
مهندسي برق

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ تهران -دانشگاه صنعتي شريف |مهندسي برققزوينپسر30084

روزانه/ دانشگاه تهران |مهندسي برقكرجپسر771225

نوبت دوم/ دانشگاه فردوسي مشهد |مهندسي برققوچانپسر118413592

روزانه/ تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير|مهندسي برققائم شهرپسر1151324

روزانه/ دانشگاه صنعتي اصفهان |مهندسي برقتهراندختر136084165

روزانه/ تهران -دانشگاه علم وصنعت ايران |مهندسي برقكرمانپسر2098564

نوبت دوم/ دانشگاه تبريز |مهندسي برقمراغهپسر286499422

پرديس خودگردان/ تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير|مهندسي برقكرجپسر234267519

روزانه/ تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي |مهندسي برقمرندپسر3040836

نوبت دوم/ دانشگاه سمنان |مهندسي برقشاهرودپسر6499123175

روزانه/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |مهندسي برقاسالم شهرپسر40001131

زنجانپسر125983820
/ بومي استان زنجان -تهران-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي |مهندسي برق

فرهنگيان

نوبت دوم/ دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران |مهندسي برقكرجدختر100793006

روزانه/ دانشگاه شيراز |مهندسي برقبهبهانپسر65961906

روزانه/ دانشگاه يزد |مهندسي برقيزددختر151644682

نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|مهندسي برقكرمانپسر251438155

روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|مهندسي برقكرجدختر42131194

روزانه/ دانشگاه اراک |مهندسي برقمباركهپسر227097279

روزانه/ تهران -دانشگاه شاهد|مهندسي برقشهرريپسر58941703

روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|مهندسي برقهمدانپسر148964592

روزانه/ دانشگاه اصفهان |مهندسي برقخميني شهرپسر78142298

نوبت دوم/ دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل |مهندسي برقبابلدختر276549112

روزانه/ قزوين /-ره /دانشگاه بين المللي امام خميني |مهندسي برقكرجپسر85422532

روزانه/ دانشگاه زنجان |مهندسي برققزويندختر4531515594

روزانه/ دانشگاه صنعت نفت |مهندسي برقاهوازپسر125653814

روزانه/ دانشگاه صنعتي قم |مهندسي برقشهريارپسر154884789

روزانه/ دانشگاه صنعتي شيراز |مهندسي برقخشتپسر98962952

روزانه/ دانشگاه صنعتي اروميه |مهندسي برقاروميهدختر3811812898

نوبت دوم/ دانشگاه كاشان |مهندسي برققمپسر235587560

نوبت دوم/ رشت -دانشگاه گيالن |مهندسي برقرشتدختر234957536

روزانه/ دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور|مهندسي برقدزفولپسر3748312670

روزانه/ دانشگاه صنعتي اراک |مهندسي برقاراکپسر81102398

روزانه/ دانشگاه صنعتي اراک |مهندسي برقكاشانپسر3165410514

نوبت دوم/ تبريز -دانشگاه صنعتي سهند|مهندسي برقمرندپسر3668412364

نوبت دوم/ دانشگاه صنعتي همدان |مهندسي برقهمدانپسر3187410592

نوبت دوم/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |مهندسي برقاهوازپسر186405855
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روزانه/ دانشگاه اروميه |مهندسي برقاروميهپسر5401818876

غير انتفاعي/ تهران /-غيرانتفاعي /دانشگاه علم وفرهنگ |مهندسي برقاسالم شهرپسر205366505

روزانه/ دانشگاه قم |مهندسي برققمدختر248238027

روزانه/ بوشهر -دانشگاه خليج فارس |مهندسي برقبوشهردختر6443522968

نوبت دوم/ دانشگاه صنعتي شاهرود |مهندسي برقشاهرودپسر5019317454

نوبت دوم/ بابلسر -دانشگاه مازندران |مهندسي برقساريپسر3036810070

روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |مهندسي برقسنندجپسر8516131138

كرجپسر5831320540
/ / ويژه برادران /تهران -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين |مهندسي برق

غير انتفاعي

روزانه/ دانشگاه اروميه |مهندسي برقرشتپسر3286910952

روزانه/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |مهندسي برقمراغهدختر3145410444

روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |مهندسي برقسنندجدختر3167710522

روزانه/ دانشگاه شهركرد |مهندسي برقفرخ شهرپسر231567421

روزانه/ دانشکده فني ومهندسي گلپايگان |مهندسي برقفالورجانپسر3918813324

نوبت دوم/ بندرعباس -دانشگاه هرمزگان |مهندسي برقبندرعباسپسر4531515594

نوبت دوم/ دانشگاه بيرجند |مهندسي برقبابلپسر10316238532

نوبت دوم/ سبزوار -دانشگاه حکيم سبزواري |مهندسي برقسبزوارپسر8221429972

نوبت دوم/ مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا |مهندسي برقشهريارپسر3676612401

نوبت دوم/ دانشگاه صنعتي سيرجان |مهندسي برقسيرجانپسر7321226435

روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |مهندسي برقبندرانزليپسر3840313020

روزانه/ قوچان -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين |مهندسي برقپرديسپسر8845032492

روزانه/ دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل |مهندسي برقچالوسدختر6170121893

روزانه/ زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |مهندسي برقبندرعباسپسر5126417870

روزانه/ دانشگاه ياسوج |مهندسي برقاستهبانپسر244037866

روزانه/ گرگان -دانشگاه گلستان |مهندسي برقگرگاندختر3481311665

نوبت دوم/ دانشگاه اردكان |مهندسي برقيزددختر4678716185

روزانه/ رفسنجان /-عج /دانشگاه ولي عصر|مهندسي برقكرماندختر3665912355

نوبت دوم/ دانشگاه تربت حيدريه |مهندسي برقتربت حيدريهپسر9172433828

نوبت دوم/ دانشگاه تفرش |مهندسي برقاراکدختر5711020079

شهرياردختر5910920874
غير / / ويژه خواهران /تهران -موسسه غيرانتفاعي ال طه |مهندسي برق

انتفاعي

روزانه/ بروجرد -دانشگاه ايت اله بروجردي |مهندسي برقخرم آباددختر7066725468

نوبت دوم/ بهشهر -دانشگاه علم وفناوري مازندران |مهندسي برقشاهين شهرپسر5245818314

نوبت دوم/ دانشگاه بجنورد |مهندسي برققمدختر8638831624

روزانه/ مركزاموزش عالي شهرضا |مهندسي برقسامانپسر3311411037

روزانه/ كازرون -دانشگاه سلمان فارسي |مهندسي برقكازرونپسر4663616130

روزانه/ دانشگاه صنعتي كرمانشاه |مهندسي برقشهريارپسر4988817336

غير انتفاعي/ / ويژه خواهران /تهران -موسسه غيرانتفاعي ابرار|مهندسي برقشهرياردختر8859932558

روزانه/ مركزاموزش عالي الر |مهندسي برقآبادهپسر7035625331

نوبت دوم/ بهبهان /-ص /دانشگاه صنعتي خاتم االنبيا|مهندسي برقاهوازپسر5005617410

روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |مهندسي برقدزفولپسر5302518537

نوبت دوم/ دانشگاه دامغان |مهندسي برقشاهرودپسر8763332141

روزانه/ دانشگاه بناب |مهندسي برقمرندپسر5836320560
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نوبت دوم/ دانشگاه مالير |مهندسي برقفرخ شهرپسر6583023512

روزانه/ دانشگاه جهرم |مهندسي برقنجف آبادپسر5556819464

روزانه/ دانشگاه نيشابور |مهندسي برقنيشابورپسر4901817012

غير انتفاعي/ قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز|مهندسي برقكرجپسر11310242591

روزانه/ دانشگاه گنبد |مهندسي برقگرگاندختر5236718278

غير انتفاعي/ / غيرانتفاعي /دانشگاه شيخ بهايي اصفهان |مهندسي برقنجف آبادپسر11426443069

دزفولپسر6828724495
/ / ويژه برادران /سوسنگرد-دانشگاه صنعتي شهداي هويزه |مهندسي برق

روزانه

نوبت دوم/ دانشگاه زابل |مهندسي برقبندرعباسپسر11585543693

غير انتفاعي/ خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي |مهندسي برقاهوازپسر10399138865

