
حقوق

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

نوبت دوم/ دانشگاه تبريز |حقوقتبريزدختر2576910

روزانه/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |حقوقتهرانپسر286133

نوبت دوم/ دانشگاه فردوسي مشهد |حقوقمشهددختر1317509

روزانه/ دانشگاه شيراز |حقوقشيرازدختر2016736

نوبت دوم/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |حقوقتهرانپسر482219

روزانه/ دانشگاه يزد |حقوقاصفهاندختر44261434

روزانه/ دانشگاه تهران |حقوقاصفهانپسر2042742

نوبت دوم/ دانشگاه اصفهان |حقوقاصفهاندختر1668626

روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|حقوقتهراندختر797329

روزانه/ تهران -دانشگاه شاهد|حقوقتهرانپسر2452874

نوبت دوم/ رشت -دانشگاه گيالن |حقوقشيرازدختر96472686

روزانه/ قزوين /-ره /دانشگاه بين المللي امام خميني |حقوقتهرانپسر1716644

روزانه/ سبزوار -دانشگاه حکيم سبزواري |حقوقمشهددختر60931872

روزانه/ دانشگاه اراک |حقوقاصفهاندختر125303283

روزانه/ دانشگاه دامغان |حقوقاصفهاندختر113213063

روزانه/ دانشگاه قم |حقوقتهرانپسر42051381

نوبت دوم/ دانشگاه کاشان |حقوقاصفهاندختر57441773

روزانه/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |حقوقتبريزدختر55031716

غير انتفاعي/ تهران /-غيرانتفاعي /دانشگاه علم وفرهنگ |حقوقتهراندختر30821057

روزانه/ دانشگاه شهرکرد |حقوقاصفهاندختر2706946

روزانه/ دانشگاه سمنان |حقوقتهراندختر55731735

نوبت دوم/ دانشگاه بيرجند |حقوقتهرانپسر103022816

روزانه/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |حقوقشيرازدختر55671733

روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |حقوقشيرازدختر54881713

مشهددختر119853178
محل تحصيل خواهران /-غيرانتفاعي /مشهد/-ع /دانشگاه امام رضا|حقوق

غير انتفاعي/ پرديس رضوان 

غير انتفاعي/ / غيرانتفاعي /مشهد/-ع /دانشگاه امام رضا|حقوقمشهدپسر174504232

تهراندختر57711781
/ قم -ويژه خواهران /-ع /دانشکده علوم انساني حضرت معصومه |حقوق

روزانه

اصفهاندختر129163354
/ قم -ويژه خواهران /-ع /دانشکده علوم انساني حضرت معصومه |حقوق

روزانه

روزانه/ ميبد -دانشگاه ايت اله حايري |حقوقاصفهاندختر152693807

روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |حقوقشيرازدختر48911559

تهرانپسر156173879
غير / / ويژه برادران /تهران -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين |حقوق

انتفاعي

پيام نور/ مرکزمشهد -دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي |حقوقمشهددختر53751684

نوبت دوم/ دانشگاه مراغه |حقوقتبريزپسر116973127

روزانه/ مجتمع اموزش عالي گناباد |حقوقرشتخواردختر86282472

نوبت دوم/ دانشگاه مالير |حقوقتهراندختر140893591
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غير انتفاعي/ مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان |حقوقمشهددختر6816312799

سوابق تحصيلي مجازي/ دانشگاه شيراز |حقوقشيرازدختر8490715410

روزانه/ بروجرد -دانشگاه ايت اله بروجردي |حقوقشيرازدختر120963200

اصفهانپسر6341312069
غير / اصفهان -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا|حقوق

انتفاعي

پيام نور/ مرکزتبريز -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي |حقوقتبريزدختر105322868

غير انتفاعي/ اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني |حقوقاصفهاندختر249345532

پيام نور/ واحدشهريار -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حقوقتهراندختر355807431

پيام نور/ مرکزشيراز -دانشگاه پيام نوراستان فارس |حقوقشيرازدختر207664802

پرديس خودگردان/ دانشگاه تهران |حقوقتهرانپسر483549518

پيام نور/ مرکزورامين -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حقوقتهرانپسر7092213261

غير انتفاعي/ دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد|حقوقتهرانپسر459029113

غير انتفاعي/ موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي واحدرشت |حقوقتهرانپسر10255218051

پيام نور/ مرکزپاکدشت -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حقوقتهراندختر163784014

غير انتفاعي/ / غيرانتفاعي /قم -دانشگاه مفيد|حقوقتهرانپسر206304788

پيام نور/ واحدري -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حقوقتهراندختر171114160

غير انتفاعي/ شيراز -موسسه غيرانتفاعي زندشيراز|حقوقشيرازدختر504569862

پيام نور/ مرکزاصفهان -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |حقوقاصفهاندختر232325227

پيام نور/ مرکزحسن اباد -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حقوقتهرانپسر500529792

پيام نور/ واحدشهرجديدپرديس -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حقوقشهرريدختر5460710530

غير انتفاعي/ اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان |حقوقاصفهانپسر10429418318

پيام نور/ واحداسالمشهر -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حقوقتهراندختر340267151

غير انتفاعي/ / ويژه خواهران /تهران -دانشکده غيرانتفاعي رفاه |حقوقتهراندختر274985965

غير انتفاعي/ مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز|حقوقمشهددختر477589407

