
حقوق

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

روزانه/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |حقوقرباط كريمدختر1132165

روزانه/ دانشگاه فردوسي مشهد |حقوقفيض آبادتربت حيدريهدختر1374215

روزانه/ تهران -دانشگاه شاهد|حقوقجيرفتپسر1412223

نوبت دوم/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |حقوقرباط كريمپسر1444237

روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|حقوقهشتگرددختر1544254

روزانه/ قزوين /-ره /دانشگاه بين المللي امام خميني |حقوقتاكستاندختر2697528

روزانه/ دانشگاه كاشان |حقوقتيراندختر3275682

روزانه/ دانشگاه تهران |حقوققرچكپسر3463741

روزانه/ دانشگاه يزد |حقوقمهريزدختر4170966

روزانه/ دانشگاه زنجان |حقوقهشتگرددختر44701043

نوبت دوم/ دانشگاه اصفهان |حقوقتيرانپسر45881083

روزانه/ دانشگاه شيراز |حقوقسوريان/بوانات پسر48001157

جيرفتدختر54091348
/ قم -ويژه خواهران /-ع /دانشکده علوم انساني حضرت معصومه |حقوق

روزانه

روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|حقوقساوهپسر55731403

نوبت دوم/ بابلسر -دانشگاه مازندران |حقوقآملدختر63261635

نوبت دوم/ دانشگاه تبريز |حقوقهشتروددختر67351767

روزانه/ گرگان -دانشگاه گلستان |حقوقبندپيدختر72221929

روزانه/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |حقوقماه شهردختر76262091

روزانه/ ميبد -دانشگاه ايت اله حايري |حقوقتيراندختر86582407

روزانه/ دانشگاه قم |حقوقشهر قدسپسر89462511

روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |حقوقباغ بهادرانپسر94722684

روزانه/ دانشگاه اراک |حقوقآملدختر96052737

روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |حقوقگرميدختر97372776

روزانه/ دانشگاه مراغه |حقوقآذرشهردختر99552862

نوبت دوم/ دانشگاه سمنان |حقوقتهرانپسر103413001

روزانه/ سبزوار -دانشگاه حکيم سبزواري |حقوقجيرفتدختر109213188

نوبت دوم/ رشت -دانشگاه گيالن |حقوقرضوانشهردختر112413301

روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |حقوقكوهدشتدختر112523304

غير انتفاعي/ تهران /-غيرانتفاعي /دانشگاه علم وفرهنگ |حقوقتهرانپسر113593348

نوبت دوم/ دانشگاه بيرجند |حقوقفردوسپسر123223701

غير انتفاعي/ قزوين -موسسه غيرانتفاعي رجا|حقوقالونددختر141184371

روزانه/ دانشگاه بجنورد |حقوقگنبدپسر141544384

روزانه/ دانشگاه شهركرد |حقوقبندختر141974405

روزانه/ مجتمع اموزش عالي گناباد |حقوقگرميپسر150884749

غير انتفاعي/ / غيرانتفاعي /قم -دانشگاه مفيد|حقوققمپسر169355486

روزانه/ دانشگاه ايالم |حقوقآبداناندختر217667496

روزانه/ دانشگاه زابل |حقوقسيب سوران و مهرستاندختر225247807

پيام نور/ مركزنيشابور -دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي |حقوقنيشابوردختر241628467

نوبت دوم/ دانشگاه مالير |حقوقرزندختر243188539

نوبت دوم/ دانشگاه دامغان |حقوقجيرفتپسر262139342

پرديس خودگردان/ دانشگاه تهران |حقوقبجستانپسر264359434

پيام نور/ واحدمالرد -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حقوقمالردپسر267709573
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غير انتفاعي/ / ويژه خواهران /تهران -موسسه غيرانتفاعي ال طه |حقوقهشتگرددختر2928310599

پيام نور/ مركزتبريز -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي |حقوقاسکودختر3234911886

غير انتفاعي/ دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد|حقوقشهر قدسدختر3549013138

نوبت دوم/ دانشگاه يزد |حقوقابركوهدختر3660813596

نوبت دوم/ سنندج -دانشگاه كردستان |حقوقبيجاردختر3682813688

پاكدشتپسر3737013927
غير / / ويژه برادران /تهران -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين |حقوق

انتفاعي

پيام نور/ مركزمشهد -دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي |حقوقجاجرمپسر3875414521

پيام نور/ مركزپاكدشت -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حقوقپاكدشتدختر3942614838

پيام نور/ مركزاروميه -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي |حقوقاروميهدختر3945614854

نوبت دوم/ بروجرد -دانشگاه ايت اله بروجردي |حقوقازنادختر4145515713

پيام نور/ واحدشهريار -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حقوقشهر قدسدختر4163915796

پيام نور/ واحدماهدشت -دانشگاه پيام نوراستان البرز|حقوقمهريزپسر4275616263

غير انتفاعي/ قزوين -موسسه غيرانتفاعي كار|حقوقهشتگردپسر4287716313

پيام نور/ واحداستانه اشرفيه -دانشگاه پيام نوراستان گيالن |حقوقلشت نشادختر4294016340

روزانه/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |حقوقبستان آبادپسر4310916409

پيام نور/ واحدپيشوا -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حقوقورامينپسر4421816899

غير انتفاعي/ قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي |حقوقنظرآباددختر4559317479

پيام نور/ مركزهمدان -دانشگاه پيام نوراستان همدان |حقوقبهارپسر4563517497

فالورجاندختر4603917676
غير / اصفهان -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا|حقوق

انتفاعي

پيام نور/ مركزقزوين -دانشگاه پيام نوراستان قزوين |حقوقمحمديهدختر4739618267

پيام نور/ مركزكرمانشاه -دانشگاه پيام نوراستان كرمانشاه |حقوقكامياراندختر5081719739

پيام نور/ مركزشيراز -دانشگاه پيام نوراستان فارس |حقوقشيرازپسر5102519839

پيام نور/ مركزبابل -دانشگاه پيام نوراستان مازندران |حقوقبهنميردختر5159120087

پرديس خودگردان/ دانشگاه زابل |حقوقعنبرآباددختر5543321781

پيام نور/ واحدلواسانات -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حقوقتهراندختر6008723770

پيام نور/ مركزپرند -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حقوقگلستاندختر6148224346

پيام نور/ مركزساري -دانشگاه پيام نوراستان مازندران |حقوقنکادختر6396225446

غير انتفاعي/ موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي واحدرشت |حقوقلنگرودپسر6484525843

غير انتفاعي/ / غيرانتفاعي /مشهد/-ع /دانشگاه امام رضا|حقوقدولت آبادتربت حيدريهپسر6636626529

پيام نور/ مركزكرمان -دانشگاه پيام نوراستان كرمان |حقوقجيرفتپسر6951027971

پيام نور/ واحدبهارستان رباطکريم -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حقوقشهر قدسدختر6986728152

پيام نور/ مركزورامين -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حقوققرچكپسر6996428198

غير انتفاعي/ شيراز -موسسه غيرانتفاعي زندشيراز|حقوقخرامهدختر7389230037

غير انتفاعي/ / غيرانتفاعي /دانشگاه شمال امل |حقوقگنبدپسر7400230092

غير انتفاعي/ / ويژه خواهران /تهران -دانشکده غيرانتفاعي رفاه |حقوقتهراندختر7731731607

پيام نور/ مركزصومعه سرا -دانشگاه پيام نوراستان گيالن |حقوقصومعه سرادختر7941232559

پيام نور/ مركزنجف اباد -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |حقوقتيرانپسر8207433841

پيام نور/ تهران جنوب -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حقوقرباط كريمدختر8363834566

غير انتفاعي/ رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال |حقوقشوشترپسر8713336237

پيام نور/ مركزامل -دانشگاه پيام نوراستان مازندران |حقوقآملدختر8928037238

پيام نور/ واحدبندرانزلي -دانشگاه پيام نوراستان گيالن |حقوقخشکبيجارپسر9623240489

سوابق تحصيلي مجازي/ دانشگاه شيراز |حقوقپاوهپسر10887146584
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غير انتفاعي/ دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد|حقوقتهرانپسر10954546936

غير انتفاعي/ دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي |حقوقشهرريپسر11449449328

پيام نور/ مركزخرم اباد -دانشگاه پيام نوراستان لرستان |حقوقنورآبادپسر12118152710

غير انتفاعي/ مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان |حقوقخوافدختر12186453055

کارشناسي ارشد معارف اسالمي و حقوق

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

عنبرآباددختر49261207
-دانشگاه شهيدباهنر|كارشناسي ارشدپيوسته معارف اسالمي وحقوق

روزانه/ كرمان 

جيرفتپسر102892985
/-عج /دانشگاه ولي عصر|كارشناسي ارشدپيوسته معارف اسالمي وحقوق

روزانه/ رفسنجان 

کارشناسي ارشدعلوم قضايي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

هشتگردپسر2805556
دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري |كارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي

روزانه/ دادگستري 

حسابداري

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

روزانه/ دانشگاه صنعت نفت |حسابداريشهربابكدختر1772306

روزانه/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |حسابداريبوئين زهرادختر2991611

روزانه/ قزوين /-ره /دانشگاه بين المللي امام خميني |حسابداريميانهدختر4005917

روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |حسابداريسمنانپسر48491175

روزانه/ بابلسر -دانشگاه مازندران |حسابدارينکادختر51501267

نوبت دوم/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |حسابداريقرچكپسر64961684

روزانه/ دانشگاه اصفهان |حسابداريسوريان/بوانات دختر68101791

روزانه/ دانشگاه تهران |حسابداريقمدختر68471804

روزانه/ دانشگاه شيراز |حسابداريقلعه گنجدختر84242332

روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|حسابداريمالرددختر86582407

روزانه/ دانشگاه يزد |حسابداريمهريزدختر88132460

روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|حسابداريقروهدختر96572754

روزانه/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|حسابداريكهنوجپسر107223127

