
حقوق

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |حقوقزنجانپسر440133

روزانه/ دانشگاه فردوسي مشهد |حقوقگناباددختر718227

روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|حقوقفريدون كناردختر915300

روزانه/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |حقوققرچكپسر1285423

روزانه/ دانشگاه شيراز |حقوقزنجانپسر1577519

روزانه/ دانشگاه اصفهان |حقوقيزدپسر1792590

روزانه/ دانشگاه تهران |حقوققمپسر2480814

روزانه/ قزوين /-ره /دانشگاه بين المللي امام خميني |حقوققزويندختر2654868

روزانه/ تهران -دانشگاه شاهد|حقوقشهرريدختر2906947

روزانه/ دانشگاه كاشان |حقوقشهرضاپسر34031102

روزانه/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |حقوقهمداندختر58721855

روزانه/ دانشگاه قم |حقوقشهرريپسر60251900

نوبت دوم/ بابلسر -دانشگاه مازندران |حقوقنوردختر71672267

روزانه/ دانشگاه زنجان |حقوقبهبهانپسر72922302

روزانه/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |حقوقدارابدختر73132312

روزانه/ دانشگاه يزد |حقوقكرماندختر73362321

روزانه/ دانشگاه شهركرد |حقوقشهركرددختر86932771

روزانه/ ميبد -دانشگاه ايت اله حايري |حقوقاصفهاندختر89012841

روزانه/ دانشگاه مراغه |حقوقخويدختر90962906

روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |حقوقكرمانشاهدختر91412919

روزانه/ دانشگاه اراک |حقوقبوشهردختر93172974

نوبت دوم/ دانشگاه بيرجند |حقوقبيرجنددختر94193009

غير انتفاعي/ تهران /-غيرانتفاعي /دانشگاه علم وفرهنگ |حقوقكرجدختر94593023

نوبت دوم/ رشت -دانشگاه گيالن |حقوقرشتپسر95073034

روزانه/ دانشگاه بجنورد |حقوقچمستاندختر96223077

نوبت دوم/ سبزوار -دانشگاه حکيم سبزواري |حقوققوچانپسر98733161

روزانه/ دانشگاه تبريز |حقوقاروميهدختر110193539

پيام نور/ مركزشيراز -دانشگاه پيام نوراستان فارس |حقوقخنجدختر123223976

نوبت دوم/ مجتمع اموزش عالي گناباد |حقوقبيرجنددختر136924416

نوبت دوم/ گرگان -دانشگاه گلستان |حقوقگرگانپسر137934446

نوبت دوم/ دانشگاه يزد |حقوقيزددختر147044756

روزانه/ دانشگاه ايالم |حقوقسنندجدختر162165220

نوبت دوم/ دانشگاه مالير |حقوقماليردختر189276116

نوبت دوم/ دانشگاه سمنان |حقوقسمناندختر192356220

نوبت دوم/ دانشگاه زابل |حقوقبيرجندپسر194966288

پيام نور/ مركزكرمان -دانشگاه پيام نوراستان كرمان |حقوقكرماندختر197776381

پيام نور/ مركزتبريز -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي |حقوقمرندپسر220807123

غير انتفاعي/ / غيرانتفاعي /قم -دانشگاه مفيد|حقوقاراکپسر221197135

نوبت دوم/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |حقوقپلدختردختر221907153
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نوبت دوم/ بروجرد -دانشگاه ايت اله بروجردي |حقوقبروجرددختر234647607

پيام نور/ واحدلواسانات -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حقوقساوهدختر248608058

پيام نور/ مركزاصفهان -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |حقوقدرچه پيازپسر250448117

پيام نور/ مركزمشهد -دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي |حقوقگناباددختر260718462

پيام نور/ مركزهمدان -دانشگاه پيام نوراستان همدان |حقوقهمداندختر270148770

قمدختر283149221
نوبت / قم -ويژه خواهران /-ع /دانشکده علوم انساني حضرت معصومه |حقوق

دوم

نوبت دوم/ سنندج -دانشگاه كردستان |حقوقسنندجدختر295509628

پيام نور/ مركزكرج -دانشگاه پيام نوراستان البرز|حقوقكرجدختر298389724

پيام نور/ مركزاروميه -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي |حقوقاروميهدختر305199923

غير انتفاعي/ / ويژه خواهران /تهران -موسسه غيرانتفاعي ال طه |حقوقشهرياردختر305579938

پيام نور/ مركزساري -دانشگاه پيام نوراستان مازندران |حقوقساريدختر3196610418

نوبت دوم/ دانشگاه دامغان |حقوقشاهروددختر3295210772

پيام نور/ واحدري -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حقوقوراميندختر3363511004

پيام نور/ مركزنيشابور -دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي |حقوقنيشابوردختر3417611190

پيام نور/ واحداسالمشهر -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حقوقاسالم شهردختر3463911331

غير انتفاعي/ / ويژه برادران /تهران -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين |حقوقورامينپسر3525711539

پيام نور/ مركزكرمانشاه -دانشگاه پيام نوراستان كرمانشاه |حقوقكرمانشاهدختر3546411616

پيام نور/ واحدشهريار -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حقوقشهرياردختر3707312209

پيام نور/ مركزبابل -دانشگاه پيام نوراستان مازندران |حقوققائم شهردختر3732112290

غير انتفاعي/ اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني |حقوقيزدپسر4028013246

پيام نور/ واحدماهدشت -دانشگاه پيام نوراستان البرز|حقوقكرجپسر4281414108

پيام نور/ مركزاردبيل -دانشگاه پيام نوراستان اردبيل |حقوقاردبيلدختر4297014161

پيام نور/ مركزقم -دانشگاه پيام نوراستان قم |حقوققمپسر4406214532

غير انتفاعي/ / غيرانتفاعي /دانشگاه شمال امل |حقوقآملدختر4706715599

پيام نور/ مركزقزوين -دانشگاه پيام نوراستان قزوين |حقوققزويندختر4775815835

پيام نور/ مركزنجف اباد -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |حقوقزرين شهردختر5045616759

پرديس خودگردان/ دانشگاه تهران |حقوقكرجدختر5155117109

پيام نور/ مركزامل -دانشگاه پيام نوراستان مازندران |حقوقچمستانپسر5350017755

پيام نور/ مركزپرند -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حقوقشهرريپسر5610118640

روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |حقوقميانهدختر5670318856

غير انتفاعي/ / غيرانتفاعي /مشهد/-ع /دانشگاه امام رضا|حقوقكاشمرپسر5923619699

پيام نور/ واحدهشتگرد -دانشگاه پيام نوراستان البرز|حقوقكرجدختر6023020064

پيام نور/ واحدبهارستان رباطکريم -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حقوقاسالم شهردختر6318721088

پيام نور/ مركزخرم اباد -دانشگاه پيام نوراستان لرستان |حقوقخرم آباددختر6885222973

پيام نور/ واحداستانه اشرفيه -دانشگاه پيام نوراستان گيالن |حقوقآستانه اشرفيهدختر7267124156

غير انتفاعي/ شيراز -موسسه غيرانتفاعي زندشيراز|حقوقنورآباد ممسنيپسر7765825849

غير انتفاعي/ يزد /-غيرانتفاعي /دانشگاه علم وهنر|حقوقيزدپسر8201927250

غير انتفاعي/ قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز|حقوقكرجپسر8312727648

غير انتفاعي/ اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان |حقوقكرماندختر8616528654

غير انتفاعي/ قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي |حقوقشهرياردختر8655028781

پيام نور/ مركزصومعه سرا -دانشگاه پيام نوراستان گيالن |حقوقرشتپسر8655028781
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غير انتفاعي/ دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد|حقوقشهرريپسر9027730022

غير انتفاعي/ اصفهان -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا|حقوقاصفهاندختر9358231084

پيام نور/ واحدبندرانزلي -دانشگاه پيام نوراستان گيالن |حقوقبندرانزليدختر9429831326

غير انتفاعي/ قزوين -موسسه غيرانتفاعي كار|حقوقمحمد شهردختر10386634491

غير انتفاعي/ نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري |حقوقآملدختر10864236049

غير انتفاعي/ قزوين -موسسه غيرانتفاعي رجا|حقوقكرجدختر11198337102

غير انتفاعي/ رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال |حقوقاهوازپسر11278337381

غير انتفاعي/ موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي واحدرشت |حقوقرشتپسر11315337510

سوابق تحصيلي مجازي/ دانشگاه شيراز |حقوقرشتدختر12760942070

روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|حقوقهمداندختر15924152076

کارشناسي ارشد معارف اسالمي و حقوق

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

كرماندختر2580844
/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|كارشناسي ارشدپيوسته معارف اسالمي وحقوق

روزانه

كرمانپسر86782766
/-عج /دانشگاه ولي عصر|كارشناسي ارشدپيوسته معارف اسالمي وحقوق

روزانه/ رفسنجان 

کارشناسي ارشدعلوم قضايي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

بنپسر754244
دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري |كارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي

روزانه/ دادگستري 

حسابداري

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |حسابدارييزددختر1060349

روزانه/ دانشگاه صنعت نفت |حسابداريهمداندختر1454482

نوبت دوم/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |حسابدارياسالم شهردختر33021072

روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|حسابداريبنابدختر34861132

روزانه/ دانشگاه اصفهان |حسابداريزرين شهردختر64882049

روزانه/ دانشگاه شيراز |حسابداريشهرضادختر70412230

روزانه/ قزوين /-ره /دانشگاه بين المللي امام خميني |حسابداريكرجدختر73322319

روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |حسابداريمردآباد/ماهدشت پسر74202349