غير انتفاعي/ قزوين -موسسه غيرانتفاعي کار|حقوقتهراندختر6174111789

پيام نور/ واحدخوراسگان -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |حقوقاصفهانپسر315236692

غير انتفاعي/ قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي |حقوقتهرانپسر5501710606

غير انتفاعي/ تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج |حقوقتبريزدختر5418910466

پيام نور/ مرکزنجف اباد -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |حقوقاصفهاندختر460729143

غير انتفاعي/ دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي |حقوقتهرانپسر8849915947

پيام نور/ مرکزدماوند -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حقوقتهراندختر5655010867

اصفهاندختر428148628
غير / / ويژه خواهران /اصفهان -موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر|حقوق

انتفاعي

پيام نور/ واحدبهارستان رباطکريم -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حقوقتهرانپسر5908011336

غير انتفاعي/ قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز|حقوقتهرانپسر494619696

کارشناسي ارشد معارف اسالمي و حقوق

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری
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کارشناسي ارشدعلوم قضايي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

تهرانپسر874352
دانشگاه علوم قضايي وخدمات |کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي

روزانه/ اداري دادگستري 

حسابداري

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

روزانه/ دانشگاه صنعت نفت |حسابداريتهرانپسر1268490

نوبت دوم/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |حسابداريتهراندختر2101763

نوبت دوم/ دانشگاه فردوسي مشهد |حسابداريمشهددختر70022092

نوبت دوم/ دانشگاه اصفهان |حسابدارياصفهاندختر87842505

روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|حسابداريتهراندختر2054748

روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |حسابداريتهرانپسر32561115

روزانه/ دانشگاه تهران |حسابداريتهرانپسر73412179

روزانه/ دانشگاه شيراز |حسابداريشيرازدختر86382476

روزانه/ قزوين /-ره /دانشگاه بين المللي امام خميني |حسابداريتهرانپسر80762340

روزانه/ دانشگاه قم |حسابدارياصفهاندختر109292961

نوبت دوم/ دانشگاه صنعتي شاهرود |حسابداريتهرانپسر159713941

غير انتفاعي/ تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم |حسابداريتهراندختر43551411

روزانه/ سنندج -دانشگاه کردستان |حسابداريتهرانپسر176694270

غير انتفاعي/ تهران /-غيرانتفاعي /دانشگاه علم وفرهنگ |حسابداريتهرانپسر61791894

نوبت دوم/ کرمانشاه -دانشگاه رازي |حسابداريتهراندختر334937032

روزانه/ دانشگاه بجنورد |حسابدارياسفرايندختر174784236

تهراندختر284426149
غير / / ويژه خواهران /تهران -موسسه غيرانتفاعي ال طه |حسابداري

انتفاعي

پيام نور/ تهران غرب -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حسابداريتهراندختر222305055

غير انتفاعي/ دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد|حسابداريتهرانسردختر112663051

نوبت دوم/ قائنات -دانشگاه بزرگمهر|حسابداريمشهددختر267195830

روزانه/ کرمان -دانشگاه شهيدباهنر|حسابداريشيرازپسر223975094

روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|حسابداريتهرانپسر149863748

نوبت دوم/ بندرعباس -دانشگاه هرمزگان |حسابداريشيرازدختر288326210

غير انتفاعي/ / ويژه خواهران /کرج -موسسه غيرانتفاعي رسام |حسابداريتهراندختر336357066

نوبت دوم/ دانشگاه ايالم |حسابداريمشهددختر194484582

غير انتفاعي/ مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام |حسابداريمشهددختر455279047

پيام نور/ مرکزمشهد -دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي |حسابداريمشهددختر287636195

غير انتفاعي/ دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي |حسابداريتهراندختر6377812133

پيام نور/ مرکزتبريز -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي |حسابداريتبريزپسر423018534

غير انتفاعي/ قم -موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش |حسابداريتهرانپسر228405158

پيام نور/ مرکزاصفهان -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |حسابدارياصفهاندختر338457117
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اصفهاندختر243185427
غير / اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني |حسابداري

انتفاعي

پيام نور/ مرکزورامين -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حسابداريتهراندختر297706388

پيام نور/ مرکزشيراز -دانشگاه پيام نوراستان فارس |حسابداريشيرازدختر344257223

غير انتفاعي/ دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد|حسابداريتهرانپسر447598922

پيام نور/ واحدري -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حسابداريتهراندختر390577989

غير انتفاعي/ پرندک -موسسه غيرانتفاعي پرندک |حسابداريتهرانپسر5915411347

پيام نور/ مرکزپاکدشت -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حسابداريتهرانپسر7349013660

غير انتفاعي/ اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صبح صادق |حسابدارياصفهاندختر6623612490

پيام نور/ مرکزدولت اباد -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |حسابدارياصفهاندختر473969344

پيام نور/ واحدلواسانات -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حسابداريتهراندختر5708210972

غير انتفاعي/ ساوه -موسسه غيرانتفاعي حکيم ناصرخسرو|حسابداريتهراندختر8002614698

غير انتفاعي/ شيراز -موسسه غيرانتفاعي زندشيراز|حسابداريشيرازدختر8979916162

پيام نور/ واحدخوراسگان -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |حسابدارياصفهاندختر6469712278

غير انتفاعي/ مشهد -موسسه غيرانتفاعي فردوس |حسابداريمشهددختر6507612330

پيام نور/ واحدمالرد -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حسابداريتهرانپسر6976813076

اصفهاندختر7069213226
غير / اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو|حسابداري