روزانه/ دانشگاه سمنان |حسابداريفيروزكوهپسر117263480

نوبت دوم/ دانشگاه فردوسي مشهد |حسابداريبجستاندختر120413596

روزانه/ دانشگاه قم |حسابداريمالرددختر138714275

روزانه/ دانشگاه اروميه |حسابداريچالدران سياه چشمهدختر139694319

روزانه/ دانشگاه گنبد |حسابداريمراوه تپهپسر150884749

روزانه/ زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |حسابداريقلعه گنجدختر198226665

روزانه/ دانشگاه ايالم |حسابداريگتونددختر225797830

غير انتفاعي/ قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني |حسابداريمحمديهدختر231378054

روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |حسابداريكنگاورپسر244228586

غير انتفاعي/ تهران /-غيرانتفاعي /دانشگاه علم وفرهنگ |حسابدارياسالم شهردختر247378715
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روزانه/ / ويژه خواهران /بجنورد-دانشگاه كوثر|حسابدارياسفرايندختر251498894

نوبت دوم/ دانشگاه صنعتي شاهرود |حسابداريآزادشهردختر253748990

روزانه/ بوشهر -دانشگاه خليج فارس |حسابداريبندر ديردختر272609771

روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|حسابداريحويقپسر276569938

نوبت دوم/ رشت -دانشگاه گيالن |حسابداريكوچصفهاندختر277639978

نوبت دوم/ دانشگاه يزد |حسابداريمهريزپسر3098111332

قمدختر3101111346
قم -ويژه خواهران /-ع /دانشکده علوم انساني حضرت معصومه |حسابداري

نوبت دوم/ 

نوبت دوم/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |حسابداريباغملكپسر3183011669

پيام نور/ مركزكاشان -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |حسابداريكاشاندختر3599513349

نوبت دوم/ رفسنجان /-عج /دانشگاه ولي عصر|حسابداريجيرفتدختر3651413560

نوبت دوم/ بندرعباس -دانشگاه هرمزگان |حسابداريبندرعباسدختر3668913626

نوبت دوم/ قائنات -دانشگاه بزرگمهر|حسابداريتربت حيدريهدختر3685913701

پيام نور/ واحدماهدشت -دانشگاه پيام نوراستان البرز|حسابداريمالرددختر3879914547

روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |حسابدارياشنويهپسر3888514593

پيام نور/ مركزاصفهان -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |حسابداريدارانپسر4122415615

نوبت دوم/ سنندج -دانشگاه كردستان |حسابداريبانهپسر4497417224

غير انتفاعي/ پرندک -موسسه غيرانتفاعي پرندک |حسابداريشهرجديد پرنددختر4672517963

پيام نور/ مركزتبريز -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي |حسابداريآذرشهردختر4835418666

غير انتفاعي/ رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال |حسابداريرشتدختر4964519234

پيام نور/ مركزمشهد -دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي |حسابداريآباداندختر5064219662

غير انتفاعي/ قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز|حسابداريكرجدختر5117319905

پيام نور/ مركزهمدان -دانشگاه پيام نوراستان همدان |حسابداريبهارپسر5339920901

پيام نور/ مركزورامين -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حسابداريقرچكپسر5600922030

پيام نور/ مركزيزد -دانشگاه پيام نوراستان يزد|حسابدارياشکذردختر5643322203

پيام نور/ مركزرشت -دانشگاه پيام نوراستان گيالن |حسابداريرودبارمنجيلدختر5923623410

پيام نور/ مركزقزوين -دانشگاه پيام نوراستان قزوين |حسابداريتاكستانپسر5939423468

آباداندختر6254124801
غير / اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني |حسابداري

انتفاعي

پيام نور/ واحداسالمشهر -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حسابداريتهراندختر6280724926

غير انتفاعي/ دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد|حسابدارياسالم شهردختر6691426801

پيام نور/ مركززنجان -دانشگاه پيام نوراستان زنجان |حسابداريخدابندهپسر6829327425

نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|حسابداريارسنجاندختر7078628578

نوبت دوم/ ايرانشهر -دانشگاه واليت |حسابداريكهنوجپسر7542830748

پيام نور/ مركزخوي -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي |حسابداريسلماسدختر7872832262

غير انتفاعي/ قزوين -موسسه غيرانتفاعي رجا|حسابداريكرجدختر7915232445

پيام نور/ مركزاروميه -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي |حسابدارياروميهدختر8061633150

پيام نور/ مركزسنندج -دانشگاه پيام نوراستان كردستان |حسابداريكاميارانپسر8161633624

پيام نور/ واحدمالرد -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حسابداريكرجدختر8426634871

نوبت دوم/ مجتمع اموزش عالي سراوان |حسابداريسيب سوران و مهرستانپسر8594735659

پيام نور/ مركزكرمان -دانشگاه پيام نوراستان كرمان |حسابداريعنبرآباددختر9239438682

غير انتفاعي/ دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي |حسابداريشهر قدسدختر9404239460

پيام نور/ واحدانديمشك -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |حسابداريانديمشكپسر9525240019

نوبت دوم/ دانشگاه بجنورد |حسابداريشيرواندختر9953142037
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نوبت دوم/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |حسابداريداالهوپسر10063342554

غير انتفاعي/ مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام |حسابداريتربت جامپسر10123042854

پيام نور/ مركزصومعه سرا -دانشگاه پيام نوراستان گيالن |حسابداريفومنپسر10166543048

غير انتفاعي/ اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صبح صادق |حسابداريچادگاندختر11590850053

غير انتفاعي/ شيراز -موسسه غيرانتفاعي حافظ|حسابداريمينابپسر12540654814

زابلدختر13285458543
پيام / مركززابل -دانشگاه پيام نوراستان سيستان وبلوچستان |حسابداري

نور

غير انتفاعي/ / غيرانتفاعي /دانشگاه شمال امل |حسابداريآملپسر13895561583

پيام نور/ واحدالهيجان -دانشگاه پيام نوراستان گيالن |حسابداريسياهکلپسر14555764859

مديريت

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

روزانه/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |مديريت دولتيشهر قدسدختر58531494

روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|مديريت ماليهريسدختر79952200

روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |مديريت امورگمركيخاتمپسر83412305

روزانه/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |مديريت دولتيكرجدختر92042592

روزانه/ دانشگاه يزد |مديريت صنعتيخاتمدختر94452672

روزانه/ دانشگاه تهران |مديريت ماليشهربابكدختر94452672

روزانه/ دانشگاه فردوسي مشهد |مديريت صنعتيبجنورددختر102402967

روزانه/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |مديريت بيمه اكوفردوسدختر113103325

روزانه/ دانشگاه شيراز |مديريت بازرگانيسيرجانپسر139304305

روزانه/ دانشگاه كاشان |مديريت بازرگانيفارساندختر149334685

روزانه/ دانشگاه اصفهان |مديريت صنعتيدهاقاندختر164455290

روزانه/ دانشگاه زنجان |مديريت صنعتيهشترودپسر177535809

روزانه/ دانشگاه ايالم |مديريت بازرگانيقشمدختر182186011

روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |مديريت بازرگانيسرابپسر185076126

روزانه/ دانشگاه اروميه |مديريت دولتيپاوهپسر203556881

غير انتفاعي/ تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم |مديريت اموربانکيكرجدختر206306988

روزانه/ ميبد -دانشگاه ايت اله حايري |مديريت صنعتياشکذردختر218117519

روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |مديريت بازرگانيسروآباددختر222307694

روزانه/ دانشگاه صنعتي شاهرود |مديريت صنعتيشهر قدسدختر239428381

روزانه/ دانشگاه بجنورد |مديريت بازرگانيدر گزدختر245518636

نوبت دوم/ بابلسر -دانشگاه مازندران |مديريت صنعتيبابلدختر258379173

نوبت دوم/ رشت -دانشگاه گيالن |مديريت صنعتيلنگروددختر266029501

روزانه/ رفسنجان /-عج /دانشگاه ولي عصر|مديريت صنعتيبردسيردختر266239510

روزانه/ دانشگاه قم |مديريت صنعتيورامينپسر267709573

غير انتفاعي/ دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد|مديريت ماليقرچكپسر2846010262

نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|مديريت بازرگانيبمپسر2876310392

غير انتفاعي/ تهران /-غيرانتفاعي /دانشگاه علم وفرهنگ |مديريت بازرگانيشهر قدسدختر3060511176

نوبت دوم/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |مديريت بازرگانيشوشتردختر3201211745

روزانه/ بوشهر -دانشگاه خليج فارس |مديريت صنعتيبندر گناوهپسر3230511867

روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |مديريت ماليميبددختر3280412076

نوبت دوم/ دانشگاه سمنان |مديريت دولتيسمنانپسر3498512938

روزانه/ دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار |مديريت بازرگانيايرانشهرپسر3833014338

نوبت دوم/ گرگان -دانشگاه گلستان |مديريت بازرگانيكردكويپسر3911414703

نوبت دوم/ مجتمع اموزش عالي گناباد |مديريت بازرگانيعشق آبادپسر4071115392

5



روزانه/ ايرانشهر -دانشگاه واليت |مديريت بازرگانيرودباردختر4284416298

روزانه/ دانشگاه گنبد |مديريت صنعتيجغتايدختر4366216638

پيام نور/ مركزسوسنگرد -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |مديريت دولتيدشت آزادگاندختر4463617082

پيام نور/ مركزكرج -دانشگاه پيام نوراستان البرز|مديريت دولتيكرجدختر4824518619

نوبت دوم/ زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |مديريت ماليبمپسر4851818739

روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |مديريت بازرگانينورآباددختر4893118921

روزانه/ مركزاموزش عالي المرد |مديريت صنعتيمينابپسر5021219475

روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|مديريت صنعتيدهگالنپسر5163120108

نوبت دوم/ بندرعباس -دانشگاه هرمزگان |مديريت بازرگانيبندر كنگ و چارکپسر5375221054

نوبت دوم/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |مديريت بازرگانيدوروددختر7049828453