روزانه/ دانشگاه يزد |حسابداريزارچدختر75842394

روزانه/ دانشگاه قم |حسابداريآران و بيدگلپسر109553522

نوبت دوم/ دانشگاه فردوسي مشهد |حسابداريبجنورددختر110793558

روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|حسابداريبروجرددختر114353665

روزانه/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|حسابدارياردكاندختر114583671
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نوبت دوم/ بابلسر -دانشگاه مازندران |حسابداريفريدون كنارپسر121663929

روزانه/ دانشگاه سمنان |حسابدارينيشابوردختر126624085

روزانه/ دانشگاه تهران |حسابداريآملدختر139514493

روزانه/ دانشگاه اروميه |حسابدارياردبيلدختر152844951

نوبت دوم/ رشت -دانشگاه گيالن |حسابداريالهيجاندختر172615558

پيام نور/ مركزسنندج -دانشگاه پيام نوراستان كردستان |حسابداريسنندجدختر189276116

روزانه/ دانشگاه گنبد |حسابداريرامسردختر189836136

روزانه/ دانشگاه بجنورد |حسابداريتربت حيدريهدختر191456188

روزانه/ قائنات -دانشگاه بزرگمهر|حسابدارينيشابوردختر195696318

نوبت دوم/ دانشگاه يزد |حسابدارييزددختر203196562

غير انتفاعي/ تهران /-غيرانتفاعي /دانشگاه علم وفرهنگ |حسابداريكرجدختر205646641

غير انتفاعي/ تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم |حسابداريكرجدختر235657638

نوبت دوم/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |حسابدارياهوازپسر235807642

روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |حسابداريكامياراندختر237477696

روزانه/ / ويژه خواهران /بجنورد-دانشگاه كوثر|حسابداريسمناندختر240607798

روزانه/ دانشگاه ايالم |حسابداريخرم آباددختر245687954

روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|حسابداريقزوينپسر276108979

پيام نور/ مركزكاشان -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |حسابداريكاشاندختر279739097

روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |حسابداريفرخ شهرپسر297709706

نوبت دوم/ رفسنجان /-عج /دانشگاه ولي عصر|حسابداريكرمانپسر3180810372

غير انتفاعي/ / ويژه خواهران /كرج -موسسه غيرانتفاعي رسام |حسابداريكرجدختر3180810372

قمدختر3287810741
/ قم -ويژه خواهران /-ع /دانشکده علوم انساني حضرت معصومه |حسابداري

نوبت دوم

نوبت دوم/ دانشگاه صنعتي شاهرود |حسابداريشاهروددختر3289610750

پيام نور/ مركزاصفهان -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |حسابداريفالورجاندختر3596411792

نوبت دوم/ سنندج -دانشگاه كردستان |حسابداريسنندجدختر3785612464

نوبت دوم/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |حسابداريكرمانشاهدختر3948912978

پيام نور/ واحدري -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حسابداريشهرريپسر3960213015

پيام نور/ مركزپرند -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حسابداريدامغانپسر3971013061

پيام نور/ مركزكرج -دانشگاه پيام نوراستان البرز|حسابداريكرجدختر4600315216

نوبت دوم/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |حسابداريقوچانپسر4652415397

پيام نور/ مركزيزد -دانشگاه پيام نوراستان يزد|حسابدارييزددختر4675815479

نوبت دوم/ زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |حسابداريكرمانپسر4775815835

پيام نور/ مركزشاهين شهر -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |حسابداريشاهين شهردختر5060816805

پيام نور/ مركزاروميه -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي |حسابدارياروميهپسر5088716899

پيام نور/ مركزقم -دانشگاه پيام نوراستان قم |حسابداريقمپسر5302817602

پيام نور/ مركزاردبيل -دانشگاه پيام نوراستان اردبيل |حسابدارياردبيلدختر5382117868

روزانه/ بوشهر -دانشگاه خليج فارس |حسابداريبوشهرپسر5824219364

پيام نور/ مركزنجف اباد -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |حسابداريفالورجاندختر6047620157

نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|حسابداريكرمانپسر6082920291

پيام نور/ مركزتبريز -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي |حسابداريمرندپسر6264920915

پيام نور/ واحدبندرانزلي -دانشگاه پيام نوراستان گيالن |حسابداريبندرانزليدختر6516121744
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غير انتفاعي/ اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني |حسابداريشهرضادختر6776922620

كرجدختر7074023564
غير / ابيك -موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني |حسابداري

انتفاعي

پيام نور/ مركزاهواز -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |حسابدارياهوازدختر7096523635

پيام نور/ مركزرشت -دانشگاه پيام نوراستان گيالن |حسابداريرشتپسر7096523635

شهركردپسر7146123798
پيام / مركزشهركرد -دانشگاه پيام نوراستان چهارمحال وبختياري |حسابداري

نور

پيام نور/ مركزورامين -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حسابداريورامينپسر7314524331

پيام نور/ مركزاراک -دانشگاه پيام نوراستان مركزي |حسابدارياراکدختر7411224658

پيام نور/ واحدهشتگرد -دانشگاه پيام نوراستان البرز|حسابداريكرجدختر7548025096

غير انتفاعي/ ساوه -موسسه غيرانتفاعي حکيم ناصرخسرو|حسابداريساوهپسر7883426229

غير انتفاعي/ پرندک -موسسه غيرانتفاعي پرندک |حسابدارياسالم شهردختر7971126530

پيام نور/ مركزبندرعباس -دانشگاه پيام نوراستان هرمزگان |حسابداريبندر كنگ و چارکپسر8197627235

پيام نور/ مركزنيشابور -دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي |حسابدارينيشابوردختر8266227475

پيام نور/ مركزكرمان -دانشگاه پيام نوراستان كرمان |حسابداريكرماندختر8438728069

غير انتفاعي/ قم -موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش |حسابداريقمپسر8754529105

غير انتفاعي/ مشهد -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر|حسابداريكرماندختر8933229695

پيام نور/ مركزساري -دانشگاه پيام نوراستان مازندران |حسابداريساريدختر8966929815

پيام نور/ مركزابادان -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |حسابدارياهوازدختر9264930794

پيام نور/ مركزپاكدشت -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حسابداريشهريارپسر9582131825

غير انتفاعي/ قزوين -موسسه غيرانتفاعي رجا|حسابدارياهوازدختر9729732330

پيام نور/ مركزخوي -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي |حسابدارياروميهپسر9736332351

غير انتفاعي/ اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صبح صادق |حسابداريشاهين شهردختر9776132501

غير انتفاعي/ / غيرانتفاعي /دانشگاه شمال امل |حسابداريچمستانپسر10013333279

پيام نور/ واحدماهدشت -دانشگاه پيام نوراستان البرز|حسابداريكرجدختر10493734825

پيام نور/ واحدخميني شهر -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |حسابداريخميني شهردختر11002636481

غير انتفاعي/ خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي |حسابدارياهوازپسر12389340871

غير انتفاعي/ رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال |حسابداريرشتپسر13227343556

غير انتفاعي/ ابيك -موسسه غيرانتفاعي بصير|حسابداريكرجدختر13651744912

پيام نور/ واحدالهيجان -دانشگاه پيام نوراستان گيالن |حسابداريالهيجانپسر13846245518
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مديريت

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |مديريت بيمه اكونجف آباددختر30901007

روزانه/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |مديريت صنعتيشهرياردختر32851065

روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|مديريت بازرگانيگرمساردختر61151925

روزانه/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |مديريت دولتيشهرياردختر63792004

روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |مديريت امورگمركيكرماندختر67822146

روزانه/ قزوين /-ره /دانشگاه بين المللي امام خميني |مديريت صنعتيكرجدختر67952149

روزانه/ دانشگاه تهران |مديريت ماليقمپسر79092509

روزانه/ دانشگاه اصفهان |مديريت دولتيگلپايگاندختر92752957

روزانه/ ميبد -دانشگاه ايت اله حايري |مديريت ماليزارچدختر116253739

روزانه/ دانشگاه يزد |مديريت صنعتييزددختر120793902

نوبت دوم/ دانشگاه كاشان |مديريت بازرگانيكاشاندختر127804126

روزانه/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |مديريت بازرگانياهوازدختر142784586

روزانه/ دانشگاه قم |مديريت بازرگانيساوهپسر144204645

روزانه/ دانشگاه بجنورد |مديريت بازرگانيقوچاندختر147444770

روزانه/ دانشگاه اردكان |مديريت دولتييزدپسر179225776

روزانه/ دانشگاه زنجان |مديريت صنعتيزنجاندختر183175904

روزانه/ گرگان -دانشگاه گلستان |مديريت بازرگانيآملدختر184385947

نوبت دوم/ دانشگاه فردوسي مشهد |مديريت صنعتيتربت حيدريهپسر197046355

روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |مديريت بازرگانياردبيلدختر216256980

روزانه/ دانشگاه اروميه |مديريت دولتياروميهدختر218937067

نوبت دوم/ دانشگاه يزد |مديريت بازرگانييزدپسر223077192

روزانه/ بوشهر -دانشگاه خليج فارس |مديريت بازرگانينورآباد ممسنيپسر225067263

نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|مديريت بازرگانيكرماندختر245247940