نوبت دوم/ گرگان -دانشگاه گلستان |مهندسي برقگرگانپسر8524031170

سوابق تحصيلي مجازي/ دانشگاه شيراز |مهندسي برقكرمانپسر13723652584

غير انتفاعي/ دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي |مهندسي برقورامينپسر9756736214

فالورجانپسر9298734371
غير / اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني |مهندسي برق

انتفاعي

نوبت دوم/ دانشگاه جيرفت |مهندسي برقكرمانپسر7710427960

روزانه/ مركزاموزش عالي اقليد |مهندسي برقآبادهپسر6627023683

روزانه/ مركزاموزش عالي فيروزاباد |مهندسي برقنورآباد ممسنيپسر6056421460

نوبت دوم/ دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار |مهندسي برقدزفولپسر10194638057

روزانه/ مجتمع اموزش عالي گناباد |مهندسي برقكرمانپسر9397934771

مهندسي مکانيک

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ تهران -دانشگاه صنعتي شريف |مهندسي مکانيکاسالم شهرپسر465133

روزانه/ دانشگاه تهران |مهندسي مکانيکكرجپسر830244

روزانه/ تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير|مهندسي مکانيکقزوينپسر1357372

روزانه/ دانشگاه صنعتي اصفهان |مهندسي مکانيکهمدانپسر44461270

روزانه/ تهران -دانشگاه علم وصنعت ايران |مهندسي مکانيکآبادهپسر2510683

محمد شهرپسر254498281
بومي استان -تهران-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي |مهندسي مکانيک

فرهنگيان/ البرز 

مناطق محروم/ بومي استان بوشهر -دانشگاه شيراز|مهندسي مکانيکبوشهرپسر76142226

نوبت دوم/ دانشگاه فردوسي مشهد |مهندسي مکانيکسبزوارپسر115323494

نوبت دوم/ دانشگاه تبريز |مهندسي مکانيکمرندپسر242247792

روزانه/ تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي |مهندسي مکانيکورامينپسر3358928

روزانه/ دانشگاه اروميه |مهندسي مکانيکخويپسر277359136

روزانه/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |مهندسي مکانيکزنجانپسر40951161

روزانه/ دانشگاه صنعت نفت |مهندسي مکانيکبوشهردختر271228906

روزانه/ دانشگاه يزد |مهندسي مکانيکميبدپسر161475024

نوبت دوم/ دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل |مهندسي مکانيکبابلپسر211666732

روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |مهندسي مکانيکكرجدختر46861338
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روزانه/ دانشگاه اصفهان |مهندسي مکانيکخميني شهرپسر127093855

روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|مهندسي مکانيکوراميندختر66511924

نوبت دوم/ دانشگاه كاشان |مهندسي مکانيکكاشانپسر205516511

نوبت دوم/ رشت -دانشگاه گيالن |مهندسي مکانيکالهيجانپسر217136938

روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|مهندسي مکانيکهمدانپسر130423972

روزانه/ قزوين /-ره /دانشگاه بين المللي امام خميني |مهندسي مکانيکكرجپسر74362160

پرديس خودگردان/ تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير|مهندسي مکانيکقمپسر210526699

نوبت دوم/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |مهندسي مکانيکاهوازپسر207006564

روزانه/ دانشگاه تهران |مهندسي مکانيکبندرانزليپسر204806482

نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|مهندسي مکانيکكرمانپسر290479586

غير انتفاعي/ تهران /-غيرانتفاعي /دانشگاه علم وفرهنگ |مهندسي مکانيکكرجپسر155124798

روزانه/ دانشگاه قم |مهندسي مکانيکخميني شهرپسر169465308

روزانه/ دانشگاه زنجان |مهندسي مکانيکكرجپسر240637732

روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |مهندسي مکانيکكرمانشاهپسر3414111420