انتفاعي

تهرانپسر16325926207
غير / ابيک -موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني |حسابداري

انتفاعي

پيام نور/ مرکزحسن اباد -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حسابداريتهراندختر7818214405

غير انتفاعي/ ابيک -موسسه غيرانتفاعي بصير|حسابداريتهرانپسر8961316134

غير انتفاعي/ مشهد -موسسه غيرانتفاعي عطار|حسابداريمشهدپسر9485716922

پيام نور/ واحدخميني شهر -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |حسابدارياصفهاندختر9686317240

تهرانسردختر10355118202
/ واحدبهارستان رباط کريم -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حسابداري

پيام نور

غير انتفاعي/ شيراز -موسسه غيرانتفاعي اپادانا|حسابداريشيرازپسر10549718492

غير انتفاعي/ مشهد -موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي |حسابداريمشهدپسر15756425573

غير انتفاعي/ ايوانکي -موسسه غيرانتفاعي مولوي |حسابداريتهراندختر12106720694

اصفهانپسر15814625636
غير / اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان |حسابداري

انتفاعي

مديريت

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

نوبت دوم/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |مديريت بيمهتهراندختر2145776

روزانه/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |مديريت صنعتيتهراندختر2305836

روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |مديريت امورگمرکيتهرانپسر38091259

روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|مديريت بازرگانيتهراندختر2588914

روزانه/ دانشگاه تهران |مديريت بازرگانيتهرانپسر77152259

نوبت دوم/ دانشگاه فردوسي مشهد |مديريت صنعتيمشهددختر81502355
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روزانه/ دانشگاه اصفهان |مديريت صنعتياصفهاندختر88762520

روزانه/ تهران -دانشگاه شاهد|مديريت صنعتيتهرانپسر72732162

تهرانپسر53641680
غير / تهران /-غيرانتفاعي /دانشگاه علم وفرهنگ |مديريت بازرگاني

انتفاعي

روزانه/ دانشگاه شيراز |مديريت صنعتيشيرازپسر101622789

غير انتفاعي/ تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم |مديريت اموربانکيتهراندختر109692974

روزانه/ قزوين /-ره /دانشگاه بين المللي امام خميني |مديريت صنعتيتهراندختر69022072

غير انتفاعي/ دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد|مديريت ماليتهراندختر216554954

روزانه/ دانشگاه اروميه |مديريت دولتيتبريزدختر200864706

نوبت دوم/ دانشگاه سمنان |مديريت دولتيتهراندختر212704882

روزانه/ دانشگاه قم |مديريت صنعتيتهراندختر148283720

تهراندختر111203015
ويژه /-ع /دانشکده علوم انساني حضرت معصومه |مديريت بازرگاني

روزانه/ قم -خواهران 

پيام نور/ تهران غرب -دانشگاه پيام نوراستان تهران |مديريت صنعتيتهراندختر333217000

تهراندختر150443759
/ / ويژه خواهران /تهران -موسسه غيرانتفاعي ال طه |مديريت بازرگاني

غير انتفاعي

روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |مديريت بازرگانياصفهانپسر154333842

روزانه/ بوشهر -دانشگاه خليج فارس |مديريت بازرگانيشيرازدختر209234823

روزانه/ دانشگاه صنعتي شاهرود |مديريت صنعتيمشهددختر229905179

روزانه/ دانشگاه گنبد |مديريت بيمهمشهددختر244935464

روزانه/ مرکزاموزش عالي المرد |مديريت صنعتيشيرازدختر191044524

غير انتفاعي/ / غيرانتفاعي /دانشگاه شيخ بهايي اصفهان |مديريت بازرگانياصفهانپسر10912119002

پيام نور/ مرکزکرج -دانشگاه پيام نوراستان البرز|مديريت صنعتيتهراندختر9077416308

پيام نور/ مرکزاصفهان -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |مديريت صنعتيبهارستانپسر8347115209

تهراندختر249805539
غير / / ويژه خواهران /تهران -موسسه غيرانتفاعي ابرار|مديريت صنعتي

انتفاعي

پيام نور/ واحدري -دانشگاه پيام نوراستان تهران |مديريت صنعتيتهراندختر5735911023

پيام نور/ واحدلواسانات -دانشگاه پيام نوراستان تهران |مديريت بازرگانيتهراندختر272605925

روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |مديريت صنعتياصفهاندختر5915411347

غير انتفاعي/ دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد|مديريت ماليتهرانپسر11941820465

غير انتفاعي/ دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي |مديريت دولتيتهرانپسر12434521121

تهراندختر5965611430
غير / / ويژه خواهران /کرج -موسسه غيرانتفاعي رسام |مديريت مالي

انتفاعي

روزانه/ ايرانشهر -دانشگاه واليت |مديريت بازرگانيشيرازدختر397108082

غير انتفاعي/ شيراز -موسسه غيرانتفاعي زندشيراز|مديريت بازرگانيشيرازدختر13686522881

تبريزدختر314786683
/ مرکزتبريز -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي |مديريت دولتي

پيام نور

پيام نور/ مرکزشيراز -دانشگاه پيام نوراستان فارس |مديريت دولتيشيرازدختر421748505

غير انتفاعي/ قزوين -موسسه غيرانتفاعي رجا|مديريت ماليتهراندختر10226018016
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غير انتفاعي/ پرندک -موسسه غيرانتفاعي پرندک |مديريت بازرگانيتهراندختر470309284