نوبت دوم/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |مديريت بازرگانيارسنجانپسر7374229971

غير انتفاعي/ قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز|مديريت ماليبيجاردختر7458630367

غير انتفاعي/ دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد|مديريت بازرگانيگلستاندختر8177833703

ورامينپسر8410934796
ويژه برادران /تهران -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين |مديريت بازرگاني

غير انتفاعي/ / 

پيام نور/ مركزحسن اباد -دانشگاه پيام نوراستان تهران |مديريت بازرگانيشهر قدسدختر8495435197

پيام نور/ مركزقزوين -دانشگاه پيام نوراستان قزوين |مديريت بازرگانيالونددختر8673336042

پيام نور/ مركزشيراز -دانشگاه پيام نوراستان فارس |مديريت بازرگانيآبادهدختر8805836670

اروميهدختر9232838651
/ مركزاروميه -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي |مديريت بازرگاني

پيام نور

نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|مديريت بازرگانيبستكپسر9317039042

پيام نور/ مركزورامين -دانشگاه پيام نوراستان تهران |مديريت بازرگانيقرچكپسر9322539068

پيام نور/ مركزاهواز -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |مديريت صنعتياهوازدختر10023442364

تبريزپسر10081942646
/ مركزتبريز -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي |مديريت صنعتي

پيام نور

پيام نور/ مركزرشت -دانشگاه پيام نوراستان گيالن |مديريت دولتيرشتدختر10142642939

بندرعباسدختر10153842995
پيام / مركزبندرعباس -دانشگاه پيام نوراستان هرمزگان |مديريت صنعتي

نور

سراواندختر10912146714
-دانشگاه پيام نوراستان سيستان وبلوچستان |مديريت بازرگاني

پيام نور/ مركززاهدان 

غير انتفاعي/ شيراز -موسسه غيرانتفاعي زندشيراز|مديريت بازرگانيخرم بيددختر11993252078

پيام نور/ واحدهشتگرد -دانشگاه پيام نوراستان البرز|مديريت بازرگانيهشتگرددختر12462354441

غير انتفاعي/ قزوين -موسسه غيرانتفاعي رجا|مديريت صنعتيمحمديهپسر12760955937

پيام نور/ واحدشهريار -دانشگاه پيام نوراستان تهران |مديريت صنعتيشهر قدسدختر12886856585

پيام نور/ واحدنظراباد -دانشگاه پيام نوراستان البرز|مديريت صنعتينظرآبادپسر13056657391

پيام نور/ مركزكرمان -دانشگاه پيام نوراستان كرمان |مديريت دولتيبمدختر13302958622

غير انتفاعي/ دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي |مديريت بازرگانيپاكدشتدختر15445869352
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مديريت فرهنگي هنري

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

مالرددختر6664826670
غير / تهران /-غيرانتفاعي /دانشگاه علم وفرهنگ |مديريت فرهنگي هنري

انتفاعي

مديريت کسب و کارهاي کوچک

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

تهراندختر7049828453
غير / دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد|مديريت كسب وكارهاي كوچك

انتفاعي

روزانه/ دانشگاه سمنان |مديريت كسب وكارهاي كوچكعشق آباددختر3860814463

ايرانشهردختر7867732236
/ زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |مديريت كسب وكارهاي كوچك

نوبت دوم

نوبت دوم/ ايرانشهر -دانشگاه واليت |مديريت كسب وكارهاي كوچكرودانپسر6479625819

مديريت و بازرگاني دريايي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

مروستدختر181375975
نوبت / دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر |مديريت وبازرگاني دريايي

دوم

علوم اجتماعي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

روزانه/ دانشگاه شيراز |پژوهشگري اجتماعيمينابپسر3287812099

روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|پژوهشگري اجتماعيگاليکشدختر170245530

روزانه/ دانشگاه اصفهان |پژوهشگري اجتماعيباغ بهادراندختر217497489

روزانه/ دانشگاه فردوسي مشهد |پژوهشگري اجتماعياسفرايندختر138124258

نوبت دوم/ دانشگاه تبريز |پژوهشگري اجتماعيهريسدختر5068119681

نوبت دوم/ رشت -دانشگاه گيالن |پژوهشگري اجتماعيحويقدختر4695918062

روزانه/ دانشگاه كاشان |پژوهشگري اجتماعيباغ بهادراندختر3520313031

روزانه/ دانشگاه يزد |پژوهشگري اجتماعيآباداندختر4106515550

روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |پژوهشگري اجتماعيديواندرهدختر255969082

روزانه/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|پژوهشگري اجتماعيعنبرآباددختر199776722

روزانه/ دانشگاه بيرجند |پژوهشگري اجتماعيدر گزدختر3089111298

نوبت دوم/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |پژوهشگري اجتماعياهوازدختر4372216669

روزانه/ زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |پژوهشگري اجتماعيسراواندختر3169311618

روزانه/ بندرعباس -دانشگاه هرمزگان |پژوهشگري اجتماعيرودباردختر3739913942

نوبت دوم/ دانشگاه ياسوج |پژوهشگري اجتماعيياسوجدختر5539621762

روزانه/ گرگان -دانشگاه گلستان |پژوهشگري اجتماعيزرندپسر3939914823

نوبت دوم/ بروجرد -دانشگاه ايت اله بروجردي |پژوهشگري اجتماعيدره شهرپسر10323243817
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روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |پژوهشگري اجتماعيكامياراندختر3562913195

نوبت دوم/ دانشگاه ايالم |پژوهشگري اجتماعيدره شهردختر7833232067

روان شناسي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

روزانه/ دانشگاه تهران |روانشناسيزيراب سوادكوهپسر74099

روزانه/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |روانشناسيبهشهردختر63485

روزانه/ دانشگاه شيراز |روانشناسيشهربابكدختر55270

روزانه/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |روانشناسيكالچايدختر818106

نوبت دوم/ دانشگاه اصفهان |روانشناسيفالورجاندختر100232892

نوبت دوم/ دانشگاه فردوسي مشهد |روانشناسيتايباددختر3618786

روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |روانشناسيمالرددختر1102161

روزانه/ دانشگاه يزد |روانشناسيمهريزدختر1438234

روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|روانشناسيلنگروددختر1749301

نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|روانشناسيبافتدختر65081686

روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|روانشناسيمريواندختر4205974

نوبت دوم/ دانشگاه تبريز |روانشناسيهريسپسر78242152

نوبت دوم/ دانشگاه بيرجند |روانشناسيفردوسدختر153574845

نوبت دوم/ رشت -دانشگاه گيالن |روانشناسيلشت نشادختر175515723

نوبت دوم/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |روانشناسيصحنهدختر207667062

نوبت دوم/ بابلسر -دانشگاه مازندران |روانشناسيجويباردختر89742516

روزانه/ دانشگاه كاشان |روانشناسيكاشاندختر3047623

نوبت دوم/ بندرعباس -دانشگاه هرمزگان |روانشناسيمينابدختر2806210097

روزانه/ دانشگاه اردكان |روانشناسيچادگاندختر4209975

نوبت دوم/ سبزوار -دانشگاه حکيم سبزواري |روانشناسياسفرايندختر94592678

نوبت دوم/ سنندج -دانشگاه كردستان |روانشناسيسقزدختر3642713525

روزانه/ دانشگاه بجنورد |روانشناسيفيض آبادتربت حيدريهدختر82722283

روزانه/ دانشگاه اراک |روانشناسيمحمديهدختر99942880

روزانه/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |روانشناسيديواندرهدختر71581910

غير انتفاعي/ مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام |روانشناسيمشهددختر5535021742

نوبت دوم/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |روانشناسيرامهرمزپسر128133884

نوبت دوم/ دانشگاه سمنان |روانشناسيمينودشتدختر239258377

نوبت دوم/ دانشگاه زنجان |روانشناسيخدابندهدختر208887126

نوبت دوم/ دانشگاه مالير |روانشناسيماليردختر205146951

نوبت دوم/ دانشگاه ياسوج |روانشناسيياسوجدختر3826614314

روزانه/ دانشگاه اروميه |روانشناسيسردشتدختر109623202

روزانه/ بوشهر -دانشگاه خليج فارس |روانشناسيسوريان/بوانات دختر111673277

روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |روانشناسيمشکين شهردختر111673277

روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |روانشناسياليگودرزدختر119723571

روزانه/ مركزاموزش عالي اقليد |روانشناسيبمدختر156634984

غير انتفاعي/ تهران /-غيرانتفاعي /دانشگاه علم وفرهنگ |روانشناسيشهر قدسدختر169125474

روزانه/ دانشگاه مراغه |روانشناسيعجب شيردختر130093956

پيام نور/ تهران جنوب -دانشگاه پيام نوراستان تهران |روانشناسيپاكدشتدختر4997319381

نوبت دوم/ زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |روانشناسيجيرفتدختر211857247

روزانه/ كازرون -دانشگاه سلمان فارسي |روانشناسيقائميهدختر125813804

روزانه/ مركزاموزش عالي الر |روانشناسيارسنجاندختر174245674

پيام نور/ مركزشيراز -دانشگاه پيام نوراستان فارس |روانشناسيمرودشتدختر3893614617
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پيام نور/ مركزتبريز -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي |روانشناسيعجب شيردختر3455212750

پيام نور/ مركزساري -دانشگاه پيام نوراستان مازندران |روانشناسيجويباردختر8530335356

غير انتفاعي/ مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري |روانشناسيتايبادپسر9500839911

پيام نور/ مركزمشهد -دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي |روانشناسينهبنداندختر4886918895

پيام نور/ مركزبابل -دانشگاه پيام نوراستان مازندران |روانشناسيبابلدختر8260534084

غير انتفاعي/ فوالدشهراصفهان -موسسه غيرانتفاعي امين |روانشناسيفالورجاندختر15406769146

پيام نور/ مركزنجف اباد -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |روانشناسيتيراندختر197216623