نوبت دوم/ دانشگاه سمنان |مهندسي مکانيکسمنانپسر7305026365

روزانه/ بوشهر -دانشگاه خليج فارس |مهندسي مکانيکبوشهرپسر203946448

نوبت دوم/ تبريز -دانشگاه صنعتي سهند|مهندسي مکانيکمرندپسر3111810323

روزانه/ دانشگاه صنعتي قم |مهندسي مکانيکقمدختر124943795

روزانه/ دانشگاه شهركرد |مهندسي مکانيکشهركردپسر250918135

نوبت دوم/ دانشگاه صنعتي شاهرود |مهندسي مکانيکشاهروددختر6187421961

نوبت دوم/ بابلسر -دانشگاه مازندران |مهندسي مکانيکساريپسر272138939

روزانه/ دانشگاه صنعتي اراک |مهندسي مکانيکنجف آبادپسر3044810098

نوبت دوم/ دانشگاه ياسوج |مهندسي مکانيکنطنزپسر4261714576

نوبت دوم/ مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا |مهندسي مکانيکكرجپسر3627812212

روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |مهندسي مکانيکاردبيلپسر3274010912

روزانه/ دانشکده فني ومهندسي گلپايگان |مهندسي مکانيکشاهين شهرپسر3549411912

روزانه/ دانشگاه اراک |مهندسي مکانيکخميني شهرپسر191186016

روزانه/ دانشگاه اردكان |مهندسي مکانيکيزددختر4132014114

نوبت دوم/ دانشگاه تبريز |مهندسي مکانيکرشتپسر6272022296

نوبت دوم/ دانشگاه صنعتي سيرجان |مهندسي مکانيکبندرعباسپسر6946624956

سنندجدختر5514419307
/ بومي استان كردستان -سنندج-دانشگاه كردستان |مهندسي مکانيک

مناطق محروم

نوبت دوم/ گرگان -دانشگاه گلستان |مهندسي مکانيکچالوسپسر4283514658

نوبت دوم/ سبزوار -دانشگاه حکيم سبزواري |مهندسي مکانيکسبزواردختر5776420327

نوبت دوم/ زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |مهندسي مکانيکاستهبانپسر5899020825

غير انتفاعي/ مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد|مهندسي مکانيکبجنوردپسر12580347876

روزانه/ مركزاموزش عالي شهرضا |مهندسي مکانيکبندر ديردختر3558811941

نوبت دوم/ بهبهان /-ص /دانشگاه صنعتي خاتم االنبيا|مهندسي مکانيکبهبهانپسر4952617199

روزانه/ رفسنجان /-عج /دانشگاه ولي عصر|مهندسي مکانيکيزدپسر3257710849

نوبت دوم/ بندرعباس -دانشگاه هرمزگان |مهندسي مکانيکبندرعباسپسر4448415282
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پرديس خودگردان/ تهران -دانشگاه صنعتي شريف |مهندسي مکانيکسبزوارپسر4037413770

روزانه/ دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور|مهندسي مکانيکاهوازدختر3832412986

روزانه/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |مهندسي مکانيکكرجپسر282559292

نوبت دوم/ دانشگاه بجنورد |مهندسي مکانيکنيشابورپسر9076633445

روزانه/ دانشگاه صنعتي اروميه |مهندسي مکانيکاروميهدختر4359314950

نوبت دوم/ دانشگاه فسا |مهندسي مکانيکاهوازپسر4172514262

روزانه/ دانشگاه تفرش |مهندسي مکانيکرودهنپسر3570611987

روزانه/ دانشگاه صنعتي كرمانشاه |مهندسي مکانيکبوشهرپسر4235414492

روزانه/ دانشگاه مراغه |مهندسي مکانيکاردبيلپسر5180118071

نوبت دوم/ دانشگاه مالير |مهندسي مکانيکهمدانپسر6602123594

روزانه/ دانشگاه جهرم |مهندسي مکانيکبوشهرپسر4228714472

روزانه/ دانشگاه اروميه |مهندسي مکانيکكرجپسر5828320528

روزانه/ دانشگاه صنعتي بيرجند |مهندسي مکانيکزرين شهرپسر7609027560

روزانه/ دانشگاه بناب |مهندسي مکانيکاروميهپسر6358922619

روزانه/ دانشگاه تربت حيدريه |مهندسي مکانيکتربت حيدريهپسر8265530138

نوبت دوم/ دانشگاه بيرجند |مهندسي مکانيکتربت حيدريهپسر10277638389

روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |مهندسي مکانيکدزفولپسر4207614394

روزانه/ بروجرد -دانشگاه ايت اله بروجردي |مهندسي مکانيکخرم آباددختر9094133522

غير انتفاعي/ دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي |مهندسي مکانيکاسالم شهرپسر12350246911