روزانه/ رفسنجان /-عج /دانشگاه ولي عصر|مديريت صنعتياردكانپسر248898070

غير انتفاعي/ تهران /-غيرانتفاعي /دانشگاه علم وفرهنگ |مديريت صنعتيدماونددختر283679239

غير انتفاعي/ تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم |مديريت اموربانکيشهرياردختر287899376

قمدختر299679771
-ويژه خواهران /-ع /دانشکده علوم انساني حضرت معصومه |مديريت بازرگاني

نوبت دوم/ قم 

روزانه/ مجتمع اموزش عالي گناباد |مديريت صنعتيگنابادپسر3101110087

نوبت دوم/ رشت -دانشگاه گيالن |مديريت بازرگانيرشتدختر3108610116

شهرياردختر3185410385
غير / / ويژه خواهران /تهران -موسسه غيرانتفاعي ال طه |مديريت بازرگاني

انتفاعي

روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |مديريت ماليتويسركانپسر3208510463

روزانه/ مركزاموزش عالي المرد |مديريت صنعتيالمردپسر3251510610

روزانه/ دانشگاه سمنان |مديريت بازرگانيشهرياردختر3334310911

روزانه/ دانشگاه گنبد |مديريت صنعتيساريدختر3466811340

نوبت دوم/ بندرعباس -دانشگاه هرمزگان |مديريت صنعتيسيرجانپسر3633911942

روزانه/ ايرانشهر -دانشگاه واليت |مديريت دولتيزنجاندختر3775112437

نوبت دوم/ دانشگاه ايالم |مديريت بازرگانيفوالد شهردختر3995613133

پيام نور/ مركزاصفهان -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |مديريت بازرگانيزرين شهردختر4205913843
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نوبت دوم/ دانشگاه صنعتي شاهرود |مديريت صنعتيشاهرودپسر4431514615

پيام نور/ مركزكرج -دانشگاه پيام نوراستان البرز|مديريت دولتيگلپايگاندختر4759815771

غير انتفاعي/ گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان |مديريت بازرگانيگرمسارپسر4985416535

روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |مديريت بازرگانيخرم آباددختر5205217278

روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|مديريت صنعتيهمدانپسر5288717557

روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |مديريت بازرگانيدزفولپسر5318217650

غير انتفاعي/ دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد|مديريت بازرگانيتهرانپسر5554818448

غير انتفاعي/ دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد|مديريت صنعتيكرجدختر6195020678

پيام نور/ مركزشيراز -دانشگاه پيام نوراستان فارس |مديريت دولتينورآباد ممسنيپسر6231620810

روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |مديريت بازرگانيخرم آباددختر6592122004

غير انتفاعي/ قزوين -موسسه غيرانتفاعي رجا|مديريت ماليكرجدختر7111823685

نوبت دوم/ بابلسر -دانشگاه مازندران |مديريت صنعتيبابلپسر7168523851

كرجپسر7319324347
/ / ويژه برادران /تهران -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين |مديريت بازرگاني

غير انتفاعي

اروميهپسر7710125644
پيام / مركزاروميه -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي |مديريت صنعتي

نور

غير انتفاعي/ / ويژه خواهران /كرج -موسسه غيرانتفاعي رسام |مديريت ماليشهرياردختر7796525956

غير انتفاعي/ قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي |مديريت بيمهوراميندختر7971126530

پيام نور/ واحدشهريار -دانشگاه پيام نوراستان تهران |مديريت دولتيكرجپسر8326227694

پيام نور/ مركزاهواز -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |مديريت بازرگانياهوازپسر9082930195

پيام نور/ مركزدزفول -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |مديريت بازرگانيدزفولدختر9461031432

پيام نور/ مركزقم -دانشگاه پيام نوراستان قم |مديريت صنعتيقمدختر9570431786

پيام نور/ تهران غرب -دانشگاه پيام نوراستان تهران |مديريت صنعتيشهرريپسر9871532815

پيام نور/ مركزمشهد -دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي |مديريت دولتيقوچاندختر9891532876

پيام نور/ مركزكرمان -دانشگاه پيام نوراستان كرمان |مديريت دولتيكرماندختر9965333112

پيام نور/ مركزرشت -دانشگاه پيام نوراستان گيالن |مديريت صنعتيرشتدختر10415634573

پيام نور/ واحدري -دانشگاه پيام نوراستان تهران |مديريت صنعتيشهرريپسر10600335191

پيام نور/ مركزاردبيل -دانشگاه پيام نوراستان اردبيل |مديريت صنعتياردبيلدختر10635035304

پيام نور/ مركزبندرعباس -دانشگاه پيام نوراستان هرمزگان |مديريت صنعتيبندرعباسپسر10675635445

غير انتفاعي/ قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز|مديريت ماليكرجپسر11359037656

پيام نور/ واحدلواسانات -دانشگاه پيام نوراستان تهران |مديريت بازرگانيكرجدختر11472738004

پيام نور/ مركزخرم اباد -دانشگاه پيام نوراستان لرستان |مديريت دولتيخرم آباددختر12551241400

پيام نور/ واحدگرمدره -دانشگاه پيام نوراستان البرز|مديريت بازرگانيكرجدختر12813942238

غير انتفاعي/ پرندک -موسسه غيرانتفاعي پرندک |مديريت صنعتيشهرجديد پرنددختر12842842335

پيام نور/ مركزاراک -دانشگاه پيام نوراستان مركزي |مديريت صنعتياراکدختر13184843407

غير انتفاعي/ قم -موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش |مديريت صنعتيقمدختر14660548113

پيام نور/ واحدماهدشت -دانشگاه پيام نوراستان البرز|مديريت دولتيكرجدختر14713148287

پيام نور/ مركزهمدان -دانشگاه پيام نوراستان همدان |مديريت صنعتيهمداندختر14815848632
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مديريت فرهنگي هنري

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

اسالم شهردختر4191913798
غير / تهران /-غيرانتفاعي /دانشگاه علم وفرهنگ |مديريت فرهنگي هنري

انتفاعي

مديريت کسب و کارهاي کوچک

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

نوبت دوم/ دانشگاه سمنان |مديريت كسب وكارهاي كوچكسمنانپسر5155117109

مديريت و بازرگاني دريايي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر |مديريت وبازرگاني دريايينورآباد ممسنيدختر3447411283

علوم اجتماعي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |پژوهشگري اجتماعياراکدختر75442381

روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |پژوهشگري اجتماعينوشهردختر116123732

روزانه/ دانشگاه اصفهان |پژوهشگري اجتماعيزرين شهردختر149334839

روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|پژوهشگري اجتماعيمحالتدختر157275072

نوبت دوم/ دانشگاه فردوسي مشهد |پژوهشگري اجتماعيتربت حيدريهدختر175675668

روزانه/ دانشگاه شيراز |پژوهشگري اجتماعيزرقاندختر198226396

نوبت دوم/ دانشگاه كاشان |پژوهشگري اجتماعيآران و بيدگلدختر220627117

روزانه/ دانشگاه يزد |پژوهشگري اجتماعييزددختر228787395

روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |پژوهشگري اجتماعيسنندجدختر261058475

روزانه/ بابلسر -دانشگاه مازندران |پژوهشگري اجتماعيساريدختر269648753

نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|پژوهشگري اجتماعيكرماندختر301019805

روزانه/ دانشگاه ياسوج |پژوهشگري اجتماعيآبادهدختر3141210215

روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|پژوهشگري اجتماعيهمداندختر3171710338

نوبت دوم/ دانشگاه بيرجند |پژوهشگري اجتماعيبيرجنددختر3520311520

روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |پژوهشگري اجتماعيتويسركاندختر3971013061

نوبت دوم/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |پژوهشگري اجتماعياهوازدختر4973416494

نوبت دوم/ زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |پژوهشگري اجتماعيسيرجاندختر5586018554

نوبت دوم/ رشت -دانشگاه گيالن |پژوهشگري اجتماعيرشتپسر5632318721
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نوبت دوم/ بروجرد -دانشگاه ايت اله بروجردي |پژوهشگري اجتماعيتويسركاندختر5769819187

روان شناسي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ دانشگاه تهران |روانشناسياراکدختر411125

روزانه/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |روانشناسيرامسردختر693214

روزانه/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |روانشناسيگرگاندختر827269

روزانه/ دانشگاه اصفهان |روانشناسيفوالد شهرپسر1485490

روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|روانشناسييزددختر1515502

روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |روانشناسيگلپايگاندختر1738570

روزانه/ دانشگاه يزد |روانشناسييزددختر2305744

روزانه/ دانشگاه شيراز |روانشناسيشهرضاپسر2596850

نوبت دوم/ دانشگاه فردوسي مشهد |روانشناسيسبزواردختر2681878

نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|روانشناسيكرماندختر47001485

نوبت دوم/ دانشگاه كاشان |روانشناسيآران و بيدگلدختر47951512

روزانه/ سبزوار -دانشگاه حکيم سبزواري |روانشناسينيشابوردختر60751915

روزانه/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |روانشناسيبنابدختر61971953

روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|روانشناسيقمپسر65082059

روزانه/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |روانشناسيفارساندختر66102095