غير انتفاعي/ قزوين -موسسه غيرانتفاعي رجا|روانشناسيهشتگرددختر6254124801

كيارپسر9519439993
/ مركزشهركرد -دانشگاه پيام نوراستان چهارمحال وبختياري |روانشناسي

پيام نور

پيام نور/ مركززرين شهر -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |روانشناسيباغ بهادراندختر10286543642

غير انتفاعي/ خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي |روانشناسيشوشتردختر10429444354

غير انتفاعي/ يزد /-غيرانتفاعي /دانشگاه علم وهنر|روانشناسيشهربابكدختر227677907

پيام نور/ واحدشهريار -دانشگاه پيام نوراستان تهران |روانشناسياسالم شهردختر5812022919

پيام نور/ مركزيزد -دانشگاه پيام نوراستان يزد|روانشناسياناردختر231198046

پيام نور/ مركزشهرضا -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |روانشناسيدهاقاندختر6360925282

نوبت دوم/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |روانشناسيرومشکانپسر9634540545

پيام نور/ مركزگرگان -دانشگاه پيام نوراستان گلستان |روانشناسيمينودشتدختر2804010089

پيام نور/ مركزاراک -دانشگاه پيام نوراستان مركزي |روانشناسيشازنداراکپسر3758314021

پيام نور/ مركزاروميه -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي |روانشناسياروميهدختر4227116062

پيام نور/ مركزكرمان -دانشگاه پيام نوراستان كرمان |روانشناسيجيرفتدختر6875327639

غير انتفاعي/ شيراز -موسسه غيرانتفاعي زندشيراز|روانشناسيبندر كنگ و چارکدختر4626617774

پيام نور/ مركزاردبيل -دانشگاه پيام نوراستان اردبيل |روانشناسينميندختر10748645908

غير انتفاعي/ دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي |روانشناسيپاكدشتدختر2873610381

پيام نور/ مركزتالش -دانشگاه پيام نوراستان گيالن |روانشناسيرضوانشهردختر9891541743

پيام نور/ مركزبجنورد -دانشگاه پيام نوراستان خراسان شمالي |روانشناسيآشخانهدختر4906418987

پيام نور/ مركزتيران -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |روانشناسيتيراندختر3062811189

پيام نور/ مركزهمدان -دانشگاه پيام نوراستان همدان |روانشناسيبهاردختر3666713619

غير انتفاعي/ قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي |روانشناسيهشتگرددختر9311539016

پيام نور/ مركزگنبدكاووس -دانشگاه پيام نوراستان گلستان |روانشناسيگنبدپسر6628526496

پيام نور/ مركزنيشابور -دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي |روانشناسينيشابورپسر3251511952

كاشاندختر10507144736
غير / اصفهان -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا|روانشناسي

انتفاعي

پيام نور/ مركزحسن اباد -دانشگاه پيام نوراستان تهران |روانشناسيكرجدختر10646745394

پيام نور/ واحدهشتگرد -دانشگاه پيام نوراستان البرز|روانشناسيهشتگرددختر5674422325

غير انتفاعي/ مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان |روانشناسينقاب سبزوارپسر8302134275

پيام نور/ مركزابادان -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |روانشناسيآباداندختر3525713053

غير انتفاعي/ ابيك -موسسه غيرانتفاعي بصير|روانشناسيشهرجديد هشتگرددختر8696436150

پيام نور/ مركزقزوين -دانشگاه پيام نوراستان قزوين |روانشناسيالوندپسر6017123807

9



زابلدختر4403316817
پيام / مركززابل -دانشگاه پيام نوراستان سيستان وبلوچستان |روانشناسي

نور

غير انتفاعي/ تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج |روانشناسيكليبردختر7300729624

پيام نور/ مركزبوشهر -دانشگاه پيام نوراستان بوشهر|روانشناسيبوشهردختر4152515739

پيام نور/ مركزپرند -دانشگاه پيام نوراستان تهران |روانشناسيگلستاندختر8882437016

غير انتفاعي/ مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان |روانشناسيتايبادپسر11461549387

پيام نور/ مركزورامين -دانشگاه پيام نوراستان تهران |روانشناسيقرچكدختر4249216149

پيام نور/ مركزاهواز -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |روانشناسياهوازدختر8341834464

پيام نور/ مركزكرج -دانشگاه پيام نوراستان البرز|روانشناسينظرآباددختر4463617082

پيام نور/ واحدنظراباد -دانشگاه پيام نوراستان البرز|روانشناسيهشتگرددختر4437816974

غير انتفاعي/ رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال |روانشناسيكالچايدختر5013219448

پيام نور/ مركزسنندج -دانشگاه پيام نوراستان كردستان |روانشناسيقروهدختر6309525056

پيام نور/ واحدپيشوا -دانشگاه پيام نوراستان تهران |روانشناسياسفرايندختر6879927658

فالورجاندختر4997319381
/ / ويژه خواهران /اصفهان -موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر|روانشناسي

غير انتفاعي

پيام نور/ مركزدزفول -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |روانشناسيشوشتردختر7920932469

پيام نور/ واحداستانه اشرفيه -دانشگاه پيام نوراستان گيالن |روانشناسيكياشهردختر7843932120

پيام نور/ مركزبندرعباس -دانشگاه پيام نوراستان هرمزگان |روانشناسيقشمدختر6309525056

پيام نور/ واحدمباركه -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |روانشناسيفالورجاندختر7920932469

غير انتفاعي/ قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز|روانشناسيشهر قدسدختر6190624523

غير انتفاعي/ تبريز -موسسه غيرانتفاعي ميزان |روانشناسيهريسدختر6227424689

گلستاندختر7121228769
پيام / واحدبهارستان رباطکريم -دانشگاه پيام نوراستان تهران |روانشناسي

نور

پيام نور/ مركزخرم اباد -دانشگاه پيام نوراستان لرستان |روانشناسيرومشکاندختر7159528956

غير انتفاعي/ موسسه غيرانتفاعي امل |روانشناسيفريدون كناردختر11863751420

غير انتفاعي/ همدان -موسسه غيرانتفاعي گنجنامه |روانشناسيهمدانپسر13325058738

غير انتفاعي/ تبريز -موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر|روانشناسيقره ضياءالديندختر8832436793

پيام نور/ واحداشتهارد -دانشگاه پيام نوراستان البرز|روانشناسيكرجدختر10435344384

غير انتفاعي/ يزد /-ع /موسسه غيرانتفاعي امام جواد|روانشناسياناردختر13873061466

زبان و ادبيات فارسي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

روزانه/ دانشگاه تهران |زبان وادبيات فارسيمالرددختر44261028

روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |زبان وادبيات فارسيمالرددختر156794989

روزانه/ دانشگاه شيراز |زبان وادبيات فارسيارسنجاندختر193696482

روزانه/ دانشگاه بيرجند |زبان وادبيات فارسيسربيشهدختر4227116062

نوبت دوم/ دانشگاه فردوسي مشهد |زبان وادبيات فارسيفيض آبادتربت حيدريهدختر211467228

روزانه/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |زبان وادبيات فارسيقرچكدختر93312633

نوبت دوم/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |زبان وادبيات فارسيشهر قدسدختر137324231

روزانه/ دانشگاه يزد |زبان وادبيات فارسيباغ بهادراندختر258379173

روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|زبان وادبيات فارسيرودهندختر188186250

روزانه/ دانشگاه كاشان |زبان وادبيات فارسيتيراندختر52311290

روزانه/ دانشگاه اروميه |زبان وادبيات فارسيشبستردختر3798214193

نوبت دوم/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |زبان وادبيات فارسياهوازدختر4031015219
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روزانه/ دانشگاه قم |زبان وادبيات فارسيالوندپسر6293724983

نوبت دوم/ رشت -دانشگاه گيالن |زبان وادبيات فارسيرضوانشهردختر5769822726

روزانه/ قزوين /-ره /دانشگاه بين المللي امام خميني |زبان وادبيات فارسيمحمديهدختر248898778

نوبت دوم/ دانشگاه تبريز |زبان وادبيات فارسيتبريزپسر4142115699

نوبت دوم/ بابلسر -دانشگاه مازندران |زبان وادبيات فارسيعباس آباددختر4590217616

روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |زبان وادبيات فارسيمشکين شهردختر3108611373

نوبت دوم/ دانشگاه سمنان |زبان وادبيات فارسيپاكدشتدختر6691426801

روزانه/ بندرعباس -دانشگاه هرمزگان |زبان وادبيات فارسيجيرفتدختر3471012823

روزانه/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|زبان وادبيات فارسيريگاندختر265809492

روزانه/ سبزوار -دانشگاه حکيم سبزواري |زبان وادبيات فارسيسلطان آبادسبزواردختر3676613661

روزانه/ دانشگاه اراک |زبان وادبيات فارسيزرنديه/ مامونيه دختر3131211476

روزانه/ / ويژه خواهران /بجنورد-دانشگاه كوثر|زبان وادبيات فارسيالمرددختر7563630839

روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|زبان وادبيات فارسيبهاردختر260469264

نوبت دوم/ دانشگاه نيشابور |زبان وادبيات فارسيبندرتركمنپسر7411230152

نوبت دوم/ زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |زبان وادبيات فارسيبندر كنگ و چارکپسر7553630796

روزانه/ دانشگاه بجنورد |زبان وادبيات فارسيراميانپسر5479921499

نوبت دوم/ گرگان -دانشگاه گلستان |زبان وادبيات فارسيگنبددختر4440816990

روزانه/ رفسنجان /-عج /دانشگاه ولي عصر|زبان وادبيات فارسيخاتمدختر5234320433

روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |زبان وادبيات فارسيكبودرآهنگدختر6335925173

روزانه/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |زبان وادبيات فارسياهردختر3003110909

نوبت دوم/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |زبان وادبيات فارسيايذهپسر6636626529