روزانه/ مركزاموزش عالي الر |مهندسي مکانيکبوشهرپسر6373222685

روزانه/ قوچان -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين |مهندسي مکانيکشهريارپسر8116629561

نوبت دوم/ دانشگاه ايالم |مهندسي مکانيکدزفولپسر6766224231

روزانه/ مركزاموزش عالي فيروزاباد |مهندسي مکانيکكازرونپسر5748820217

نوبت دوم/ / ويژه برادران /مركزاموزش عالي محالت |مهندسي مکانيکاراکپسر9756736214

نوبت دوم/ دانشگاه دامغان |مهندسي مکانيکدامغانپسر10409338908

دزفولپسر7208626000
/ ويژه برادران /سوسنگرد-دانشگاه صنعتي شهداي هويزه |مهندسي مکانيک

روزانه/ 

نوبت دوم/ دانشگاه جيرفت |مهندسي مکانيکبندرعباسپسر9076633445

روزانه/ دانشکده كشاورزي ودامپروري تربت جام |مهندسي مکانيکشاهين شهرپسر8245930070

نوبت دوم/ دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار |مهندسي مکانيکدماوندپسر9963237071

نوبت دوم/ مجتمع اموزش عالي بم |مهندسي مکانيکكرمانپسر10342738642

روزانه/ مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين |مهندسي مکانيکبندرعباسپسر7904128701

روزانه/ دانشگاه زابل |مهندسي مکانيکزاهداندختر9552835395

نوبت دوم/ مجتمع اموزش عالي گناباد |مهندسي مکانيکبروجنپسر9782436322

نوبت دوم/ قائنات -دانشگاه بزرگمهر|مهندسي مکانيکاهوازپسر10649539875
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مهندسي عمران

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ تهران -دانشگاه صنعتي شريف |مهندسي عمرانكرجپسر702202

روزانه/ دانشگاه تهران |مهندسي عمرانكرجپسر1870507

روزانه/ دانشگاه صنعتي اصفهان |مهندسي عمراننجف آبادپسر64871873

روزانه/ دانشگاه تبريز |مهندسي عمرانبنابپسر3257710849

نوبت دوم/ دانشگاه فردوسي مشهد |مهندسي عمرانقوچانپسر65871902

روزانه/ تهران -دانشگاه علم وصنعت ايران |مهندسي عمرانكرجپسر3144863

كرجپسر192726069
بومي استان البرز -تهران-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي |مهندسي عمران

فرهنگيان/ 

روزانه/ قزوين /-ره /دانشگاه بين المللي امام خميني |مهندسي عمرانكرجپسر78862318

روزانه/ تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي |مهندسي عمرانسمناندختر35791002

روزانه/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |مهندسي عمرانورامينپسر39731122

نوبت دوم/ دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل |مهندسي عمرانبابلپسر174035450

روزانه/ دانشگاه شيراز |مهندسي عمرانبندرعباسپسر63021816

روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|مهندسي عمراننوشهردختر41401174

نوبت دوم/ دانشگاه كاشان |مهندسي عمرانكاشاندختر157974909

روزانه/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|مهندسي عمرانكرماندختر3698212482

روزانه/ دانشگاه يزد |مهندسي عمرانزرين شهرپسر140924335

غير انتفاعي/ تهران /-غيرانتفاعي /دانشگاه علم وفرهنگ |مهندسي عمرانكرجدختر172705409

پرديس خودگردان/ تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير|مهندسي عمرانكرجپسر198366255

نوبت دوم/ رشت -دانشگاه گيالن |مهندسي عمرانرشتپسر235867571

روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|مهندسي عمرانهمدانپسر146084498

روزانه/ دانشگاه اصفهان |مهندسي عمراناصفهاندختر76142226

نوبت دوم/ دانشکده فني ومهندسي گرمسار |مهندسي عمرانورامينپسر4192214341

نوبت دوم/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |مهندسي عمراناهوازپسر245477925

روزانه/ دانشگاه قم |مهندسي عمراناسالم شهردختر218566993

روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |مهندسي عمرانكرمانشاهپسر3696412475

غير انتفاعي/ مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد|مهندسي عمرانتربت حيدريهپسر4243814524