نوبت دوم/ دانشگاه بيرجند |روانشناسيبيرجنددختر71502261

روزانه/ بندرعباس -دانشگاه هرمزگان |روانشناسيبندر كنگ و چارکپسر73992341

پيام نور/ تهران جنوب -دانشگاه پيام نوراستان تهران |روانشناسيقوچاندختر82882639

نوبت دوم/ دانشگاه اراک |روانشناسياراکدختر85872736

نوبت دوم/ رشت -دانشگاه گيالن |روانشناسيفريدون كناردختر95863065

روزانه/ بوشهر -دانشگاه خليج فارس |روانشناسينورآباد ممسنيدختر96573088

روزانه/ دانشگاه اروميه |روانشناسيخويپسر100773227

نوبت دوم/ دانشگاه ياسوج |روانشناسيدارابدختر105713393

روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |روانشناسيكرمانشاهدختر112053597

روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |روانشناسيخرم آباددختر123683988

روزانه/ دانشگاه گنبد |روانشناسيالهيجاندختر130994233

روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |روانشناسيسنندجدختر136184390

غير انتفاعي/ تهران /-غيرانتفاعي /دانشگاه علم وفرهنگ |روانشناسيشهرياردختر142784586

نوبت دوم/ دانشگاه يزد |روانشناسياردكاندختر145834712

روزانه/ زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |روانشناسيكرماندختر147674778

نوبت دوم/ كازرون -دانشگاه سلمان فارسي |روانشناسيكازروندختر153574974

روزانه/ مركزاموزش عالي اقليد |روانشناسيقزويندختر154014987

نوبت دوم/ دانشگاه زنجان |روانشناسيزنجاندختر160045159

غير انتفاعي/ مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري |روانشناسيمشهددختر175675668

نوبت دوم/ دانشگاه مالير |روانشناسيهمداندختر177135717

پيام نور/ مركزشيراز -دانشگاه پيام نوراستان فارس |روانشناسيمرودشتدختر188346077

نوبت دوم/ دانشگاه سمنان |روانشناسيسمناندختر201556500

نوبت دوم/ دانشگاه اردكان |روانشناسييزدپسر207446700
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روزانه/ بابلسر -دانشگاه مازندران |روانشناسيقائم شهردختر245097936

روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |روانشناسياردبيلدختر253218210

پيام نور/ مركزاراک -دانشگاه پيام نوراستان مركزي |روانشناسياراکدختر263128528

پيام نور/ مركزتبريز -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي |روانشناسياروميهپسر272968871

پيام نور/ مركزكرمان -دانشگاه پيام نوراستان كرمان |روانشناسيبردسيردختر275688967

غير انتفاعي/ رامسر -موسسه غيرانتفاعي رحمان |روانشناسيرامسردختر280409121

غير انتفاعي/ قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي |روانشناسيكرجدختر3106310104

درچه پيازدختر3282910719
غير / اصفهان -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا|روانشناسي

انتفاعي

پيام نور/ مركزحسن اباد -دانشگاه پيام نوراستان تهران |روانشناسيقمدختر3287810741

پيام نور/ مركزاصفهان -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |روانشناسيفالورجاندختر3572511717

پيام نور/ مركزسوسنگرد -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |روانشناسيدشت آزادگاندختر3589311769

پيام نور/ مركززرين شهر -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |روانشناسيزرين شهردختر3899512817

پيام نور/ مركزاروميه -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي |روانشناسياروميهدختر3960213015

پيام نور/ مركزيزد -دانشگاه پيام نوراستان يزد|روانشناسييزددختر4155513680

غير انتفاعي/ مشهد -موسسه غيرانتفاعي بهار|روانشناسيورامينپسر4310914216

غير انتفاعي/ اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني |روانشناسيشهرضاپسر4421814583

پيام نور/ واحدهشتگرد -دانشگاه پيام نوراستان البرز|روانشناسيكرجدختر4479314798

پيام نور/ مركزكرج -دانشگاه پيام نوراستان البرز|روانشناسيمالرددختر4566915108

پيام نور/ مركزقزوين -دانشگاه پيام نوراستان قزوين |روانشناسيابهردختر4613515260

غير انتفاعي/ / غيرانتفاعي /دانشگاه شمال امل |روانشناسينوشهردختر4775815835

پيام نور/ مركزنجف اباد -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |روانشناسيخميني شهردختر4866116139

پيام نور/ مركزقم -دانشگاه پيام نوراستان قم |روانشناسيقمدختر5024216680

پيام نور/ مركزسيرجان -دانشگاه پيام نوراستان كرمان |روانشناسيسيرجاندختر5095316919

پيام نور/ مركزاردبيل -دانشگاه پيام نوراستان اردبيل |روانشناسياردبيلپسر5194317245

پيام نور/ واحدشهريار -دانشگاه پيام نوراستان تهران |روانشناسيشهرياردختر5242417407

پيام نور/ مركزگرگان -دانشگاه پيام نوراستان گلستان |روانشناسيگرگانپسر5318217650

پيام نور/ مركزبابل -دانشگاه پيام نوراستان مازندران |روانشناسيبابلدختر5427818028

پيام نور/ مركزاهواز -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |روانشناسياهوازدختر5464718168

پيام نور/ مركزساري -دانشگاه پيام نوراستان مازندران |روانشناسيساريدختر5484118221

پيام نور/ مركزبوشهر -دانشگاه پيام نوراستان بوشهر|روانشناسيبوشهردختر5484118221

نوبت دوم/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |روانشناسينهاوندپسر5492818247

پيام نور/ واحداستانه اشرفيه -دانشگاه پيام نوراستان گيالن |روانشناسيرشتدختر5769819187

غير انتفاعي/ يزد /-غيرانتفاعي /دانشگاه علم وهنر|روانشناسييزددختر5819919348

پيام نور/ مركزبندرعباس -دانشگاه پيام نوراستان هرمزگان |روانشناسيبندرعباسدختر6008720014

غير انتفاعي/ دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي |روانشناسيوراميندختر6043020142

پيام نور/ مركزهمدان -دانشگاه پيام نوراستان همدان |روانشناسيهمداندختر6240920842

غير انتفاعي/ خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي |روانشناسياهوازدختر7083223594

پيام نور/ واحدخوراسگان -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |روانشناسيمباركهدختر7168523851
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پيام نور/ مركزسنندج -دانشگاه پيام نوراستان كردستان |روانشناسيسنندجپسر7173023865

غير انتفاعي/ موسسه غيرانتفاعي امل |روانشناسيآملدختر7202323962

پيام نور/ واحدمباركه -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |روانشناسيمباركهدختر7256824121

شهركرددختر7343924433
/ مركزشهركرد -دانشگاه پيام نوراستان چهارمحال وبختياري |روانشناسي

پيام نور

پيام نور/ مركززنجان -دانشگاه پيام نوراستان زنجان |روانشناسيابهردختر7359324490

پيام نور/ مركزكرمانشاه -دانشگاه پيام نوراستان كرمانشاه |روانشناسيكرمانشاهدختر7765825849

غير انتفاعي/ / ويژه خواهران /شيراز-موسسه غيرانتفاعي فاطميه |روانشناسيبندرعباسدختر7827826056

غير انتفاعي/ قزوين -موسسه غيرانتفاعي رجا|روانشناسيكرجدختر8245727408

پيام نور/ مركزدزفول -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |روانشناسيدزفولدختر8393427921

غير انتفاعي/ رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال |روانشناسيرشتدختر8426628026

غير انتفاعي/ اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني |روانشناسيخميني شهرپسر8649528761

پيام نور/ مركزپرند -دانشگاه پيام نوراستان تهران |روانشناسياسالم شهردختر8916429644

پيام نور/ واحدنظراباد -دانشگاه پيام نوراستان البرز|روانشناسيكرجدختر8938029711

پيام نور/ واحدبهارستان -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |روانشناسيفرخ شهردختر9137530358

پيام نور/ مركزشهرضا -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |روانشناسيشهرضاپسر9328330991

غير انتفاعي/ مشهد -موسسه غيرانتفاعي حکيم طوس |روانشناسيبجنوردپسر9416831285

پيام نور/ واحدپيشوا -دانشگاه پيام نوراستان تهران |روانشناسيوراميندختر9467731456

شهرضادختر9582131825
غير / / ويژه خواهران /اصفهان -موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر|روانشناسي

انتفاعي

درچه پيازدختر9866432794
غير / اصفهان -خميني شهر-موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم |روانشناسي

انتفاعي

غير انتفاعي/ كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني |روانشناسيكاشاندختر10409334553

غير انتفاعي/ ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران |روانشناسيساريدختر10568735080

غير انتفاعي/ فوالدشهراصفهان -موسسه غيرانتفاعي امين |روانشناسيشهرضادختر10833935952

پيام نور/ واحدانديمشك -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |روانشناسيدزفولپسر11490438059

غير انتفاعي/ نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري |روانشناسيآملدختر11496938084

پيام نور/ واحدزاينده رود -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |روانشناسياصفهاندختر11565938278

غير انتفاعي/ همدان -موسسه غيرانتفاعي گنجنامه |روانشناسيهمداندختر12223440370

غير انتفاعي/ ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان |روانشناسيساريدختر13278943713

غير انتفاعي/ يزد /-ع /موسسه غيرانتفاعي امام جواد|روانشناسييزددختر13768245293

غير انتفاعي/ ابيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا|روانشناسيكرجدختر14343847102

غير انتفاعي/ اصفهان -موسسه غيرانتفاعي فرزانگان |روانشناسيشاهين شهردختر15513050832

غير انتفاعي/ بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش |روانشناسيبابلدختر16362053352
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زبان و ادبيات فارسي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ دانشگاه تهران |زبان وادبيات فارسيشاهروددختر44901435