روزانه/ دانشگاه گنبد |زبان وادبيات فارسيعلي آبادكتولپسر3942614838

نوبت دوم/ دانشگاه جيرفت |زبان وادبيات فارسيرودباردختر8832436793

نوبت دوم/ دانشگاه ياسوج |زبان وادبيات فارسيسعادت شهردختر7872832262

روزانه/ ايرانشهر -دانشگاه واليت |زبان وادبيات فارسيسيب سوران و مهرستانپسر5064219662

روزانه/ دانشگاه جهرم |زبان وادبيات فارسيبافتپسر5716122497

روزانه/ دانشگاه زابل |زبان وادبيات فارسيسراواندختر4533417366

ريگاندختر6003323747
/-س /دانشکده علوم انساني حضرت نرجس |زبان وادبيات فارسي

روزانه/ / ويژه خواهران /رفسنجان 

نوبت دوم/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |زبان وادبيات فارسيكامياراندختر7164028982

آموزش زبان و ادبيات فارسي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

كبودرآهنگدختر197596639
پرديس بنت الهدي -دانشگاه فرهنگيان |اموزش زبان وادبيات فارسي

فرهنگيان/ بومي استان همدان -صدرقزوين

ابركوهدختر51831276
-پرديس شهيدباهنرشيراز-دانشگاه فرهنگيان |اموزش زبان وادبيات فارسي

فرهنگيان/ بومي استان يزد 

گچساراندختر125413790
پرديس -دانشگاه فرهنگيان |اموزش زبان وادبيات فارسي

فرهنگيان/ بومي استان كهکيلويه و بوير احمد -شهيدباهنرشهركرد

آستارادختر202846854
پرديس زينبيه -دانشگاه فرهنگيان |اموزش زبان وادبيات فارسي

فرهنگيان/ بومي گيالن /-ورامين /پيشوا

باشتپسر136774205
پرديس بحرالعلوم -دانشگاه فرهنگيان |اموزش زبان وادبيات فارسي

فرهنگيان/ بومي استان كهکيلويه و بوير احمد -شهركرد

مينابپسر3342702
پرديس شهيدرجايي -دانشگاه فرهنگيان |اموزش زبان وادبيات فارسي

فرهنگيان/ بومي هرمزگان -شيراز

آبادانپسر230918033
پرديس شهيدرجايي -دانشگاه فرهنگيان |اموزش زبان وادبيات فارسي

فرهنگيان/ بومي خوزستان -شيراز
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رودباردختر167485401
-پرديس شهيدباهنركرمان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش زبان وادبيات فارسي

فرهنگيان/ بومي سيستان وبلوچستان 

آستاراپسر158355056
پرديس دكترشريعتي -دانشگاه فرهنگيان |اموزش زبان وادبيات فارسي

فرهنگيان/ بومي گيالن -ساري

اليگودرزپسر47471136
پرديس شهيدمدرس -دانشگاه فرهنگيان |اموزش زبان وادبيات فارسي

فرهنگيان/ بومي لرستان -سنندج

ريگانپسر97172770
پرديس خواجه -دانشگاه فرهنگيان |اموزش زبان وادبيات فارسي

فرهنگيان/ بومي استان كرمان -نصيرالدين طوسي كرمان

قزوينپسر201256786
پرديس شهيدرجايي -دانشگاه فرهنگيان |اموزش زبان وادبيات فارسي

فرهنگيان/ بومي استان قزوين -قزوين

كبودرآهنگپسر251708905
پرديس شهيدرجايي -دانشگاه فرهنگيان |اموزش زبان وادبيات فارسي

فرهنگيان/ بومي استان همدان -قزوين

پارس آباد مغانپسر82722283
پرديس عالمه طباطبائي -دانشگاه فرهنگيان |اموزش زبان وادبيات فارسي

فرهنگيان/ بومي استان اردبيل -اردبيل

پاكدشتپسر71411903
پرديس شهيدمفتح -دانشگاه فرهنگيان |اموزش زبان وادبيات فارسي

فرهنگيان/ بومي استان تهران -شهرري

زبان شناسي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

روزانه/ دانشگاه اصفهان |زبان شناسيلردگاندختر3948914870

نوبت دوم/ رفسنجان /-عج /دانشگاه ولي عصر|زبان شناسيبردسيردختر9461039730

روزانه/ دانشگاه جهرم |زبان شناسيمينابپسر8177833703

علوم سياسي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

روزانه/ دانشگاه تهران |علوم سياسيبندپيپسر110923249

روزانه/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |علوم سياسيسمناندختر138604273

روزانه/ دانشگاه اصفهان |علوم سياسيبوئين مياندشتدختر215757408

نوبت دوم/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |علوم سياسيشهربابكپسر181235967

روزانه/ قزوين /-ره /دانشگاه بين المللي امام خميني |علوم سياسيگرميپسر184886117

روزانه/ دانشگاه فردوسي مشهد |علوم سياسيچنارانپسر98632821

روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|علوم سياسيماليردختر2970110763

نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|علوم سياسيبمدختر3051911136

روزانه/ تهران -دانشگاه شاهد|علوم سياسياليگودرزپسر99222849

روزانه/ سبزوار -دانشگاه حکيم سبزواري |علوم سياسيجاجرمدختر3120111423

روزانه/ دانشگاه يزد |علوم سياسيتيراندختر255749073

روزانه/ دانشگاه شيراز |علوم سياسيفراشبنددختر2783310006

نوبت دوم/ دانشگاه بيرجند |علوم سياسيپاكدشتدختر6071924031

نوبت دوم/ رشت -دانشگاه گيالن |علوم سياسيرضوانشهردختر3587413299

نوبت دوم/ بابلسر -دانشگاه مازندران |علوم سياسيفريدون كنارپسر2861110330

نوبت دوم/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |علوم سياسيشوشترپسر5295420703

روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |علوم سياسيهريسپسر3031511044

روزانه/ دانشگاه اردكان |علوم سياسيدهاقانپسر3251511952

روزانه/ دانشگاه ياسوج |علوم سياسيياسوجپسر4469417104

روزانه/ دانشگاه تربت حيدريه |علوم سياسيطبسپسر5432321303

روزانه/ بروجرد -دانشگاه ايت اله بروجردي |علوم سياسيكوهدشتدختر5099019822
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روزانه/ دانشگاه بجنورد |علوم سياسياسفرايندختر6426025576

نوبت دوم/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |علوم سياسيالليپسر6661026653

روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |علوم سياسيگيالنغربدختر3282912081

علوم تربيتي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

روزانه/ دانشگاه قم |علوم تربيتيسلماسپسر226317856

نوبت دوم/ دانشگاه فردوسي مشهد |علوم تربيتيتربت جامدختر68731816

روزانه/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |علوم تربيتيخرامهدختر67151762

روزانه/ دانشگاه يزد |علوم تربيتيبافتدختر147184600

روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |علوم تربيتيهشتگرددختر125193783

روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|علوم تربيتيشهرريدختر83172296

روزانه/ دانشگاه تهران |علوم تربيتيمريواندختر50611238

روزانه/ دانشگاه شيراز |علوم تربيتيباغملكپسر190046317

نوبت دوم/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |علوم تربيتيگلستاندختر99222849

روزانه/ دانشگاه كاشان |علوم تربيتيزرنددختر164595295

روزانه/ دانشگاه اصفهان |علوم تربيتيقلعه گنجدختر138954287

روزانه/ دانشگاه تبريز |علوم تربيتيكهنوجدختر140184341

روزانه/ بابلسر -دانشگاه مازندران |علوم تربيتيعلي آبادكتولدختر3463912789

نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|علوم تربيتيبردسيردختر201556796

روزانه/ دانشگاه اروميه |علوم تربيتيپيرانشهرپسر153074828

روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|علوم تربيتيبندر كنگ و چارکپسر195306552

روزانه/ دانشگاه بجنورد |علوم تربيتيشيرواندختر172475611

نوبت دوم/ دانشگاه بيرجند |علوم تربيتيجغتايدختر3310112181

نوبت دوم/ سبزوار -دانشگاه حکيم سبزواري |علوم تربيتيتايباددختر207667062

روزانه/ دانشگاه اراک |علوم تربيتياراکدختر171825586

نوبت دوم/ دانشگاه مالير |علوم تربيتيماليردختر4539517394

روزانه/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |علوم تربيتيرامهرمزدختر7553630796

نوبت دوم/ زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |علوم تربيتيباغملكپسر5137019998

روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |علوم تربيتيمهاباددختر176085747

نوبت دوم/ رشت -دانشگاه گيالن |علوم تربيتيصومعه سرادختر3086611288

روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |علوم تربيتيگرابپسر176525765

روزانه/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |علوم تربيتيبستان آباددختر179225884

روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |علوم تربيتيمشکين شهردختر193256459

شهر قدسدختر5121219922
غير / / ويژه خواهران /تهران -موسسه غيرانتفاعي ال طه |علوم تربيتي

انتفاعي

محمديهپسر3300312146
نوبت / اسدابادهمدان -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي |علوم تربيتي

دوم

اقتصاد اسالمي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

بندختر2858610318
مناطق / بومي استان چهارمحال وبختياري -دانشگاه اردكان|اقتصاداسالمي

محروم

روزانه/ دانشگاه گنبد |اقتصاداسالميعلي آبادكتولدختر4942119132

نوبت دوم/ رفسنجان /-عج /دانشگاه ولي عصر|اقتصاداسالميجيرفتدختر6691426801
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علوم ارتباطات اجتماعي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

روزانه/ دانشگاه تهران |علوم ارتباطات اجتماعيتايباددختر90372538

مطالعات ارتباطي و فناوري اطالعات

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

پرديسدختر2790010032
/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |مطالعات ارتباطي وفناوري اطالعات

نوبت دوم

روزنامه نگاري

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

نوبت دوم/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |روزنامه نگاريكرجدختر3007610930

روزانه/ دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران |روزنامه نگاريسربيشهپسر4192970

روابط عمومي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

نوبت دوم/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |روابطعموميتهراندختر2944710668