نوبت دوم/ دانشگاه سمنان |مهندسي عمرانسمناندختر6274822305

كرجپسر3912313301
غير / تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس |مهندسي عمران

انتفاعي

نوبت دوم/ تبريز -دانشگاه صنعتي سهند|مهندسي عمرانبنابپسر287749478

نوبت دوم/ دانشگاه زنجان |مهندسي عمرانزنجاندختر3903513266

نوبت دوم/ بابلسر -دانشگاه مازندران |مهندسي عمرانبابلدختر244727898

روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |مهندسي عمراننهاوندپسر3049110113

نوبت دوم/ دانشگاه بجنورد |مهندسي عمرانبجنوردپسر7581227457

كرجپسر5304818547
/ / ويژه برادران /تهران -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين |مهندسي عمران

غير انتفاعي
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روزانه/ دانشگاه صنعتي شاهرود |مهندسي عمرانكرجپسر5870620705

روزانه/ دانشگاه شهركرد |مهندسي عمرانبروجنپسر252418201

روزانه/ سبزوار -دانشگاه حکيم سبزواري |مهندسي عمرانسبزوارپسر3684012426

روزانه/ دانشگاه فسا |مهندسي عمرانيزدپسر166065182

نوبت دوم/ بندرعباس -دانشگاه هرمزگان |مهندسي عمرانبندرعباسپسر4586815823

روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |مهندسي عمرانسنندجپسر3810012892

سنندجدختر4054713837
/ بومي استان كردستان -سنندج-دانشگاه كردستان |مهندسي عمران

مناطق محروم

روزانه/ دانشگاه اردكان |مهندسي عمراناردكاندختر270848894

روزانه/ دانشگاه صنعتي اراک |مهندسي عمرانكاشانپسر235707565

روزانه/ دانشگاه بيرجند |مهندسي عمراننيشابورپسر5376018775

نوبت دوم/ مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا |مهندسي عمرانقزوينپسر6898624792

نوبت دوم/ دانشگاه تفرش |مهندسي عمرانساوهپسر4624015970

نوبت دوم/ گرگان -دانشگاه گلستان |مهندسي عمرانرامسرپسر4035413760

روزانه/ بوشهر -دانشگاه خليج فارس |مهندسي عمرانبوشهرپسر3955313459

روزانه/ رفسنجان /-عج /دانشگاه ولي عصر|مهندسي عمرانرفسنجانپسر3999913631

غير انتفاعي/ قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز|مهندسي عمرانكرجپسر4770216524

روزانه/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |مهندسي عمرانخويپسر288169494

نوبت دوم/ دانشگاه اراک |مهندسي عمراناراکپسر266528729

پرديس خودگردان/ تهران -دانشگاه صنعتي شريف |مهندسي عمراناروميهپسر3321611076

روزانه/ دانشگاه اروميه |مهندسي عمرانكرجپسر3558811941

روزانه/ دانشگاه تربت حيدريه |مهندسي عمرانتربت حيدريهپسر7172925859

روزانه/ دانشگاه ياسوج |مهندسي عمرانزرين شهرپسر4174414268

نوبت دوم/ بهشهر -دانشگاه علم وفناوري مازندران |مهندسي عمرانفريدون كنارپسر3993913609

روزانه/ رشت -دانشگاه گيالن |مهندسي عمراناملشپسر284099339

روزانه/ دانشگاه صنعتي اروميه |مهندسي عمرانرامسرپسر4114014053

نوبت دوم/ قوچان -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين |مهندسي عمرانقوچاندختر8005529105

روزانه/ دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور|مهندسي عمراندزفولپسر4619315950

نوبت دوم/ دانشگاه صنعتي سيرجان |مهندسي عمرانكرماندختر6311522432

روزانه/ دانشگاه بناب |مهندسي عمرانبنابپسر5321518599

نوبت دوم/ دانشگاه دامغان |مهندسي عمرانسمنانپسر7733128046

نوبت دوم/ دانشگاه تبريز |مهندسي عمرانخويپسر4908217035

نوبت دوم/ زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |مهندسي عمرانكرمانپسر6133621749

روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه مالير|مهندسي عمرانآملدختر5677719955

نوبت دوم/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |مهندسي عمرانخرم آباددختر6219722089