روزانه/ دانشگاه اصفهان |زبان وادبيات فارسياردستاندختر106223415

روزانه/ دانشگاه فردوسي مشهد |زبان وادبيات فارسيقوچاندختر110263542

نوبت دوم/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |زبان وادبيات فارسياسالم شهردختر129064161

روزانه/ بندرعباس -دانشگاه هرمزگان |زبان وادبيات فارسيبندرعباسدختر143134605

روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |زبان وادبيات فارسيشهرياردختر143744630

روزانه/ دانشگاه شيراز |زبان وادبيات فارسيبندرعباسدختر182185859

نوبت دوم/ دانشگاه كاشان |زبان وادبيات فارسيآران و بيدگلدختر182835885

روزانه/ دانشگاه شهركرد |زبان وادبيات فارسيفارساندختر198576411

روزانه/ دانشگاه زنجان |زبان وادبيات فارسيزنجاندختر234977617

روزانه/ دانشگاه تبريز |زبان وادبيات فارسيبنابدختر238147719

روزانه/ دانشگاه يزد |زبان وادبيات فارسيسيرجاندختر248288045

روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|زبان وادبيات فارسيهمداندختر3117610146

روزانه/ گرگان -دانشگاه گلستان |زبان وادبيات فارسيتنکابندختر3187910391

روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|زبان وادبيات فارسيشاهين شهردختر3463911331

روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |زبان وادبيات فارسياردبيلدختر3671412081

روزانه/ دانشگاه اراک |زبان وادبيات فارسيهفشجاندختر3765012399

روزانه/ دانشگاه بيرجند |زبان وادبيات فارسيكاشمردختر3842412662

روزانه/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |زبان وادبيات فارسيبنابدختر4044313302

روزانه/ سبزوار -دانشگاه حکيم سبزواري |زبان وادبيات فارسيسبزواردختر4127713578

روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |زبان وادبيات فارسيماليردختر4145513645

روزانه/ دانشگاه قم |زبان وادبيات فارسيقمپسر4211513859

نوبت دوم/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |زبان وادبيات فارسياهوازدختر4249213988

نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|زبان وادبيات فارسيكرمانپسر4390814478

روزانه/ دانشگاه بجنورد |زبان وادبيات فارسيبجنورددختر4689415539

نوبت دوم/ بابلسر -دانشگاه مازندران |زبان وادبيات فارسيبابلدختر4703015586

نوبت دوم/ رشت -دانشگاه گيالن |زبان وادبيات فارسيالهيجاندختر4876616179

روزانه/ دانشگاه ايالم |زبان وادبيات فارسيكرمانپسر5350017755

نوبت دوم/ دانشگاه نيشابور |زبان وادبيات فارسينيشابوردختر5618918668

روزانه/ دانشگاه ياسوج |زبان وادبيات فارسيسيرجاندختر5635918735

نوبت دوم/ رفسنجان /-عج /دانشگاه ولي عصر|زبان وادبيات فارسيرفسنجاندختر6082920291

نوبت دوم/ دانشگاه سمنان |زبان وادبيات فارسيقائم شهردختر6264920915

روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |زبان وادبيات فارسيخرم آباددختر6387921321

روزانه/ / ويژه خواهران /بجنورد-دانشگاه كوثر|زبان وادبيات فارسيالهيجاندختر6559621887

روزانه/ مركزاموزش عالي اقليد |زبان وادبيات فارسيآبادهدختر6632922153

روزانه/ دانشگاه اروميه |زبان وادبيات فارسياروميهدختر8438728069

12



آموزش زبان و ادبيات فارسي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

زاهداندختر696216
-پرديس شهيدباهنركرمان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش زبان وادبيات فارسي

فرهنگيان/ بومي سيستان وبلوچستان 

نيشابورپسر1104365
پرديس دكترشريعتي -دانشگاه فرهنگيان |اموزش زبان وادبيات فارسي

فرهنگيان/ بومي خراسان رضوي -ساري

گلپايگاندختر1251414
-پرديس شهيدباهنرشهركرد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش زبان وادبيات فارسي

فرهنگيان/ بومي استان اصفهان 

سيرجانپسر35271145
پرديس خواجه نصيرالدين -دانشگاه فرهنگيان |اموزش زبان وادبيات فارسي

فرهنگيان/ بومي استان كرمان -طوسي كرمان

نهاونددختر39711271
پرديس بنت الهدي -دانشگاه فرهنگيان |اموزش زبان وادبيات فارسي

فرهنگيان/ بومي استان همدان -صدرقزوين

شاهروددختر49801570
-پرديس شهيدباهنرشيراز-دانشگاه فرهنگيان |اموزش زبان وادبيات فارسي

فرهنگيان/ بومي استان سمنان 

گرگاندختر65882084
پرديس زينبيه -دانشگاه فرهنگيان |اموزش زبان وادبيات فارسي

فرهنگيان/ بومي گلستان /-ورامين /پيشوا

يزدپسر81882608
-پرديس شهيدرجايي شيراز-دانشگاه فرهنگيان |اموزش زبان وادبيات فارسي

فرهنگيان/ بومي استان يزد 

اراکپسر84102677
پرديس شهيدمدرس -دانشگاه فرهنگيان |اموزش زبان وادبيات فارسي

فرهنگيان/ بومي مركزي -سنندج

بروجنپسر101623258
-پرديس بحرالعلوم شهركرد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش زبان وادبيات فارسي

فرهنگيان/ بومي استان چهارمحال وبختياري 

اردبيلپسر140584524
پرديس عالمه طباطبائي -دانشگاه فرهنگيان |اموزش زبان وادبيات فارسي

فرهنگيان/ بومي استان اردبيل -اردبيل

تويسركانپسر175125644
-پرديس شهيدرجايي قزوين-دانشگاه فرهنگيان |اموزش زبان وادبيات فارسي

فرهنگيان/ بومي استان همدان 

زبان شناسي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ دانشگاه اصفهان |زبان شناسيمباركهدختر167195393

روزانه/ دانشگاه جهرم |زبان شناسيمرودشتپسر5674418869

نوبت دوم/ رفسنجان /-عج /دانشگاه ولي عصر|زبان شناسيسيرجاندختر10493734825

نوبت دوم/ مجتمع اموزش عالي گناباد |زبان شناسيآران و بيدگلپسر12048039772
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علوم سياسي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ دانشگاه تهران |علوم سياسيبابلپسر56841798

روزانه/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |علوم سياسيبابلپسر82142616

روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |علوم سياسيشهرريپسر93712994

روزانه/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |علوم سياسيورامينپسر107503451

نوبت دوم/ دانشگاه اصفهان |علوم سياسيشاهين شهردختر133554311

روزانه/ دانشگاه شيراز |علوم سياسينورآباد ممسنيدختر186736023

روزانه/ قزوين /-ره /دانشگاه بين المللي امام خميني |علوم سياسيساوهدختر199596448

روزانه/ دانشگاه يزد |علوم سياسيشهرضادختر216736996

نوبت دوم/ دانشگاه فردوسي مشهد |علوم سياسيتربت حيدريهدختر244937931

روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|علوم سياسيهمداندختر269298739

نوبت دوم/ دانشگاه اردكان |علوم سياسييزددختر303159863

روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |علوم سياسيخويپسر3154910270

نوبت دوم/ رشت -دانشگاه گيالن |علوم سياسيبندرانزليدختر3591311777

نوبت دوم/ سبزوار -دانشگاه حکيم سبزواري |علوم سياسيسبزوارپسر3693812162

نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|علوم سياسيكرماندختر3788712475

نوبت دوم/ دانشگاه بيرجند |علوم سياسيبيرجنددختر3863112720

روزانه/ دانشگاه بجنورد |علوم سياسينيشابوردختر4369114409

نوبت دوم/ بابلسر -دانشگاه مازندران |علوم سياسيساريپسر4411914554

نوبت دوم/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |علوم سياسينهاوندپسر4507714900

نوبت دوم/ دانشگاه ياسوج |علوم سياسينطنزدختر4526914968

نوبت دوم/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |علوم سياسياهوازدختر5133417026

نوبت دوم/ بروجرد -دانشگاه ايت اله بروجردي |علوم سياسيماليردختر5743719095

نوبت دوم/ دانشگاه تربت حيدريه |علوم سياسيتربت حيدريهپسر5751719122

غير انتفاعي/ / غيرانتفاعي /قم -دانشگاه مفيد|علوم سياسيقمپسر7796525956

علوم تربيتي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |علوم تربيتيكاشمرپسر2209717

روزانه/ دانشگاه تهران |علوم تربيتينجف آباددختر2732893

روزانه/ دانشگاه اصفهان |علوم تربيتيشاهين شهردختر63211989

روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|علوم تربيتيتربت حيدريهدختر72922302

نوبت دوم/ دانشگاه فردوسي مشهد |علوم تربيتيسبزواردختر80142544

روزانه/ تهران -دانشگاه شاهد|علوم تربيتياردبيلدختر81212582

نوبت دوم/ دانشگاه كاشان |علوم تربيتيآران و بيدگلدختر83172649

روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |علوم تربيتيشهرياردختر98983170

روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |علوم تربيتيسنندجدختر114483670

نوبت دوم/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |علوم تربيتياسالم شهردختر121513922

روزانه/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|علوم تربيتيكرماندختر132944296

روزانه/ دانشگاه تبريز |علوم تربيتيمراغهدختر143844634

روزانه/ دانشگاه بجنورد |علوم تربيتيقوچاندختر143944636
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روزانه/ دانشگاه يزد |علوم تربيتيشهرضادختر148974829