نوبت دوم/ گرگان -دانشگاه گلستان |روابطعموميعلي آبادكتولدختر6442925658

مددکاري اجتماعي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

نوبت دوم/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |مددكاري اجتماعيتهرانپسر4034015229

دامغاندختر72821960
رشته هاي /دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران |مددكاري اجتماعي

روزانه/ / پزشکي 

روزانه/ دانشگاه يزد |مددكاري اجتماعيباغ بهادراندختر150884749

روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |مددكاري اجتماعيشهر قدسدختر87462433

مطالعات خانواده

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

روزانه/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |مطالعات خانوادهبوكاندختر275219882

روزانه/ دانشگاه كاشان |مطالعات خانوادهشهربابكدختر194966539

روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|مطالعات خانوادهگلستاندختر174095669

روزانه/ دانشگاه اردكان |مطالعات خانوادهقلعه گنجدختر270149682
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آموزش کودکان استثنايي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

قشمدختر129803945
پرديس شهيدهاشمي -دانشگاه فرهنگيان |اموزش كودكان استثنايي

فرهنگيان/ بومي هرمزگان -نژادمشهد

ياسوجدختر164785299
س /پرديس فاطمه الزهرا-دانشگاه فرهنگيان |اموزش كودكان استثنايي

فرهنگيان/ بومي استان كهکيلويه و بوير احمد -اصفهان/

كاللهپسر246058659
پرديس شهيدبهشتي -دانشگاه فرهنگيان |اموزش كودكان استثنايي

فرهنگيان/ بومي گلستان -مشهد

حويقدختر229107961
بومي -پرديس نسيبه تهران-دانشگاه فرهنگيان |اموزش كودكان استثنايي

فرهنگيان/ گيالن 

دهلرانپسر253218969
-پرديس شهيدباهنراصفهان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش كودكان استثنايي

فرهنگيان/ بومي استان ايالم 

آذرشهرپسر148394646
-پرديس شهيدچمران تهران-دانشگاه فرهنگيان |اموزش كودكان استثنايي

فرهنگيان/ بومي آذربايجان شرقي 

زبان و ادبيات عربي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|زبان وادبيات عربينظرآباددختر217667496

نوبت دوم/ دانشگاه فردوسي مشهد |زبان وادبيات عربيچنارانپسر3820914290

نوبت دوم/ سنندج -دانشگاه كردستان |زبان وادبيات عربيكبودرآهنگپسر10403344217

روزانه/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |زبان وادبيات عربيشهر قدسدختر145144525

روزانه/ بوشهر -دانشگاه خليج فارس |زبان وادبيات عربيبندر ديردختر6474325794

نوبت دوم/ رفسنجان /-عج /دانشگاه ولي عصر|زبان وادبيات عربيبندر كنگ و چارکپسر7159528956

روزانه/ دانشگاه شيراز |زبان وادبيات عربيالمرددختر2981310813

نوبت دوم/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |مترجمي زبان عربيپاكدشتدختر4088515467

روزانه/ دانشگاه تهران |زبان وادبيات عربيكونانيدختر160385141

روزانه/ دانشگاه قم |زبان وادبيات عربيخرم بيدپسر5121219922

روزانه/ دانشگاه يزد |زبان وادبيات عربيشاهين شهردختر4233616084

روزانه/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|زبان وادبيات عربيجيرفتدختر9984342188

روزانه/ قزوين /-ره /دانشگاه بين المللي امام خميني |زبان وادبيات عربيپيرانشهرپسر3726913875

روزانه/ بابلسر -دانشگاه مازندران |زبان وادبيات عربيرضوانشهردختر4472417117

روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |زبان وادبيات عربيورامينپسر252238925

روزانه/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |زبان وادبيات عربيايلخچيدختر4409216837

نوبت دوم/ رشت -دانشگاه گيالن |زبان وادبيات عربيكياشهردختر4469417104

نوبت دوم/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |مترجمي زبان عربيآباداندختر5013219448

روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|زبان وادبيات عربيگيالنغربدختر5350020946

روزانه/ دانشگاه سمنان |زبان وادبيات عربياسفرايندختر5846523077

روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |مترجمي زبان عربيبندر ديردختر8002632849

روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |زبان وادبيات عربيدشت آزادگاندختر6067324008

روزانه/ / ويژه خواهران /بجنورد-دانشگاه كوثر|زبان وادبيات عربيقلعه گنجدختر10923846778

روزانه/ زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |زبان وادبيات عربيايرانشهرپسر3879914547

نوبت دوم/ دانشگاه ايالم |زبان وادبيات عربيآبداناندختر6861627570

روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |زبان وادبيات عربيشوطدختر7290329573

روزانه/ دانشگاه اراک |زبان وادبيات عربيگلستاندختر5418921243

روزانه/ سبزوار -دانشگاه حکيم سبزواري |زبان وادبيات عربيچناراندختر4827918632

نوبت دوم/ ايرانشهر -دانشگاه واليت |زبان وادبيات عربيايرانشهردختر9363439270
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الهيات و معارف اسالمي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

روزانه/ دانشگاه فردوسي مشهد |اديان وعرفانشوشتردختر5484121519

روزانه/ دانشگاه شيراز |فلسفه وكالم اسالميشيرازپسر3185411680

روزانه/ دانشگاه تهران |فقه ومباني حقوق اسالميهشتگرددختر115073406

روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|فقه ومباني حقوق اسالميپاكدشتدختر62041592

روزانه/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |فقه ومباني حقوق اسالميآباداندختر201906812

نوبت دوم/ بابلسر -دانشگاه مازندران |فلسفه وكالم اسالمياسفرايندختر8588535631

روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|فقه ومباني حقوق اسالميكنگاوردختر210277179

روزانه/ دانشگاه قم |فلسفه وكالم اسالميرودبارپسر262139342

روزانه/ سبزوار -دانشگاه حکيم سبزواري |فقه ومباني حقوق اسالميفردوسپسر167015389

نوبت دوم/ دانشگاه ياسوج |فقه ومباني حقوق اسالميدهدشتپسر2844210250

روزانه/ دانشگاه اردكان |فقه ومباني حقوق اسالمييزدپسر230728023

نوبت دوم/ دانشگاه سمنان |اديان وعرفانسمناندختر9703640852

نوبت دوم/ زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |فلسفه وكالم اسالميمينابدختر9628940520

نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|فقه ومباني حقوق اسالميجيرفتپسر208887126

جهرمپسر229107961
سازمان -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم |فقه ومباني حقوق اسالمي

روزانه/ قم -اوقاف وامورخيريه 

روزانه/ دانشگاه كاشان |اديان وعرفانكاشاندختر4384716725

روزانه/ دانشگاه زنجان |تاريخ وتمدن ملل اسالميزنجانپسر4352216579

نوبت دوم/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |فقه ومباني حقوق اسالميكنگاوردختر3933714793

روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |اديان وعرفانحويقدختر5850923095

روزانه/ دانشگاه اصفهان |فلسفه وكالم اسالميفالورجاندختر4163915796

روزانه/ دانشگاه ايالم |فلسفه وكالم اسالميايالمدختر8085933267

نوبت دوم/ دانشگاه بيرجند |فلسفه وكالم اسالميطبسدختر9500839911

روزانه/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |تاريخ وتمدن ملل اسالميهريسدختر6318725099

روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |فلسفه وكالم اسالميلردگانپسر4868918814

روزانه/ دانشگاه جهرم |فلسفه وكالم اسالمياميديهدختر9245238711

نوبت دوم/ رفسنجان /-عج /دانشگاه ولي عصر|فلسفه وكالم اسالميبمپسر14325263712

معارف اسالمي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

علي آبادكتولپسر11411849145
مركز -قم/-ره /موسسه اموزشي وپژوهشي امام خميني |معارف اسالمي

سوابق تحصيلي مجازي/ آموزش مجازي 
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فقه و حقوق

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

روزانه/ دانشگاه شهيدمطهري |فقه وحقوق اسالميبشرويهپسر184486095

روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |فقه وحقوق شافعيمريواندختر177365801

روزانه/ قزوين /-ره /دانشگاه بين المللي امام خميني |فقه وحقوق اسالمينظرآبادپسر119193550

نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|فقه وحقوق اسالميعنبرآباددختر242978528

روزانه/ دانشگاه يزد |فقه وحقوق اسالميعنبرآباددختر183776067

روزانه/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |فقه وحقوق اسالميبيجاردختر152284796

روزانه/ دانشگاه اروميه |فقه وحقوق اسالميمشکين شهردختر210987208

روزانه/ ميبد -دانشگاه ايت اله حايري |فقه وحقوق اسالميزارچدختر3783114134

نوبت دوم/ قائنات -دانشگاه بزرگمهر|فقه وحقوق اسالميقائندختر3126511455

روزانه/ دانشگاه شهركرد |فقه وحقوق اسالميبنپسر3124411444

آباداندختر180425931
ويژه /-ع /دانشکده علوم انساني حضرت معصومه |فقه وحقوق اسالمي

روزانه/ قم -خواهران 

غير انتفاعي/ دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي |فقه وحقوق حنفيمراوه تپهپسر11596950083

روزانه/ دانشگاه گنبد |فقه وحقوق اسالميگنبددختر177005785

غير انتفاعي/ دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي |فقه وحقوق اماميبافتدختر9046037777

فلسفه

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

روزانه/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |فلسفهپيشوادختر237008286

روزانه/ ميبد -دانشگاه ايت اله حايري |فلسفه وحکمت اسالميزارچدختر92302601

روزانه/ دانشگاه اصفهان |فلسفهلردگاندختر3599513349

روزانه/ دانشگاه تهران |فلسفهقزويندختر4695918062

روزانه/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|فلسفهجيرفتپسر3768714076