غير انتفاعي/ پرندک -موسسه غيرانتفاعي پرندک |مديريت صنعتيتهراندختر8057214776

پيام نور/ واحداسالمشهر -دانشگاه پيام نوراستان تهران |مديريت بازرگانيتهرانپسر5457010524

غير انتفاعي/ مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام |مديريت بازرگانيمشهددختر5275210219

مشهددختر5343310336
/ مرکزمشهد -دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي |مديريت دولتي

پيام نور

پيام نور/ مرکزپاکدشت -دانشگاه پيام نوراستان تهران |مديريت دولتيتهراندختر6087911630

غير انتفاعي/ البرزقزوين -موسسه غيرانتفاعي کاسپين |مديريت بازرگانيتهراندختر5787611120

پيام نور/ واحدهشتگرد -دانشگاه پيام نوراستان البرز|مديريت دولتيتهرانپسر10568718519

غير انتفاعي/ قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز|مديريت صنعتيمراغهدختر6816312799

پيام نور/ مرکزحسن اباد -دانشگاه پيام نوراستان تهران |مديريت بازرگانيتهراندختر7796514369

تهراندختر8611215588
واحدبهارستان رباطکريم -دانشگاه پيام نوراستان تهران |مديريت بازرگاني

پيام نور/ 

پيام نور/ واحدپيشوا -دانشگاه پيام نوراستان تهران |مديريت بازرگانيتهراندختر10355118202

غير انتفاعي/ ابيک -موسسه غيرانتفاعي بصير|مديريت بازرگانيتهرانپسر9815217425

مديريت فرهنگي هنري

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

تهراندختر320606789
غير / دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد|مديريت کسب وکارهاي کوچک

انتفاعي

مديريت کسب و کارهاي کوچک

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

مديريت و بازرگاني دريايي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

علوم اجتماعي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

روزانه/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |پژوهشگري اجتماعيتهراندختر801333

روزانه/ دانشگاه شيراز |پژوهشگري اجتماعيشيرازدختر120793194

روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|پژوهشگري اجتماعيتهراندختر70222098
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نوبت دوم/ دانشگاه اصفهان |پژوهشگري اجتماعياصفهاندختر110923007

نوبت دوم/ دانشگاه فردوسي مشهد |پژوهشگري اجتماعيمشهددختر92992625

نوبت دوم/ دانشگاه تبريز |پژوهشگري اجتماعيسردروددختر425698588

روزانه/ دانشگاه کاشان |پژوهشگري اجتماعياصفهاندختر160383954

روزانه/ تهران -دانشگاه شاهد|پژوهشگري اجتماعيتهراندختر121133206

نوبت دوم/ بابلسر -دانشگاه مازندران |پژوهشگري اجتماعيرويانپسر440338819

روان شناسي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

روزانه/ دانشگاه تهران |روانشناسيمشهددختر19388

روزانه/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |روانشناسيتهرانپسر39201291

روزانه/ دانشگاه شيراز |روانشناسيشيرازپسر47191522

روزانه/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |روانشناسيتبريزپسر18184

نوبت دوم/ دانشگاه اصفهان |روانشناسياصفهاندختر1276497

نوبت دوم/ دانشگاه فردوسي مشهد |روانشناسيمشهددختر1572594

روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|روانشناسيتهراندختر1548584

نوبت دوم/ دانشگاه تبريز |روانشناسيتبريزدختر40561338

روزانه/ دانشگاه کاشان |روانشناسياصفهاندختر31991092

روزانه/ بندرعباس -دانشگاه هرمزگان |روانشناسيشيرازدختر29441016

روزانه/ سبزوار -دانشگاه حکيم سبزواري |روانشناسيمشهددختر63611951

غير انتفاعي/ مشهد -موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي |روانشناسيمشهددختر298986406

روزانه/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |روانشناسيتبريزدختر62261905

غير انتفاعي/ مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام |روانشناسيمشهددختر135983507

نوبت دوم/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |روانشناسيشيرازدختر132713432

روزانه/ دانشگاه سمنان |روانشناسيتهراندختر61741893

نوبت دوم/ دانشگاه زنجان |روانشناسيتهرانپسر136333510

روزانه/ دانشگاه ياسوج |روانشناسيشيرازدختر107852931

روزانه/ بوشهر -دانشگاه خليج فارس |روانشناسيشيرازدختر110492997

روزانه/ مرکزاموزش عالي اقليد |روانشناسياصفهاندختر117473133

تهراندختر77602269
غير / / ويژه خواهران /تهران -موسسه غيرانتفاعي ال طه |روانشناسي

انتفاعي

غير انتفاعي/ تهران /-غيرانتفاعي /دانشگاه علم وفرهنگ |روانشناسيتهراندختر96222681

نوبت دوم/ دانشگاه مراغه |روانشناسيتبريزدختر144773658

پيام نور/ مرکزشيراز -دانشگاه پيام نوراستان فارس |روانشناسيشيرازدختر258015681

پيام نور/ مرکزتبريز -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي |روانشناسيتبريزدختر214454914

غير انتفاعي/ مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري |روانشناسيمشهددختر286116175

غير انتفاعي/ مشهد -موسسه غيرانتفاعي بهار|روانشناسيمشهددختر6528612359

پيام نور/ واحدلواسانات -دانشگاه پيام نوراستان تهران |روانشناسيتهراندختر358937480

پيام نور/ مرکزمشهد -دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي |روانشناسيمشهددختر180424344