روزانه/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |علوم تربيتيمراغهدختر159365141

نوبت دوم/ دانشگاه اراک |علوم تربيتياراکدختر175675668

روزانه/ دانشگاه اروميه |علوم تربيتياروميهپسر178055747

روزانه/ دانشگاه شيراز |علوم تربيتيخميني شهرپسر181535838

روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|علوم تربيتيتويسركاندختر182965892

نوبت دوم/ سبزوار -دانشگاه حکيم سبزواري |علوم تربيتينيشابوردختر209576767

روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |علوم تربيتيخرم آباددختر209706773

روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |علوم تربيتيبنابدختر211856842

روزانه/ دانشگاه قم |علوم تربيتيآران و بيدگلپسر218277042

نوبت دوم/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |علوم تربيتياهوازدختر253008206

نوبت دوم/ زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |علوم تربيتيكرمانپسر286859332

غير انتفاعي/ / ويژه خواهران /تهران -موسسه غيرانتفاعي ال طه |علوم تربيتياسالم شهردختر3339610930

نوبت دوم/ دانشگاه مالير |علوم تربيتيماليردختر4447114673

نوبت دوم/ اسدابادهمدان -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي |علوم تربيتيتويسركاندختر4824515997

نوبت دوم/ رشت -دانشگاه گيالن |علوم تربيتيرشتپسر11296437447

اقتصاد اسالمي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ دانشگاه اردكان |اقتصاداسالمييزدپسر3379111053

روزانه/ رفسنجان /-عج /دانشگاه ولي عصر|اقتصاداسالميرفسنجانپسر4297014161

علوم ارتباطات اجتماعي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ دانشگاه تهران |علوم ارتباطات اجتماعيسنندجدختر35091141

مطالعات ارتباطي و فناوري اطالعات

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

شهرياردختر122423953
نوبت / تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |مطالعات ارتباطي وفناوري اطالعات

دوم

روزنامه نگاري

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |روزنامه نگاريتويسركاندختر106383421
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روابط عمومي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

نوبت دوم/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |روابطعمومياسالم شهردختر154224996

نوبت دوم/ گرگان -دانشگاه گلستان |روابطعمومياهوازدختر5350017755

مددکاري اجتماعي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

بنابدختر32061037
رشته هاي /دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران |مددكاري اجتماعي

روزانه/ / پزشکي 

روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |مددكاري اجتماعيبجنورددختر86782766

روزانه/ دانشگاه يزد |مددكاري اجتماعييزددختر99943202

روزانه/ تهران -دانشگاه شاهد|مددكاري اجتماعيشاهروددختر124274005

نوبت دوم/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |مددكاري اجتماعياسالم شهرپسر289629436

مطالعات خانواده

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

نوبت دوم/ دانشگاه كاشان |مطالعات خانوادهآران و بيدگلدختر162025214

روزانه/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |مطالعات خانوادهبنابدختر250618125

روزانه/ دانشگاه اردكان |مطالعات خانوادهاردكاندختر250618125

آموزش کودکان استثنايي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

رفسنجاندختر47771507
پرديس شهيدهاشمي -دانشگاه فرهنگيان |اموزش كودكان استثنايي

فرهنگيان/ بومي استان كرمان -نژادمشهد

رشتدختر58161841
بومي -پرديس نسيبه تهران-دانشگاه فرهنگيان |اموزش كودكان استثنايي

فرهنگيان/ گيالن 

قوچانپسر69462198
-پرديس شهيدبهشتي مشهد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش كودكان استثنايي

فرهنگيان/ بومي خراسان رضوي 

بنابپسر89912868
-پرديس شهيدچمران تهران-دانشگاه فرهنگيان |اموزش كودكان استثنايي

فرهنگيان/ بومي آذربايجان شرقي 

بوشهردختر300129781
س /پرديس فاطمه الزهرا-دانشگاه فرهنگيان |اموزش كودكان استثنايي

فرهنگيان/ بومي استان بوشهر -اصفهان/
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زبان و ادبيات عربي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ دانشگاه تهران |مترجمي زبان عربيبنابدختر139804504

روزانه/ دانشگاه اصفهان |زبان وادبيات عربيفالورجاندختر147674778

روزانه/ دانشگاه شيراز |زبان وادبيات عربيسيرجاندختر159895153

روزانه/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |زبان وادبيات عربياسالم شهردختر169715465

روزانه/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |مترجمي زبان عربيشهرياردختر187356044

روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|زبان وادبيات عربيشهرياردختر196706346

روزانه/ دانشگاه تهران |زبان وادبيات عربيقمدختر209466761

نوبت دوم/ دانشگاه كاشان |زبان وادبيات عربيآران و بيدگلدختر288329391

روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |زبان وادبيات عربيخرم آباددختر3297710780

روزانه/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |زبان وادبيات عربيميانهدختر3685912134

نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|زبان وادبيات عربيكرماندختر3826612607

روزانه/ دانشگاه يزد |زبان وادبيات عربياسالم شهرپسر3829712618

روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|زبان وادبيات عربينهاونددختر4297014161

روزانه/ دانشگاه اراک |زبان وادبيات عربينطنزدختر4497414862

روزانه/ سبزوار -دانشگاه حکيم سبزواري |زبان وادبيات عربينيشابوردختر4504714885

روزانه/ قزوين /-ره /دانشگاه بين المللي امام خميني |زبان وادبيات عربيقزويندختر4566915108

نوبت دوم/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |زبان وادبيات عربياهوازدختر4703015586

نوبت دوم/ رشت -دانشگاه گيالن |زبان وادبيات عربيرشتدختر5057616795

نوبت دوم/ رفسنجان /-عج /دانشگاه ولي عصر|زبان وادبيات عربيسيرجاندختر5780319217

نوبت دوم/ بابلسر -دانشگاه مازندران |زبان وادبيات عربيچالوسدختر5965619857

روزانه/ دانشگاه سمنان |زبان وادبيات عربيقائم شهردختر6087920314

روزانه/ دانشگاه قم |زبان وادبيات عربيدارابپسر6114720412

روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |زبان وادبيات عربياردبيلدختر6776922620

نوبت دوم/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |مترجمي زبان عربيكرمانشاهپسر9978133153

نوبت دوم/ سنندج -دانشگاه كردستان |زبان وادبيات عربيآبادهدختر11054836632

الهيات و معارف اسالمي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ دانشگاه تهران |فقه ومباني حقوق اسالميشهريارپسر74882373

نوبت دوم/ دانشگاه فردوسي مشهد |فقه ومباني حقوق اسالميبيرجنددختر96643091

نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|فقه ومباني حقوق اسالميكرماندختر124154001

روزانه/ دانشگاه شيراز |فلسفه وكالم اسالميكازروندختر163515275

روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|فقه ومباني حقوق اسالميهمداندختر164785322

نورآباد ممسنيپسر188186072
سازمان اوقاف -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم |فقه ومباني حقوق اسالمي

روزانه/ قم -وامورخيريه 

روزانه/ دانشگاه شهيدمطهري |فلسفه وكالم اسالميكرمانپسر192026209

روزانه/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |فقه ومباني حقوق اسالمياهوازدختر197596374

نوبت دوم/ دانشگاه اردكان |فقه ومباني حقوق اسالمييزدپسر245247940
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روزانه/ دانشگاه اصفهان |فلسفه وكالم اسالميگلپايگاندختر255148276

روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|تاريخ وتمدن ملل اسالميزنجاندختر271878832

روزانه/ سبزوار -دانشگاه حکيم سبزواري |فقه ومباني حقوق اسالميكاشمردختر3379111053

روزانه/ دانشگاه كاشان |اديان وعرفانكاشاندختر3605911832

روزانه/ دانشگاه قم |فلسفه وكالم اسالميقمپسر3945612968

تويسركانپسر3971013061
-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي |تاريخ وتمدن ملل اسالمي

نوبت دوم/ اسدابادهمدان 

نوبت دوم/ زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |فقه ومباني حقوق اسالميسمنانپسر4603915227

ساوهدختر4630215316
/ قزوين /-ره /دانشگاه بين المللي امام خميني |تاريخ وتمدن ملل اسالمي

روزانه

نوبت دوم/ دانشگاه سمنان |اديان وعرفاناهوازپسر5427818028

روزانه/ رفسنجان /-عج /دانشگاه ولي عصر|فلسفه وكالم اسالميرفسنجاندختر5501718277

روزانه/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |تاريخ وتمدن ملل اسالميبنابدختر5866319504

نوبت دوم/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |فقه ومباني حقوق اسالميماليرپسر6198820692

روزانه/ دانشگاه زنجان |تاريخ وتمدن ملل اسالميزنجانپسر6215820751

روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |فلسفه وكالم اسالميخرم آباددختر7629925383

نوبت دوم/ بابلسر -دانشگاه مازندران |فلسفه وكالم اسالميالهيجاندختر7867726178

روزانه/ دانشگاه بيرجند |فلسفه وكالم اسالميبيرجنددختر8110826955

روزانه/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |اديان وعرفانشهرضادختر8571628511

روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |اديان وعرفاناردبيلدختر8832429365

معارف اسالمي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

نيشابورپسر4139113622
مركز -قم/-ره /موسسه اموزشي وپژوهشي امام خميني |معارف اسالمي

سوابق تحصيلي مجازي/ آموزش مجازي 

فقه و حقوق

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|فقه وحقوق اسالميكرماندختر2983970