روزانه/ دانشگاه تبريز |فلسفههريسپسر3765014058

روزانه/ سبزوار -دانشگاه حکيم سبزواري |فلسفه وحکمت اسالميتربت جامپسر6587226313

روزانه/ دانشگاه زنجان |فلسفه وحکمت اسالميتاكستانپسر8023032963

روزانه/ دانشگاه ياسوج |فلسفهدهدشتدختر8017432929

روزانه/ قزوين /-ره /دانشگاه بين المللي امام خميني |فلسفهآبيكدختر3485312882

خدابندهدختر3620913430
/ قزوين /-ره /دانشگاه بين المللي امام خميني |فلسفه وحکمت اسالمي

روزانه

روزانه/ قزوين /-ره /دانشگاه بين المللي امام خميني |فلسفهنظرآباددختر4088515467

روزانه/ دانشگاه گنبد |فلسفه وحکمت اسالميگرگاندختر8943537311

روزانه/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |فلسفه وحکمت اسالميزيدوندختر4570317525

روزانه/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |فلسفه وحکمت اسالميمياندوآبدختر6178024468

روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |فلسفهمياندوآبپسر5659322267

17



جغرافيا

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

رزنپسر221907676
پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي -دانشگاه فرهنگيان |اموزش جغرافيا

فرهنگيان/ بومي استان قزوين -كرج

مينودشتدختر64641676
/ بومي گلستان -پرديس اميركبيركرج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش جغرافيا

فرهنگيان

مينابپسر99222849
ص /پرديس حضرت رسول اكرم -دانشگاه فرهنگيان |اموزش جغرافيا

فرهنگيان/ بومي هرمزگان -اهواز/

روزانه/ دانشگاه تهران |جغرافيامالرددختر237478306

روزانه/ دانشگاه فردوسي مشهد |جغرافياكاشمردختر223597739

روزانه/ دانشگاه اصفهان |جغرافيادهاقاندختر266029501

روزانه/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |جغرافياشهرجديد پرنددختر252648940

نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|جغرافيارودباردختر6497925914

روزانه/ دانشگاه شيراز |جغرافياقائميهدختر3225611845

نوبت دوم/ دانشگاه تبريز |جغرافياآذرشهردختر3724313861

روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |جغرافياشاهرودپسر2885210426

نوبت دوم/ بندرعباس -دانشگاه هرمزگان |جغرافيامينابدختر4397516790

روزانه/ سبزوار -دانشگاه حکيم سبزواري |جغرافيانقاب سبزوارپسر6206924595

روزانه/ زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |جغرافيارودبارپسر5932323441

روزانه/ ميبد -دانشگاه ايت اله حايري |جغرافياتفتدختر8040633052

روزانه/ دانشگاه اروميه |جغرافياماكوپسر4260116200

نوبت دوم/ دانشگاه ياسوج |جغرافياياسوجدختر6134924292

نوبت دوم/ دانشگاه بيرجند |جغرافياسربيشهدختر8207433841

روزانه/ دانشگاه يزد |جغرافيالردگاندختر5013219448

نوبت دوم/ بابلسر -دانشگاه مازندران |جغرافيابندپيپسر6924427851

روزانه/ دانشگاه زنجان |جغرافيارودانپسر6652326610

نوبت دوم/ دانشگاه جيرفت |جغرافياجيرفتدختر6605826406

نوبت دوم/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |جغرافيالردگاندختر9461039730

روزانه/ دانشگاه دامغان |جغرافياطبسپسر7074028556

نوبت دوم/ دانشگاه زابل |جغرافياعنبرآبادپسر8660835983

روزانه/ دانشگاه مراغه |جغرافيامراغهدختر11371348949

روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |جغرافيامريواندختر6618826460

نوبت دوم/ رشت -دانشگاه گيالن |جغرافيارودبارمنجيلدختر5129419964

نوبت دوم/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |جغرافيااهوازدختر5337020886

روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |جغرافيارضوانشهردختر6695726826

نوبت دوم/ اسدابادهمدان -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي |جغرافيااللجينپسر8404834766

روزانه/ گرگان -دانشگاه گلستان |جغرافياكاللهپسر5169920138

روزانه/ / ويژه خواهران /بجنورد-دانشگاه كوثر|جغرافياقلعه گنجدختر8626835826

روزانه/ قائنات -دانشگاه بزرگمهر|جغرافياتربت جامپسر7004928239

پرديس خودگردان/ دانشگاه زابل |جغرافياقلعه گنجپسر12535154785

روزانه/ مركزاموزش عالي فيروزاباد |جغرافيابندر كنگ و چارکپسر8011532895

روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |جغرافياكوهدشتدختر10562244995

18



مردم شناسي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

روزانه/ دانشگاه تهران |مردم شناسيتايبادپسر228617942

روزانه/ دانشگاه يزد |مردم شناسيبوئين مياندشتدختر5522721687

روزانه/ زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |مردم شناسيايرانشهرپسر4411916848

روزانه/ ايرانشهر -دانشگاه واليت |مردم شناسيايرانشهرپسر5783522790

روزانه/ بابلسر -دانشگاه مازندران |مردم شناسيزيراب سوادكوهدختر7528430680

تاريخ

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

روزانه/ دانشگاه اصفهان |تاريختيراندختر244398594

روزانه/ دانشگاه تهران |تاريختاكستاندختر193696482

روزانه/ دانشگاه يزد |تاريخمباركهپسر268709621

روزانه/ قزوين /-ره /دانشگاه بين المللي امام خميني |تاريختاكستاندختر2876310392

روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|تاريخكاللهدختر243858567

روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |تاريخشهر قدسدختر201726804

روزانه/ دانشگاه فردوسي مشهد |تاريختايباددختر183776067

روزانه/ دانشگاه شيراز |تاريخالمردپسر3734613914

روزانه/ بوشهر -دانشگاه خليج فارس |تاريخآباداندختر5264220563

نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|تاريخفهرجدختر5878723212

روزانه/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |تاريخباغملكپسر4191915917

نوبت دوم/ زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |تاريخالمرددختر9798541292

روزانه/ دانشگاه اروميه |تاريخبوكاندختر4019015173

نوبت دوم/ دانشگاه جيرفت |تاريخروداندختر9429839585

روزانه/ دانشگاه بيرجند |تاريخبندرعباسدختر5751722654

روزانه/ ميبد -دانشگاه ايت اله حايري |تاريخ اسالمفالورجاندختر8011532895

روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |تاريخرامهرمزدختر4689418032

روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |تاريخبوكانپسر6071924031

روزانه/ دانشگاه ياسوج |تاريخياسوجپسر5874923195

روزانه/ ايرانشهر -دانشگاه واليت |تاريخريگاندختر6731026991

روزانه/ دانشگاه زابل |تاريخايرانشهرپسر7186929088

باستان شناسي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

روزانه/ دانشگاه تهران |باستان شناسيمهريزپسر201556796

روزانه/ دانشگاه كاشان |باستان شناسيدهاقاندختر4145515713

روزانه/ دانشگاه شهركرد |باستان شناسيتيرانپسر3833014338

روزانه/ دانشگاه هنرشيراز |باستان شناسيالمردپسر3523313043

نوبت دوم/ بابلسر -دانشگاه مازندران |باستان شناسيسعادت شهردختر10135342906

نوبت دوم/ دانشگاه جيرفت |باستان شناسيجيرفتدختر10537944874

روزانه/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |باستان شناسيبهمئيپسر4453917045

روزانه/ دانشگاه تربت حيدريه |باستان شناسيرحيم آبادپسر8417034826

روزانه/ مجتمع اموزش عالي گناباد |باستان شناسيقلعه گنجپسر10303243712

نوبت دوم/ زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |باستان شناسيالليپسر11232648296
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علوم قضايي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

روزانه/ دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري |علوم قضاييبردسيرپسر1831329

آموزش ابتدايي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

طبسدختر87352428
بومي -بيرجند/ع /پرديس امام سجاد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ خراسان جنوبي 

رشتخواردختر3993912
بومي -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ خراسان رضوي 

بوكاندختر44651040
بومي -پرديس عالمه طباطبائي اروميه-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ آذربايجان غربي 

اشتهارددختر179455893
بومي استان -پرديس اميركبيركرج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ البرز 

آشخانهدختر88642478
-بجنورد/ع /پرديس امام جعفرصادق -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ بومي خراسان شمالي 

سوريان/بوانات دختر2309433
بومي فارس -پرديس شهيدباهنرشيراز-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ 

پاكدشتدختر60251540
بومي /-ورامين /پرديس زينبيه پيشوا-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ استان تهران 

حويقدختر209577148
بومي -پرديس بنت الهدي صدررشت-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ گيالن 

چادگاندختر1824325
-اصفهان/س /پرديس فاطمه الزهرا-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ بومي استان اصفهان 

پارس آباد مغاندختر82312269
بومي -پرديس بنت الهدي صدراردبيل-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ استان اردبيل 

اهردختر85292369
بومي -تبريز/س /پرديس فاطمه الزهرا-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ آذربايجان شرقي 

فريدونشهرپسر3823851
بومي -پرديس شهيدباهنراصفهان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ استان اصفهان 

سرپل ذهابدختر3778833
بومي -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ استان كرمانشاه 

جيرفتدختر50261230
بومي استان -پرديس شهيدباهنركرمان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ كرمان 

بانهدختر139604316
بومي -پرديس بنت الهدي صدرسنندج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ كردستان 

گرمساردختر96052737
-سمنان/س /پرديس فاطمه الزهرا-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ بومي استان سمنان 

تربت حيدريهپسر275219882
بومي -پرديس شهيدبهشتي مشهد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ خراسان رضوي 

شازنداراکپسر241488461
بومي مركزي -پرديس شهيدباهنراراک-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ 

ياسوجپسر250298837
بومي -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ استان كهکيلويه و بوير احمد 
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سرپل ذهابپسر272369764
بومي -پرديس شهيدرجايي كرمانشاه-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ استان كرمانشاه 

همداندختر162665232
بومي -پرديس شهيدباهنرهمدان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ استان همدان 

ساريپسر94892692
بومي -پرديس دكترشريعتي ساري-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ مازندران 

