هالل -موسسه آموزش عالي علمي  4
 www.uast.rcs.irوبگاه:   ايران

  دانشگاه علوم پزشكي جيرفت  5

بدليل ظرفيت محدود خوابگاه دولتي دختران، اولويت اسكان براساس ضوابط آيين نامه وزارتي  - 1
نقل و انتقال از اين  - 2 شوند.ظرفيت به خوابگاه خودگردان معرفي مي باشد و افراد مازاد برمي

باشد. ظرفيت خوابگاه براي دختران محدود مي "ها ممنوع مي باشد. ضمنادانشگاه به ساير دانشگاه
ميدان سبزواران معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي - بلوارامام رضا  - نشاني دانشگاه: جيرفت - 3

  6373078617 كدپستي دانشگاه: 03443317302 جيرفت شماره تلفن و نمابر:

   

www.3gaam.com
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 2صفحه 

  ها:) اصالحيات جداول كدرشته محلج
هاي راهنما، تغييراتي بوجود آمده است كه داوطلبان الزم است ضمن اطالع دقيق از هاي تحصيل مندرج در دفترچهدر برخي از كدرشته محل

  ها اقدام نمايد.مفاد اين تغييرات و در صورت تمايل نسبت به انتخاب اين كدرشته
  

ف
 ردي

رشتهعنوان  دانشگاه كد رشته  
 محل

 دوره
 تحصيلي

گروه 
 مورد اصالحي آزمايشي

پرديس شهيد باهنر  - دانشگاه فرهنگيان  1
  شهركرد

آموزش زبان و 
  رشته محل حذف شد.  انسانيعلوم   فرهنگيان 42474  ادبيات فارسي

دكتري عمومي   دانشگاه سمنان  2
 نوبت دوم 31621  دامپزشكي

نيمسال «پذيرش براي   تجربيعلوم   (شبانه)
  شود.انجام مي »دوم

 - دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  3
الي  40621  مهندسي برق  »مخصوص داوطلبان استان خوزستان«

رياضي و لومع  فرهنگيان 40626
  فني

» جنس مرد«به » جنس زن«
  تغيير يافت

 - دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  4
و  40628  عمرانمهندسي   »مخصوص داوطلبان استان خوزستان«

رياضي و علوم  فرهنگيان 40629
  فني

» جنس مرد«به » جنس زن«
  تغيير يافت

 - دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  5
الي  40636  مهندسي مكانيك  »مخصوص داوطلبان استان خوزستان«

رياضي و علوم  فرهنگيان 40638
  فني

» جنس مرد«به » جنس زن«
  تغيير يافت

  
هاي رشته كارداني فوريت و» 36405الي  36395«كدهايرشته مامايي ،»36382الي 36378 «هاي دكرشته پرستاري :علوم پزشكي ايرانشهردانشكده 

با اولويت پذيرش  خصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستانم ،وم تجربيگروه آزمايشي علدفترچه در  »36437الي  36428« زشكي كدهايپ
پوشش علوم پزشكي ايرانشهر عبارتند از شهرستانهاي: ايرانشهر، بمپور، باشد و مناطق تحت مي شهرداوطلبان بومي مناطق تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي ايران

  .شهرچابهار، دلگان، سرباز، فنوج، قصرقند، كنارك، مهرستان و نيك

  هاي اعالم شده در دفترچه راهنما:تحصيل جديد عالوه بر كدرشته محلهاي ) كد محلد
  هاي جديد گروه آزمايشي علوم رياضي و فنيرشته   

 مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور

 جنس پذيرش توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته  عنوان رشته نيمسال
 دوره تحصيلي محل

 اول دوم زن مرد

* مهندسي تعمير و نگهداري هواپيما 60 - - مرد   روزانه 31254 
*   مهندسي الكترونيك هواپيمايي 40 - - مرد   روزانه 31255 
* مهندسي هوانوردي و مراقبت پرواز 40 - - مرد   روزانه 31256 

در زيرگروه يك گروه  »و مراقبت پروازمهندسي هوانوردي «و » مهندسي الكترونيك هواپيمايي« ، »مهندسي تعمير و نگهداري هواپيماهاي رشته *
  . باشدميدر دوره روزانه به صورت كشوري  هاد و گزينش آننآزمايشي علوم رياضي و فني قرار دار

  هاي جديد گروه آزمايشي علوم تجربيرشته
  

دانشگاه علوم پزشكي زاهدانمخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان با اولويت پذيرش داوطلبان بومي مناطق تحت پوشش   

ظرفيت پذيرش   جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته نيمسال

 اول دوم  زن  مرد محل
  36755 پزشكي 1 - زن  مرد  داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان سراوان و بخش هاي تابعه -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
  36756 پزشكي 1 - زن  مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان سيب سوران و بخش هاي تابعه - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان هاي خاش، ميرجاوه و بخش هاي  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
 تابعه و همچنين بخش هاي كورين و نصرت آباد

  36757 پزشكي 3 - زن  مرد
  36758 داروسازي 1 - زن  مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان سراوان و بخش هاي تابعه -دانشگاه علوم پزشكي زابل 
  36759 داروسازي 1 - زن  مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان سيب سوران و بخش هاي تابعه -دانشگاه علوم پزشكي زابل 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان هاي خاش، ميرجاوه و بخش هاي  -دانشگاه علوم پزشكي زابل 

 تابعه و همچنين بخش هاي كورين و نصرت آباد
  36760 داروسازي 2 - زن  مرد

  36761 دندانپزشكي 1 - زن  مرد تحصيل در شهرستان سراوان و بخش هاي تابعهداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
  36762 دندانپزشكي 1 - زن  مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان سيب سوران و بخش هاي تابعه -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
طول دوره تحصيل در شهرستان هاي خاش، ميرجاوه و بخش هاي داراي تعهد خدمت سه برابر  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 

 تابعه و همچنين بخش هاي كورين و نصرت آباد
  36763 دندانپزشكي 2 - زن  مرد

  
  

 تهران (محل تحصيل پرديس زيراب واقع در سوادكوه مازندران) -دانشگاه شهيد بهشتي 

 جنس پذيرش توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته  عنوان رشته نيمسال
 دوره تحصيلي محل

 اول دوم زن مرد 
  روزانه 33026 مهندسي صنايع مبلمان 20 - زن مرد

  

  
  ورابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشرو

www.3gaam.com