روزانه/ دانشگاه شهيدمطهري |فقه وحقوق اسالميهمدانپسر61691942

روزانه/ قزوين /-ره /دانشگاه بين المللي امام خميني |فقه وحقوق اسالميقزويندختر64792046

روزانه/ دانشگاه اروميه |فقه وحقوق اسالميخويدختر98633157

روزانه/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |فقه وحقوق اسالميرامسردختر109883532

روزانه/ ميبد -دانشگاه ايت اله حايري |فقه وحقوق اسالمييزدپسر146204725

روزانه/ دانشگاه يزد |فقه وحقوق اسالميزارچدختر158245107

غير انتفاعي/ دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي |فقه وحقوق امامينيشابوردختر162465235

روزانه/ دانشگاه گنبد |فقه وحقوق اسالميميانهپسر166065360

نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|فقه وحقوق اسالميكرماندختر176085680
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نوبت دوم/ دانشگاه شهركرد |فقه وحقوق اسالميفارساندختر226507309

روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |فقه وحقوق شافعيسنندجدختر3388711082

نوبت دوم/ قائنات -دانشگاه بزرگمهر|فقه وحقوق اسالميمرودشتپسر4004013162

قمدختر4303714189
ويژه /-ع /دانشکده علوم انساني حضرت معصومه |فقه وحقوق اسالمي

نوبت دوم/ قم -خواهران 

غير انتفاعي/ دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي |فقه وحقوق اماميكازرونپسر7629925383

فلسفه

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ دانشگاه تهران |فلسفه وحکمت اسالميكرجدختر111953594

روزانه/ دانشگاه فردوسي مشهد |فلسفه وحکمت اسالميقوچاندختر201406495

روزانه/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |فلسفهمحالتپسر41781341

روزانه/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |فلسفهشاهين شهرپسر54571726

روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|فلسفه وحکمت اسالميكرماندختر201726504

روزانه/ ميبد -دانشگاه ايت اله حايري |فلسفه وحکمت اسالمييزددختر4699315573

روزانه/ دانشگاه اصفهان |فلسفهاصفهاندختر115943725

روزانه/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|فلسفهكرماندختر233237556

روزانه/ دانشگاه تبريز |فلسفهساوهدختر4253314002

روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |فلسفه وحکمت اسالميشيرازدختر243677890

روزانه/ تهران -دانشگاه شاهد|فلسفه وحکمت اسالميكازرونپسر216736996

روزانه/ سبزوار -دانشگاه حکيم سبزواري |فلسفه وحکمت اسالميسبزواردختر4919716321

روزانه/ دانشگاه زنجان |فلسفه وحکمت اسالميزنجاندختر6536621807

روزانه/ دانشگاه ياسوج |فلسفهبهبهاندختر6211420736

روزانه/ قزوين /-ره /دانشگاه بين المللي امام خميني |فلسفهكرجدختر4542115017

روزانه/ قزوين /-ره /دانشگاه بين المللي امام خميني |فلسفه وحکمت اسالميگرمساردختر4753015748

روزانه/ دانشگاه گنبد |فلسفه وحکمت اسالميقائم شهردختر4709615607

روزانه/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |فلسفه وحکمت اسالمياهوازدختر4109613517

روزانه/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |فلسفه وحکمت اسالميساوهدختر5310117623

روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |فلسفهكازروندختر5445418098

روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |فلسفه وحکمت اسالميماليرپسر6829322793

جغرافيا

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

رشتپسر237967714
-پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي كرج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش جغرافيا

فرهنگيان/ بومي گيالن 

ساوهدختر1568517
/ بومي مركزي -پرديس اميركبيركرج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش جغرافيا

فرهنگيان

ميبدپسر224537245
-اهواز/ص /پرديس حضرت رسول اكرم -دانشگاه فرهنگيان |اموزش جغرافيا

فرهنگيان/ بومي استان يزد 

روزانه/ دانشگاه تهران |جغرافياقمپسر4142113632
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نوبت دوم/ دانشگاه فردوسي مشهد |جغرافياتربت حيدريهدختر273398888

روزانه/ دانشگاه اصفهان |جغرافياشاهين شهردختر185835991

روزانه/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |جغرافياآران و بيدگلپسر266238642

نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|جغرافياكرماندختر6524521771

روزانه/ دانشگاه شيراز |جغرافياكرمانپسر152434936

نوبت دوم/ دانشگاه تبريز |جغرافيامراغهدختر6318721088

روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |جغرافياكرجدختر219827095

روزانه/ بندرعباس -دانشگاه هرمزگان |جغرافياكهنوجدختر189836136

روزانه/ سبزوار -دانشگاه حکيم سبزواري |جغرافياسبزواردختر6890122990

روزانه/ ميبد -دانشگاه ايت اله حايري |جغرافياسيرجاندختر7889126248

روزانه/ دانشگاه ياسوج |جغرافيامباركهدختر4372214419

نوبت دوم/ دانشگاه بيرجند |جغرافيابيرجنددختر8393427921

روزانه/ دانشگاه يزد |جغرافيايزددختر4333814287

نوبت دوم/ بابلسر -دانشگاه مازندران |جغرافيااسالم شهردختر6430921463

روزانه/ دانشگاه زنجان |جغرافياابهردختر5773619197

نوبت دوم/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |جغرافياباغستاندختر9742332377

نوبت دوم/ دانشگاه دامغان |جغرافياگرمسارپسر7699425606

روزانه/ دانشگاه مراغه |جغرافيامراغهدختر4497414862

روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |جغرافياسنندجدختر4501014873

نوبت دوم/ رشت -دانشگاه گيالن |جغرافياالهيجانپسر5147517078

روزانه/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |جغرافيامسجدسليماندختر3842412662

روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |جغرافيااردبيلدختر5208817292

روزانه/ اسدابادهمدان -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي |جغرافياتويسركانپسر5998419973

نوبت دوم/ گرگان -دانشگاه گلستان |جغرافيامردآباد/ماهدشت دختر5497218264

روزانه/ / ويژه خواهران /بجنورد-دانشگاه كوثر|جغرافيابوشهرپسر8795029241

روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |جغرافياهمدانپسر6118520424

مردم شناسي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ دانشگاه تهران |مردم شناسيقمدختر40821307

روزانه/ دانشگاه يزد |مردم شناسيسيرجاندختر3707312209

نوبت دوم/ بابلسر -دانشگاه مازندران |مردم شناسيبندرانزليدختر12236840419

تاريخ

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ دانشگاه اصفهان |تاريخشاهين شهردختر125304043

روزانه/ دانشگاه تهران |تاريخبندرعباسدختر62931983

نوبت دوم/ دانشگاه تبريز |تاريخاروميهدختر5965619857
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روزانه/ دانشگاه يزد |تاريختفتدختر3721312256

روزانه/ قزوين /-ره /دانشگاه بين المللي امام خميني |تاريخقزويندختر3792212486

روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |تاريختهراندختر151994920

روزانه/ دانشگاه فردوسي مشهد |تاريخكاشمردختر146204725

روزانه/ دانشگاه شيراز |تاريخدرچه پيازدختر236787674

روزانه/ بوشهر -دانشگاه خليج فارس |تاريخبوشهرپسر5539618400

روزانه/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |تاريخاهوازدختر3106310104

روزانه/ دانشگاه اروميه |تاريخاروميهپسر4703015586

روزانه/ دانشگاه اراک |تاريخساوهدختر3771812425

روزانه/ دانشگاه بيرجند |تاريخگناباددختر4400314508

روزانه/ ميبد -دانشگاه ايت اله حايري |تاريخ اسالممباركهدختر6396221354

روزانه/ دانشگاه ياسوج |تاريخبهبهاندختر5137017043

غير انتفاعي/ دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي |تاريخ اسالمتهراندختر9519431628

باستان شناسي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ دانشگاه تهران |باستان شناسيقزويندختر140894533

نوبت دوم/ دانشگاه نيشابور |باستان شناسينيشابوردختر8943529732

نوبت دوم/ دانشگاه كاشان |باستان شناسياردستاندختر288529398

روزانه/ دانشگاه شهركرد |باستان شناسيشهرضادختر3745812330

روزانه/ دانشگاه هنرشيراز |باستان شناسيكرمانپسر3732112290

نوبت دوم/ بابلسر -دانشگاه مازندران |باستان شناسينوشهرپسر9448931389

روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |باستان شناسيفارساندختر5539618400

روزانه/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |باستان شناسياهوازپسر5075116852

روزانه/ دانشگاه تربت حيدريه |باستان شناسيكازرونپسر7574325193

روزانه/ مجتمع اموزش عالي گناباد |باستان شناسيمرودشتپسر11204137121

علوم قضايي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري |علوم قضاييساريپسر1283421

آموزش ابتدايي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

بيرجنددختر1880610
بومي -بيرجند/ع /پرديس امام سجاد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ خراسان جنوبي 
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تربت حيدريهدختر30793
بومي -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ خراسان رضوي 

اروميهدختر33501087
بومي -پرديس عالمه طباطبائي اروميه-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ آذربايجان غربي 

شهرياردختر1934630
بومي استان تهران -پرديس اميركبيركرج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ 

كرجدختر241897838
/ بومي استان البرز -پرديس اميركبيركرج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان

بجنورددختر64562037
-بجنورد/ع /پرديس امام جعفرصادق -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ بومي خراسان شمالي 

دارابدختر2647866
/ بومي فارس -پرديس شهيدباهنرشيراز-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان

اسالم شهردختر91292915
بومي /-ورامين /پرديس زينبيه پيشوا-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ استان تهران 

رشتدختر82802636
بومي -پرديس بنت الهدي صدررشت-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ گيالن 

چالوسدختر35591158
بومي -ساري/س /پرديس فاطمه الزهرا-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ مازندران 

نجف آباددختر32721061
بومي -اصفهان/س /پرديس فاطمه الزهرا-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ استان اصفهان 

قمدختر62151962
بومي -قم/س /پرديس حضرت معصومه -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ استان قم 

ساوهدختر108423487
بومي -اراک/س /پرديس زينب كبري -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ مركزي 

اردبيلدختر73612329
بومي -پرديس بنت الهدي صدراردبيل-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ استان اردبيل 

ميانهدختر45951462
بومي -تبريز/س /پرديس فاطمه الزهرا-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ آذربايجان شرقي 

آران و بيدگلپسر100873229
بومي استان -پرديس شهيدباهنراصفهان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ اصفهان 

كرمانشاهدختر85992739
بومي -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ استان كرمانشاه 

سيرجاندختر45461448
بومي استان -پرديس شهيدباهنركرمان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ كرمان 

سنندجدختر87462785
بومي -پرديس بنت الهدي صدرسنندج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ كردستان 

شاهروددختر85712730
بومي -سمنان/س /پرديس فاطمه الزهرا-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ استان سمنان 

تربت حيدريهپسر154014987
بومي -پرديس شهيدبهشتي مشهد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ خراسان رضوي 

اراکپسر75622387
/ بومي مركزي -پرديس شهيدباهنراراک-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان

كرمانشاهپسر142894591
بومي -پرديس شهيدرجايي كرمانشاه-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ استان كرمانشاه 

ماليردختر129164166
بومي استان -پرديس شهيدباهنرهمدان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ همدان 
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شهركرددختر68582170
بومي استان -پرديس شهيدباهنرشهركرد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ چهارمحال وبختياري 

قزوينپسر73902338
بومي استان -پرديس شهيدرجايي قزوين-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ قزوين 

اقليدپسر157105068
بومي فارس -پرديس شهيدرجايي شيراز-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ 

يزدپسر73902338
بومي استان -پرديس شهيدپاک نژاديزد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ يزد 

خرم آباددختر154875011
بومي -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ لرستان 

اردبيلپسر215596957
بومي -پرديس عالمه طباطبائي اردبيل-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ استان اردبيل 

دزفولپسر134014323
-اهواز/ص /پرديس حضرت رسول اكرم -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ بومي خوزستان 

زنجاندختر60431906
بومي -زنجان/س /پرديس فاطمه الزهرا-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ استان زنجان 

كرمانپسر271878832
پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ بومي استان كرمان -كرمان

گرمسارپسر166595374
بومي -پرديس شهيدرجايي سمنان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ استان سمنان 

دورهپسر163645280
بومي -پرديس عالمه طباطبائي خرم اباد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ لرستان 

اهوازدختر107353445
بومي -اهواز/س /پرديس فاطمه الزهرا-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ خوزستان 

اروميهپسر65452069
بومي -پرديس شهيدرجايي اروميه-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ آذربايجان غربي 

بيرجندپسر125104037
بومي -پرديس شهيدباهنربيرجند-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ خراسان جنوبي 

شهركردپسر234647607
بومي استان -پرديس بحرالعلوم شهركرد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ چهارمحال وبختياري 

ماليرپسر117853793
بومي -پرديس شهيدمقصودي همدان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ استان همدان 

بنابپسر112253605
بومي -پرديس عالمه اميني تبريز-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ آذربايجان شرقي 

چابکسرپسر132714290
بومي گيالن -رشت/ع /پرديس امام علي -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ 

قمپسر198376401
بومي استان -پرديس ايت اله طالقاني قم-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ قم 

سنندجپسر255748303
بومي -پرديس شهيدمدرس سنندج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ كردستان 

ورامينپسر74532359
بومي استان -پرديس شهيدمفتح شهرري-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ تهران 

قزويندختر71752271
بومي -پرديس بنت الهدي صدرقزوين-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ استان قزوين 

گرگاندختر95163036
بومي -گرگان/ره /پرديس امام خميني -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ گلستان 
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زاهدانپسر119043834
بومي -پرديس شهيدمطهري زاهدان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ سيستان وبلوچستان 

بوشهرپسر248728063
بومي -پرديس عالمه طباطبائي بوشهر-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ استان بوشهر 

بوشهردختر226707317
بومي -پرديس بنت الهدي صدربوشهر-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ استان بوشهر 

زنجانپسر214276919
بومي استان -پرديس شهيدبهشتي زنجان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ زنجان 

گرگانپسر237637702
بومي -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ گلستان 

بجنوردپسر257638359
بومي -بجنورد/ع /پرديس امام محمدباقر-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ خراسان شمالي 

شهريارپسر114703674
-پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي كرج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ بومي استان تهران 

تربيت بدني و علوم ورزشي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

نوبت دوم/ گرگان -دانشگاه گلستان |علوم ورزشيشهرياردختر4672515470

نوبت دوم/ دانشگاه اراک |علوم ورزشيگلپايگانپسر188506085

نهاونددختر10057533425
/ / ويژه خواهران /مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند|علوم ورزشي

روزانه

نوبت دوم/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |علوم ورزشيآران و بيدگلپسر7679325547

روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |علوم ورزشيشاهين شهرپسر13435744224

علوم قرآني

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ دانشگاه اصفهان |علوم قران وحديثيزددختر97483123

نوبت دوم/ دانشگاه فردوسي مشهد |علوم قران وحديثگنابادپسر297019682

روزانه/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |علوم قران وحديثبابلپسر208596735

روزانه/ دانشگاه كاشان |علوم قران وحديثزرين شهردختر286639323

روزانه/ دانشگاه قم |علوم قران وحديثگناباددختر129344174

روزانه/ دانشگاه شيراز |علوم قران وحديثمرودشتپسر267708689

بندرعباسدختر10128633643
سازمان اوقاف -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم |علوم قران وحديث

نوبت دوم/ قم -وامورخيريه 

روزانه/ دانشگاه تهران |علوم قران وحديثساريدختر3391711095

نوبت دوم/ بابلسر -دانشگاه مازندران |علوم قران وحديثبابلپسر7116323701

روزانه/ / ويژه خواهران /بجنورد-دانشگاه كوثر|علوم قران وحديثشهرياردختر7619425344

نوبت دوم/ سبزوار -دانشگاه حکيم سبزواري |علوم قران وحديثسبزواردختر8955329773

غير انتفاعي/ دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي |علوم قران وحديثشهركردپسر231377490

روزانه/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |علوم قران وحديثاهوازدختر4484614818
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روزانه/ دانشگاه اراک |علوم قران وحديثنهاوندپسر4217413880

روزانه/ ميبد -دانشگاه ايت اله حايري |علوم قران وحديثفارساندختر5655018801

اروميهپسر12778342128
سازمان اوقاف -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم |علوم قران وحديث

نوبت دوم/ قم -وامورخيريه 

روزانه/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |علوم قران وحديثمرنددختر5761019154

روزانه/ بروجرد -دانشگاه ايت اله بروجردي |علوم قران وحديثبروجرددختر3671412081

روزانه/ دانشگاه شهركرد |علوم قران وحديثزرين شهردختر3596411792

قمدختر4122413560
ويژه خواهران /-ع /دانشکده علوم انساني حضرت معصومه |علوم قران وحديث

نوبت دوم/ قم -

روزانه/ قزوين /-ره /دانشگاه بين المللي امام خميني |علوم قران وحديثقزويندختر5114016972

نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|علوم قران وحديثكرماندختر4927916352

نوبت دوم/ رشت -دانشگاه گيالن |علوم قران وحديثكرجدختر10700135524

بنابدختر5735919071
سازمان اوقاف -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم |علوم قران وحديث

نوبت دوم/ قم -وامورخيريه 

روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |علوم قران وحديثكاشاندختر8321527678

ايران شناسي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ ميبد -دانشگاه ايت اله حايري |ايران شناسييزددختر7812726010

علم اطالعات و دانش شناسي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|علم اطالعات ودانش شناسيشهرياردختر211666837

روزانه/ دانشگاه اصفهان |علم اطالعات ودانش شناسيزرين شهردختر155765031

نوبت دوم/ دانشگاه تبريز |علم اطالعات ودانش شناسيزنجاندختر4838516041

روزانه/ دانشگاه يزد |علم اطالعات ودانش شناسييزدپسر5961019840

روزانه/ دانشگاه قم |علم اطالعات ودانش شناسيشهريارپسر4175813750

روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |علم اطالعات ودانش شناسيكرجدختر253748225

نوبت دوم/ دانشگاه سمنان |علم اطالعات ودانش شناسيسمناندختر6900523025

نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|علم اطالعات ودانش شناسيسيرجاندختر5021216666

نوبت دوم/ دانشگاه بيرجند |علم اطالعات ودانش شناسيبيرجنددختر7231224044

روزانه/ بوشهر -دانشگاه خليج فارس |علم اطالعات ودانش شناسيبوشهرپسر7553625119

روزانه/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |علم اطالعات ودانش شناسياروميهدختر5045616759

زبان و ادبيات کردي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |زبان وادبيات كرديساوهدختر269468746
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زبان و ادبيات ترکي و آذري

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

کارداني حسابداري

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

کارداني علوم ورزشي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت
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