رزنپسر190616342
بومي -پرديس شهيدرجايي قزوين-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ استان قزوين 

آبداناندختر132064022
-ايالم/ع /پرديس امام جعفرصادق -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ بومي استان ايالم 

دارابپسر188986276
بومي -پرديس شهيدرجايي شيراز-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ فارس 

ابركوهپسر263369398
بومي -پرديس شهيدپاک نژاديزد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ استان يزد 

دوروددختر45881083
بومي -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ لرستان 

پارس آباد مغانپسر251118874
بومي -پرديس عالمه طباطبائي اردبيل-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ استان اردبيل 

انديمشكپسر138044255
ص /پرديس حضرت رسول اكرم -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ بومي خوزستان -اهواز/

خدابندهدختر3155655
بومي -زنجان/س /پرديس فاطمه الزهرا-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ استان زنجان 

بمپسر261289301
پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ بومي استان كرمان -كرمان

شاهرودپسر202846854
بومي -پرديس شهيدرجايي سمنان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ استان سمنان 

اليگودرزپسر150714741
-پرديس عالمه طباطبائي خرم اباد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ بومي لرستان 

آباداندختر82382272
بومي -اهواز/س /پرديس فاطمه الزهرا-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ خوزستان 

اشنويهپسر97742786
بومي -پرديس شهيدرجايي اروميه-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ آذربايجان غربي 

طبسپسر99772873
بومي -پرديس شهيدباهنربيرجند-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ خراسان جنوبي 

بروجنپسر219497562
بومي -پرديس بحرالعلوم شهركرد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ استان چهارمحال وبختياري 

بهارپسر255149051
بومي -پرديس شهيدمقصودي همدان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ استان همدان 

كليبرپسر3427731
بومي -پرديس عالمه اميني تبريز-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ آذربايجان شرقي 

بستان آبادپسر139804322
بومي -پرديس عالمه اميني تبريز-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ آذربايجان شرقي 

حويقپسر188506263
بومي -رشت/ع /پرديس امام علي -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ گيالن 

قمپسر56221418
بومي -پرديس ايت اله طالقاني قم-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ استان قم 

قروهپسر142104412
بومي -پرديس شهيدمدرس سنندج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ كردستان 

گچساراندختر228407933
بومي استان -پرديس كوثرياسوج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ كهکيلويه و بوير احمد 
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قرچكپسر161555194
بومي -پرديس شهيدمفتح شهرري-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ استان تهران 

تاكستاندختر117373486
بومي -پرديس بنت الهدي صدرقزوين-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ استان قزوين 

دهلرانپسر111463271
بومي -پرديس شهيدمدرس ايالم-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ استان ايالم 

مينابدختر184886117
-بندرعباس/س /پرديس فاطمه الزهرا-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ بومي هرمزگان 

علي آبادكتولدختر89742516
بومي -گرگان/ره /پرديس امام خميني -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ گلستان 

مينابپسر2891210449
بومي -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ هرمزگان 

ايرانشهرپسر2885210426
بومي -پرديس شهيدمطهري زاهدان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ سيستان وبلوچستان 

بندر ديلمدختر211857247
بومي -پرديس بنت الهدي صدربوشهر-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ استان بوشهر 

خدابندهپسر120513601
بومي -پرديس شهيدبهشتي زنجان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ استان زنجان 

گرگانپسر252448934
-پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ بومي گلستان 

اسفراينپسر257829155
-بجنورد/ع /پرديس امام محمدباقر-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ بومي خراسان شمالي 

رودباردختر114483385
بومي سيستان -پرديس رسالت زاهدان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ وبلوچستان 

اشتهاردپسر257309138
-پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي كرج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ بومي استان البرز 

تربيت بدني و علوم ورزشي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

روزانه/ گرگان -دانشگاه گلستان |علوم ورزشيبندر ديردختر6592126334

نوبت دوم/ دانشگاه بيرجند |علوم ورزشيطبسدختر4479317147

روزانه/ رفسنجان /-عج /دانشگاه ولي عصر|علوم ورزشيانارپسر6215824635

نوبت دوم/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |علوم ورزشيمريواندختر6351125238

نوبت دوم/ بندرعباس -دانشگاه هرمزگان |علوم ورزشيمينابپسر6559626197

روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |علوم ورزشيشوشترپسر11167547994

علوم قرآني

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

روزانه/ دانشگاه اصفهان |علوم قران وحديثفالورجاندختر3396912513

نوبت دوم/ دانشگاه فردوسي مشهد |علوم قران وحديثكاشمرپسر174095669

نوبت دوم/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |علوم قران وحديثگلستاندختر3574913242

روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|علوم قران وحديثخرم بيددختر3493612914

روزانه/ دانشگاه تهران |علوم قران وحديثچمستاندختر251498894

تربت جامدختر109213188
سازمان اوقاف -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم |علوم قران وحديث

روزانه/ قم -وامورخيريه 

روزانه/ دانشگاه قم |علوم قران وحديثجهرمدختر4636917813
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روزانه/ دانشگاه شيراز |علوم قران وحديثفراشبنددختر213017290

باغستانپسر9255338760
سازمان اوقاف -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم |علوم قران وحديث

نوبت دوم/ قم -وامورخيريه 

روزانه/ رفسنجان /-عج /دانشگاه ولي عصر|علوم قران وحديثزرنددختر5915423370

روزانه/ مركزاموزش عالي اقليد |علوم قران وحديثفراشبنددختر9204838514

روزانه/ دانشگاه تهران |علوم قران وحديثدوروددختر4428816935

روزانه/ بابلسر -دانشگاه مازندران |علوم قران وحديثاملشپسر4626617774

روزانه/ / ويژه خواهران /بجنورد-دانشگاه كوثر|علوم قران وحديثبجنورددختر7883432308

روزانه/ سبزوار -دانشگاه حکيم سبزواري |علوم قران وحديثجغتايدختر6297825002

جغتايدختر228787950
سازمان اوقاف -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم |علوم قران وحديث

روزانه/ قم -وامورخيريه 

نوبت دوم/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |علوم قران وحديثاهوازدختر5586021965

روزانه/ دانشگاه اراک |علوم قران وحديثپاكدشتدختر7827832043

روزانه/ ميبد -دانشگاه ايت اله حايري |علوم قران وحديثتفتدختر5961023561

قره ضياءالدينپسر2936310633
سازمان اوقاف -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم |علوم قران وحديث

روزانه/ قم -وامورخيريه 

روزانه/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |علوم قران وحديثبستان آبادپسر5488621539

روزانه/ بروجرد -دانشگاه ايت اله بروجردي |علوم قران وحديثياسوجپسر7324429741

روزانه/ دانشگاه شهركرد |علوم قران وحديثلردگاندختر4447117022

ريگاندختر8566735541
رفسنجان /-س /دانشکده علوم انساني حضرت نرجس |علوم قران وحديث

روزانه/ / ويژه خواهران /

ياسوجدختر3855914437
سازمان اوقاف -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم |علوم قران وحديث

روزانه/ قم -وامورخيريه 

نوبت دوم/ زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |علوم قران وحديثعنبرآبادپسر7704831482

رباط كريمدختر4844618708
ويژه /-ع /دانشکده علوم انساني حضرت معصومه |علوم قران وحديث

روزانه/ قم -خواهران 

روزانه/ قزوين /-ره /دانشگاه بين المللي امام خميني |علوم قران وحديثبوئين زهراپسر6034823877

نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|علوم قران وحديثعنبرآبادپسر8150433571

روزانه/ دانشگاه گنبد |علوم قران وحديثخان ببينپسر5497221574

نوبت دوم/ رشت -دانشگاه گيالن |علوم قران وحديثمحمديهپسر11290148550

روزانه/ دانشگاه ايالم |علوم قران وحديثباغملكدختر6811827349

روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |علوم قران وحديثفومندختر7537730725

ايرانشهردختر7405830122
سازمان اوقاف -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم |علوم قران وحديث

روزانه/ قم -وامورخيريه 

ايران شناسي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

روزانه/ ميبد -دانشگاه ايت اله حايري |ايران شناسيفارساندختر4552717451

علم اطالعات و دانش شناسي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

روزانه/ دانشگاه تهران |علم اطالعات ودانش شناسيقرچكدختر191286371

روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|علم اطالعات ودانش شناسيرشتخواردختر83892324

نوبت دوم/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |علم اطالعات ودانش شناسياسالم شهردختر3396912513
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روزانه/ دانشگاه فردوسي مشهد |علم اطالعات ودانش شناسيجاجرمدختر236378259

نوبت دوم/ دانشگاه تبريز |علم اطالعات ودانش شناسيبستان آبادپسر5566321888

روزانه/ دانشگاه قم |علم اطالعات ودانش شناسيشازنداراکدختر4179015859

روزانه/ دانشگاه شيراز |علم اطالعات ودانش شناسيبستكدختر4318216440

روزانه/ دانشگاه سمنان |علم اطالعات ودانش شناسيسمناندختر4122415615

نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|علم اطالعات ودانش شناسيبمدختر5600922030

روزانه/ دانشگاه بيرجند |علم اطالعات ودانش شناسيطبسدختر7295529599

روزانه/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |علم اطالعات ودانش شناسيگتونددختر4960419212

روزانه/ بوشهر -دانشگاه خليج فارس |علم اطالعات ودانش شناسيالمرددختر6335925173

روزانه/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |علم اطالعات ودانش شناسيخسروشاهپسر4579917574

زبان و ادبيات کردي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |زبان وادبيات كرديسنندجدختر5610122065

زبان و ادبيات ترکي و آذري

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

کارداني حسابداري

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

روزانه/ دانشگاه گنبد |كارداني حسابداريساريدختر277869988

کارداني علوم ورزشي

رشته قبولیشهرجنسیترتبه در سهمیهرتبه کشوری

روزانه/ دانشگاه اردكان |كارداني علوم ورزشيبندر كنگ و چارکپسر6130624268
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