پيام نور/ مرکزاصفهان -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |روانشناسياصفهاندختر179594324

7



اصفهاندختر315726698
غير / اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني |روانشناسي

انتفاعي

غير انتفاعي/ فوالدشهراصفهان -موسسه غيرانتفاعي امين |روانشناسياصفهاندختر13386022449

پيام نور/ مرکزپاکدشت -دانشگاه پيام نوراستان تهران |روانشناسيتهراندختر228405158

پيام نور/ واحدشهريار -دانشگاه پيام نوراستان تهران |روانشناسيتهراندختر5310110279

غير انتفاعي/ / غيرانتفاعي /دانشگاه شمال امل |روانشناسيتهراندختر415558390

غير انتفاعي/ تبريز -موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس |روانشناسيتبريزدختر245095469

پيام نور/ مرکزاراک -دانشگاه پيام نوراستان مرکزي |روانشناسيشاهين شهردختر493789684

غير انتفاعي/ شيراز -موسسه غيرانتفاعي زندشيراز|روانشناسيشيرازدختر406558245

پيام نور/ واحداسالمشهر -دانشگاه پيام نوراستان تهران |روانشناسيتهراندختر282866115

غير انتفاعي/ دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي |روانشناسيتهراندختر6161911767

پيام نور/ مرکزدولت اباد -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |روانشناسياصفهاندختر5325710307

غير انتفاعي/ قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي |روانشناسيتهراندختر11365019644

غير انتفاعي/ اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني |روانشناسياصفهاندختر7762214322

تبريزدختر14087923438
غير / تبريز -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان |روانشناسي

انتفاعي

اصفهاندختر9959417635
غير / اصفهان -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا|روانشناسي

انتفاعي

پيام نور/ واحدهشتگرد -دانشگاه پيام نوراستان البرز|روانشناسيتهراندختر7742714287

غير انتفاعي/ مشهد -موسسه غيرانتفاعي کاويان |روانشناسيمشهددختر8750115781

غير انتفاعي/ ابيک -موسسه غيرانتفاعي بصير|روانشناسيتهراندختر6301511997

غير انتفاعي/ اصفهان -موسسه غيرانتفاعي فرزانگان |روانشناسياصفهاندختر392598018

غير انتفاعي/ مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود|روانشناسيمشهددختر9679817227

پيام نور/ مرکزپرند -دانشگاه پيام نوراستان تهران |روانشناسيتهراندختر417098415

غير انتفاعي/ مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان |روانشناسيمشهددختر8040614753

غير انتفاعي/ مشهد -موسسه غيرانتفاعي حکيم طوس |روانشناسيمشهددختر5870511262

غير انتفاعي/ ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران |روانشناسيتهراندختر14846824446

پيام نور/ مرکزکرج -دانشگاه پيام نوراستان البرز|روانشناسيتهرانسردختر500139784

پيام نور/ واحدپيشوا -دانشگاه پيام نوراستان تهران |روانشناسيتهراندختر486899572

اصفهاندختر7593514051
/ / ويژه خواهران /اصفهان -موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر|روانشناسي

غير انتفاعي

اصفهاندختر5765511080
غير / اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو|روانشناسي

انتفاعي

غير انتفاعي/ تبريز -موسسه غيرانتفاعي ميزان |روانشناسيتبريزدختر15972325834

غير انتفاعي/ مشهد -موسسه غيرانتفاعي سلمان |روانشناسيمشهددختر9669817204

اصفهاندختر12717221507
غير / اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان |روانشناسي

انتفاعي

اصفهاندختر12456521151
/ اصفهان -خميني شهر-موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم |روانشناسي

غير انتفاعي

تهراندختر7955614619
پيام / واحدبهارستان رباطکريم -دانشگاه پيام نوراستان تهران |روانشناسي

نور
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غير انتفاعي/ موسسه غيرانتفاعي امل |روانشناسيتهراندختر8471815377

پيام نور/ واحدسپيدان -دانشگاه پيام نوراستان فارس |روانشناسيشيرازپسر10260718059

غير انتفاعي/ ابيک -موسسه غيرانتفاعي موالنا|روانشناسيتهراندختر14170123547

غير انتفاعي/ شيراز -موسسه غيرانتفاعي اپادانا|روانشناسيشيرازدختر8459915360

غير انتفاعي/ مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز|روانشناسيمشهدپسر9051916265

غير انتفاعي/ ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخررازي |روانشناسيتهراندختر9211016524

غير انتفاعي/ مشهد -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر|روانشناسيمشهددختر10725118738

پيام نور/ واحدفيروزکوه -دانشگاه پيام نوراستان تهران |روانشناسيتهراندختر12590521336

غير انتفاعي/ ساوه -موسسه غيرانتفاعي حکيم ناصرخسرو|روانشناسيتهراندختر13901123174

زبان و ادبيات فارسي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

روزانه/ دانشگاه تهران |زبان وادبيات فارسيتهراندختر317144

روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |زبان وادبيات فارسيتهراندختر92512616

روزانه/ دانشگاه شيراز |زبان وادبيات فارسيشيرازدختر119043167

نوبت دوم/ دانشگاه بيرجند |زبان وادبيات فارسيتهراندختر5846511216

نوبت دوم/ دانشگاه اصفهان |زبان وادبيات فارسياصفهاندختر101962793

روزانه/ دانشگاه فردوسي مشهد |زبان وادبيات فارسيمشهددختر58401797

روزانه/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |زبان وادبيات فارسيشيرازدختر37361239