غير انتفاعي/ قم -موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش |مهندسي عمرانقمپسر8474330972

روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|مهندسي عمرانساوهپسر5936020976

بابلپسر8405530695
غير / / غيرانتفاعي /بابل -دانشگاه علوم وفنون مازندران |مهندسي عمران

انتفاعي

روزانه/ گرگان -دانشگاه گلستان |مهندسي عمرانگرگانپسر4745516435

نوبت دوم/ بروجرد -دانشگاه ايت اله بروجردي |مهندسي عمرانخرم آباددختر8658231702

روزانه/ دانشگاه صنعتي كرمانشاه |مهندسي عمراناهوازدختر4367314973

نوبت دوم/ دانشگاه مراغه |مهندسي عمراناردبيلپسر6259922255
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نوبت دوم/ دانشگاه صنعتي بيرجند |مهندسي عمرانبيرجنددختر8480830999

روزانه/ / ويژه برادران /مركزاموزش عالي محالت |مهندسي عمرانكرجپسر5611319678

روزانه/ مركزاموزش عالي استهبان |مهندسي عمرانمرودشتدختر6743624151

روزانه/ مجتمع اموزش عالي گناباد |مهندسي عمرانيزدپسر7159325799

روزانه/ دانشگاه اروميه |مهندسي عمرانخميني شهرپسر5905820854

غير انتفاعي/ / غيرانتفاعي /دانشگاه شمال امل |مهندسي عمرانآملپسر9534435314

شهرضادختر8190029851
غير / اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني |مهندسي عمران

انتفاعي

روزانه/ بهبهان /-ص /دانشگاه صنعتي خاتم االنبيا|مهندسي عمرانبهبهانپسر5409718907

نوبت دوم/ دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار |مهندسي عمرانبوشهرپسر8848932510

نوبت دوم/ دانشگاه جيرفت |مهندسي عمرانبندرعباسپسر7833528436

اهوازدختر10292638447
غير / خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي |مهندسي عمران

انتفاعي

روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |مهندسي عمرانسنندجپسر6652623788

غير انتفاعي/ قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا|مهندسي عمرانكرجپسر12111545934

نوبت دوم/ قائنات -دانشگاه بزرگمهر|مهندسي عمرانسبزوارپسر11418643035

كرجپسر8034829226
/ ابيک -موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني |مهندسي عمران

غير انتفاعي

نوبت دوم/ مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين |مهندسي عمرانبجنوردپسر12750348569

نوبت دوم/ مجتمع اموزش عالي سراوان |مهندسي عمرانكرمانپسر11610243800

روزانه/ مجتمع اموزش عالي بم |مهندسي عمرانكرمانپسر9072733427

غير انتفاعي/ ابيک قزوين -موسسه غيرانتفاعي اوج |مهندسي عمرانكرجپسر10744340256

غير انتفاعي/ ابيک -موسسه غيرانتفاعي موالنا|مهندسي عمرانكرجدختر12707748394

شهرريپسر8516131138
غير / ايوانکي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايداراريا|مهندسي عمران

انتفاعي

نوبت دوم/ ايرانشهر -دانشگاه واليت |مهندسي عمرانفوالد شهردختر9830936528

نوبت دوم/ دانشکده كشاورزي ودامپروري تربت جام |مهندسي عمرانگنابادپسر12907749232

غير انتفاعي/ مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام |مهندسي عمرانقوچانپسر12763748621

نوبت دوم/ دانشگاه زابل |مهندسي عمرانبيرجندپسر9708636018

مهندسي معماري

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ دانشگاه تهران |مهندسي معماريآملپسر1743478

روزانه/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |مهندسي معماريشهرياردختر2559697

كرجپسر256258344
بومي استان -تهران-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي |مهندسي معماري

فرهنگيان/ البرز 

روزانه/ تهران -دانشگاه علم وصنعت ايران |مهندسي معماريبندرعباسدختر2815769

روزانه/ دانشگاه هنراصفهان |مهندسي معماريكاشانپسر67121936

روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|مهندسي معماريهمدانپسر159004952
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شهركردپسر259268450
مناطق / بومي استان چهارمحال وبختياري -دانشگاه يزد|مهندسي معماري