روزانه/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |زبان وادبيات فارسيتهرانپسر36811219

روزانه/ دانشگاه يزد |زبان وادبيات فارسياصفهاندختر233405248

روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|زبان وادبيات فارسيتهراندختر48721555

روزانه/ قزوين /-ره /دانشگاه بين المللي امام خميني |زبان وادبيات فارسيتهراندختر271875909

روزانه/ دانشگاه تبريز |زبان وادبيات فارسيتبريزدختر107352922

روزانه/ کازرون -دانشگاه سلمان فارسي |زبان وادبيات فارسيشيرازدختر420898487

نوبت دوم/ سبزوار -دانشگاه حکيم سبزواري |زبان وادبيات فارسيمشهدپسر7126213324

روزانه/ دانشگاه اراک |زبان وادبيات فارسيتهراندختر309146592

روزانه/ دانشگاه شهرکرد |زبان وادبيات فارسياصفهاندختر181974371

روزانه/ دانشگاه بجنورد |زبان وادبيات فارسيمشهددختر319196762

روزانه/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |زبان وادبيات فارسيتبريزدختر372137691

آموزش زبان و ادبيات فارسي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

تهراندختر2267824
پرديس زينبيه -دانشگاه فرهنگيان |اموزش زبان وادبيات فارسي

فرهنگيان/ بومي استان تهران /-ورامين /پيشوا

ياسوجپسر129063352
پرديس بحرالعلوم -دانشگاه فرهنگيان |اموزش زبان وادبيات فارسي

فرهنگيان/ بومي استان کهکيلويه و بوير احمد -شهرکرد

تهرانپسر222925069
پرديس شهيدمفتح -دانشگاه فرهنگيان |اموزش زبان وادبيات فارسي

فرهنگيان/ بومي استان تهران -شهرري
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زبان شناسي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

روزانه/ دانشگاه اصفهان |زبان شناسياصفهاندختر223395080

روزانه/ دانشگاه جهرم |زبان شناسيشيرازدختر6971413068

روزانه/ مجتمع اموزش عالي گناباد |زبان شناسيمشهدپسر9222616537

علوم سياسي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

روزانه/ دانشگاه تهران |علوم سياسيتهراندختر1904695

روزانه/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |علوم سياسيتهرانپسر36691217

نوبت دوم/ دانشگاه اصفهان |علوم سياسياصفهاندختر171114160

نوبت دوم/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |علوم سياسيتهرانپسر62851926

روزانه/ قزوين /-ره /دانشگاه بين المللي امام خميني |علوم سياسيمشهدپسر180424344

نوبت دوم/ دانشگاه فردوسي مشهد |علوم سياسيمشهدپسر90532562

روزانه/ دانشگاه شيراز |علوم سياسيشيرازدختر133553454

روزانه/ دانشگاه ياسوج |علوم سياسياصفهانپسر336357066

روزانه/ دانشگاه تربت حيدريه |علوم سياسيتهرانپسر5543310683

روزانه/ دانشگاه بجنورد |علوم سياسياصفهاندختر328786924

غير انتفاعي/ / غيرانتفاعي /قم -دانشگاه مفيد|علوم سياسيتهرانسردختر353907397

علوم تربيتي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

روزانه/ دانشگاه قم |علوم تربيتيقمدختر1459547

نوبت دوم/ دانشگاه فردوسي مشهد |علوم تربيتيمشهددختر38541269

روزانه/ دانشگاه يزد |علوم تربيتياصفهاندختر89252530

روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |علوم تربيتيتهراندختر180864352

روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|علوم تربيتيتهراندختر2454876

روزانه/ دانشگاه شيراز |علوم تربيتيشيرازدختر50711614

نوبت دوم/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |علوم تربيتيتهراندختر86072466

روزانه/ دانشگاه کاشان |علوم تربيتياصفهاندختر60931872

نوبت دوم/ دانشگاه اصفهان |علوم تربيتياصفهاندختر61261882

نوبت دوم/ دانشگاه تبريز |علوم تربيتيتبريزدختر137323524

روزانه/ دانشگاه بيرجند |علوم تربيتيمشهددختر132183421

روزانه/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |علوم تربيتياصفهاندختر129433360

روزانه/ رشت -دانشگاه گيالن |علوم تربيتيمشهددختر106462898

روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |علوم تربيتيشيرازدختر160993963

روزانه/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |علوم تربيتيتبريزدختر468249258

تهراندختر195984607
غير / / ويژه خواهران /تهران -موسسه غيرانتفاعي ال طه |علوم تربيتي

انتفاعي

تهراندختر403108192
غير / / ويژه خواهران /تهران -دانشکده غيرانتفاعي رفاه |علوم تربيتي

انتفاعي
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اقتصاد اسالمي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

روزانه/ رفسنجان /-عج /دانشگاه ولي عصر|اقتصاداسالميشيرازدختر430698666

علوم ارتباطات اجتماعي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

مطالعات ارتباطي و فناوري اطالعات

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

تهراندختر50201597
/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |مطالعات ارتباطي وفناوري اطالعات

روزانه

روزنامه نگاري

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

نوبت دوم/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |روزنامه نگاريتهراندختر374867728

روزانه/ دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران |روزنامه نگاريشيرازپسر60811865

روابط عمومي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

نوبت دوم/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |روابطعموميتهراندختر79822317

نوبت دوم/ گرگان -دانشگاه گلستان |روابطعموميتهرانپسر5635910831

مددکاري اجتماعي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

روزانه/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |مددکاري اجتماعيتهرانپسر91772593

روزانه/ دانشگاه يزد |مددکاري اجتماعياصفهاندختر114823086

روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |مددکاري اجتماعيتهراندختر76862255

مطالعات خانواده

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

روزانه/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |مطالعات خانوادهتبريزدختر180424344

روزانه/ دانشگاه اردکان |مطالعات خانوادهاصفهاندختر190614516
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آموزش کودکان استثنايي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

اصفهاندختر2437870
س /پرديس فاطمه الزهرا-دانشگاه فرهنگيان |اموزش کودکان استثنايي

فرهنگيان/ بومي استان اصفهان -اصفهان/

تهراندختر106462898
-پرديس نسيبه تهران-دانشگاه فرهنگيان |اموزش کودکان استثنايي

فرهنگيان/ بومي استان تهران 

زبان و ادبيات عربي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|زبان وادبيات عربيتهراندختر152693807

نوبت دوم/ دانشگاه فردوسي مشهد |زبان وادبيات عربيمشهددختر164784041

روزانه/ دانشگاه تهران |زبان وادبيات عربيتهراندختر90652564

روزانه/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |زبان وادبيات عربيتهراندختر111123013

روزانه/ دانشگاه اصفهان |زبان وادبيات عربياصفهاندختر119723175

روزانه/ بوشهر -دانشگاه خليج فارس |زبان وادبيات عربيشيرازدختر350547339

روزانه/ دانشگاه شيراز |زبان وادبيات عربيشيرازدختر141543607

نوبت دوم/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |مترجمي زبان عربيتهراندختر135983507

روزانه/ دانشگاه قم |زبان وادبيات عربيتهراندختر187064447

روزانه/ قزوين /-ره /دانشگاه بين المللي امام خميني |زبان وادبيات عربيتهراندختر227315140

روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |زبان وادبيات عربيتهراندختر183074387

روزانه/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |زبان وادبيات عربيتبريزپسر239425353

نوبت دوم/ دانشگاه سمنان |زبان وادبيات عربيتهراندختر431468681

روزانه/ / ويژه خواهران /بجنورد-دانشگاه کوثر|زبان وادبيات عربيمشهددختر5990711474

نوبت دوم/ سبزوار -دانشگاه حکيم سبزواري |زبان وادبيات عربيمشهدپسر5716110990

الهيات و معارف اسالمي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

روزانه/ دانشگاه تهران |تاريخ وتمدن ملل اسالميتهراندختر106692908

روزانه/ دانشگاه فردوسي مشهد |فقه ومباني حقوق اسالميمشهددختر350097329

روزانه/ دانشگاه شيراز |فقه ومباني حقوق اسالميشيرازدختر258015681

روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|اديان وعرفانتهراندختر247555503

روزانه/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |فقه ومباني حقوق اسالميشيرازپسر127143325

روزانه/ دانشگاه قم |فلسفه وکالم اسالمياصفهاندختر391147998

روزانه/ دانشگاه ياسوج |فقه ومباني حقوق اسالميشيرازدختر213444891

روزانه/ دانشگاه اردکان |فقه ومباني حقوق اسالمياصفهاندختر165894063

روزانه/ دانشگاه سمنان |فقه ومباني حقوق اسالميتهرانپسر103772832

روزانه/ زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |فقه ومباني حقوق اسالميمشهددختر106692908

نوبت دوم/ دانشگاه اصفهان |فلسفه وکالم اسالمياصفهاندختر271875909

روزانه/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |تاريخ وتمدن ملل اسالميتبريزدختر456699073

روزانه/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |اديان وعرفانتبريزدختر7300713598
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روزانه/ دانشگاه جهرم |فلسفه وکالم اسالميشيرازدختر5188310094

معارف اسالمي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

فقه و حقوق

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

روزانه/ دانشگاه شهيدمطهري |فقه وحقوق اسالميمشهدپسر944376

روزانه/ قزوين /-ره /دانشگاه بين المللي امام خميني |فقه وحقوق اسالميتهراندختر75242217

روزانه/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |فقه وحقوق اسالميتبريزپسر101622789

روزانه/ تهران -دانشگاه شاهد|فقه وحقوق اسالميتهرانپسر55731735

روزانه/ دانشگاه اروميه |فقه وحقوق اسالميتبريزپسر146823689

روزانه/ قائنات -دانشگاه بزرگمهر|فقه وحقوق اسالميمشهدپسر233025242

غير انتفاعي/ دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي |فقه وحقوق اماميتبريزدختر250145547

فلسفه

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

روزانه/ دانشگاه تهران |فلسفهتهرانپسر1499565

نوبت دوم/ دانشگاه فردوسي مشهد |فلسفه وحکمت اسالميمشهددختر196704627

روزانه/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |فلسفهتهراندختر75622229

روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|فلسفه وحکمت اسالميتهرانسردختر130763392

نوبت دوم/ دانشگاه اصفهان |فلسفهاصفهاندختر177884287

روزانه/ دانشگاه شهيدمطهري |فلسفه وحکمت اسالميمشهددختر126113297

روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |فلسفه وحکمت اسالميتهراندختر242635417

روزانه/ قزوين /-ره /دانشگاه بين المللي امام خميني |فلسفهشيرازدختر401598159

جغرافيا

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

روزانه/ دانشگاه تهران |جغرافياتهراندختر65691997

نوبت دوم/ دانشگاه فردوسي مشهد |جغرافيامشهددختر149673744

روزانه/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |جغرافياتهراندختر100592766

روزانه/ دانشگاه شيراز |جغرافياشيرازدختر263595773

نوبت دوم/ دانشگاه تبريز |جغرافياتبريزدختر5329210313

روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |جغرافياتهراندختر198374657

روزانه/ سبزوار -دانشگاه حکيم سبزواري |جغرافيامشهدپسر5363810374

روزانه/ دانشگاه زنجان |جغرافياتهرانپسر306286539

روزانه/ گرگان -دانشگاه گلستان |جغرافيااصفهاندختر471249297

روزانه/ / ويژه خواهران /بجنورد-دانشگاه کوثر|جغرافيامشهددختر8326215180
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مردم شناسي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

روزانه/ دانشگاه تهران |مردم شناسياصفهاندختر274025949

تاريخ

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

روزانه/ دانشگاه اصفهان |تاريخاصفهاندختر57021762

روزانه/ دانشگاه تبريز |تاريختبريزپسر400408138

روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|تاريختهراندختر121663218

روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |تاريختهراندختر126623311

نوبت دوم/ دانشگاه فردوسي مشهد |تاريخمشهدپسر139103553

روزانه/ دانشگاه شيراز |تاريخشيرازدختر128393343

روزانه/ بوشهر -دانشگاه خليج فارس |تاريخشيرازدختر480929468

روزانه/ ميبد -دانشگاه ايت اله حايري |تاريخ اسالماصفهاندختر5390210417

غير انتفاعي/ دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي |تاريخ اسالمتهراندختر6752012695

باستان شناسي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

روزانه/ دانشگاه شهرکرد |باستان شناسياصفهاندختر281706097

علوم قضايي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

روزانه/ دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري |علوم قضاييشيرازپسر1415535

آموزش ابتدايي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

بومي استان -پرديس اميرکبيرکرج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتداييتهراندختر41141356

فرهنگيان/ تهران 

-بجنورد/ع /پرديس امام جعفرصادق -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتداييمشهددختر2544899

فرهنگيان/ بومي خراسان شمالي 

بومي -پرديس شهيدباهنرشيراز-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتداييشيرازدختر1415535

فرهنگيان/ فارس 

-اصفهان/س /پرديس فاطمه الزهرا-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايياصفهاندختر2332844

فرهنگيان/ بومي استان اصفهان 

بومي استان -پرديس نسيبه تهران-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتداييتهراندختر65081984

فرهنگيان/ تهران 

بومي -تبريز/س /پرديس فاطمه الزهرا-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتداييتبريزدختر64181962

فرهنگيان/ آذربايجان شرقي 

بومي -پرديس شهيدباهنراصفهان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايياصفهانپسر74062193

فرهنگيان/ استان اصفهان 
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بومي -پرديس شهيدبهشتي مشهد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتداييمشهدپسر91682590

فرهنگيان/ خراسان رضوي 

بومي -پرديس شهيدرجايي شيراز-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتداييقير و کارزيندختر2788969

فرهنگيان/ فارس 

بومي -پرديس عالمه اميني تبريز-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتداييتبريزپسر121233210

فرهنگيان/ آذربايجان شرقي 

تربيت بدني و علوم ورزشي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

علوم قرآني

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

روزانه/ دانشگاه اصفهان |علوم قران وحديثاصفهاندختر1900693

نوبت دوم/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |علوم قران وحديثسمناندختر126363303

نوبت دوم/ دانشگاه کاشان |علوم قران وحديثاصفهاندختر510589961

روزانه/ دانشگاه قم |علوم قران وحديثمشهددختر148393723

روزانه/ تهران -دانشگاه شاهد|علوم قران وحديثتهرانپسر172284182

روزانه/ دانشگاه تهران |علوم قران وحديثتهراندختر259205699

سازمان اوقاف -دانشگاه علوم ومعارف قران کريم |علوم قران وحديثتهراندختر239055346

نوبت دوم/ قم -وامورخيريه 

روزانه/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |علوم قران وحديثتبريزپسر5970311438

سازمان اوقاف -دانشگاه علوم ومعارف قران کريم |علوم قران وحديثاصفهاندختر366897613

نوبت دوم/ قم -وامورخيريه 

ايران شناسي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

علم اطالعات و دانش شناسي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|علم اطالعات ودانش شناسيتهراندختر100162759

روزانه/ دانشگاه اصفهان |علم اطالعات ودانش شناسياصفهاندختر106562903

روزانه/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |علم اطالعات ودانش شناسيتهراندختر107092916

روزانه/ دانشگاه فردوسي مشهد |علم اطالعات ودانش شناسيمشهددختر107352922

نوبت دوم/ دانشگاه تبريز |علم اطالعات ودانش شناسيتبريزدختر382667859

روزانه/ دانشگاه قم |علم اطالعات ودانش شناسيتهرانپسر5554810701

روزانه/ دانشگاه شيراز |علم اطالعات ودانش شناسياصفهاندختر231535211

روزانه/ تهران -دانشگاه شاهد|علم اطالعات ودانش شناسيتهرانپسر343467204
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زبان و ادبيات کردي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

زبان و ادبيات ترکي و آذري

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

روزانه/ دانشگاه تبريز |زبان وادبيات ترکي اذريتبريزدختر5965611430

کارداني حسابداري

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

کارداني علوم ورزشي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری
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