محروم

روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |مهندسي معمارياراکپسر43981258

روزانه/ دانشگاه فردوسي مشهد |مهندسي معماريقوچاندختر70492026

روزانه/ دانشگاه شيراز |مهندسي معماريالردختر68651976

نوبت دوم/ رشت -دانشگاه گيالن |مهندسي معماريچابکسردختر236487589

روزانه/ دانشگاه زنجان |مهندسي معماريزنجاندختر216436915

نوبت دوم/ بابلسر -دانشگاه مازندران |مهندسي معماريقائم شهردختر200666336

روزانه/ دانشگاه تبريز |مهندسي معماريمرنددختر129033928

نوبت دوم/ دانشگاه سمنان |مهندسي معماريسمناندختر3892813219

نوبت دوم/ دانشگاه كاشان |مهندسي معماريآران و بيدگلدختر144284438

غير انتفاعي/ تهران /-غيرانتفاعي /دانشگاه علم وفرهنگ |مهندسي معماريشهرياردختر175845518

نوبت دوم/ دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل |مهندسي معماريبابلپسر193546097

نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|مهندسي معماريكرماندختر272638953

روزانه/ دانشگاه قم |مهندسي معماريقمپسر145464477

روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه هنراسالمي تبريز|مهندسي معمارياهوازپسر279059190

ساوهپسر296799810
غير / تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس |مهندسي معماري

انتفاعي

روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |مهندسي معماريكرمانشاهدختر3209510681

روزانه/ بوشهر -دانشگاه خليج فارس |مهندسي معماريالرپسر275299061

نوبت دوم/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |مهندسي معمارياهوازدختر268798808

روزانه/ سبزوار -دانشگاه حکيم سبزواري |مهندسي معماريسبزواردختر292099649

نوبت دوم/ مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا |مهندسي معماريقزوينپسر5589819589

روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |مهندسي معماريرشتدختر3946413425

پرديس خودگردان/ دانشگاه تهران |مهندسي معماريكشکوئيه رفسنجاندختر3109610315

نوبت دوم/ دانشکده فني ومهندسي گرمسار |مهندسي معماريگرمساردختر5384018805

روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |مهندسي معماريهمدانپسر4322514804

روزانه/ دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور|مهندسي معماريدزفولپسر5169118037

روزانه/ دانشگاه بجنورد |مهندسي معماريخميني شهرپسر5273718428

روزانه/ دانشگاه اروميه |مهندسي معماريدزفولدختر3329111106

روزانه/ زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |مهندسي معماريكرماندختر4061613862

غير انتفاعي/ دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد|مهندسي معماريكرجدختر4762016499

نوبت دوم/ گرگان -دانشگاه گلستان |مهندسي معماريگرگانپسر3905713275

روزانه/ دانشگاه مالير |مهندسي معماريشهرياردختر4822216709

روزانه/ دانشگاه بناب |مهندسي معماريمرندپسر5868020691

غير انتفاعي/ / غيرانتفاعي /دانشگاه شيخ بهايي اصفهان |مهندسي معماريشاهين شهرپسر10482939201

غير انتفاعي/ قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز|مهندسي معماريكرجپسر7864928558

شاهين شهردختر3515511790
غير / اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني |مهندسي معماري

انتفاعي

نجف آباددختر9574935488
غير / اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني |مهندسي معماري

انتفاعي
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غير انتفاعي/ مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد|مهندسي معمارينيشابوردختر13077549901

غير انتفاعي/ مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام |مهندسي معماريسبزواردختر4835416760

شهرياردختر5653119850
غير / / ويژه خواهران /كرج -موسسه غيرانتفاعي رسام |مهندسي معماري

انتفاعي

نوبت دوم/ دانشگاه ايالم |مهندسي معماريالهيجاندختر6452523002

غير انتفاعي/ دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي |مهندسي معمارياسالم شهردختر8355630481

نوبت دوم/ بروجرد -دانشگاه ايت اله بروجردي |مهندسي معماريسنندجپسر6341322544

غير انتفاعي/ / غيرانتفاعي /دانشگاه شمال امل |مهندسي معماريساريپسر10242938242

خويپسر11064641570
/ مركزتبريز -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي |مهندسي معماري

پيام نور

روزانه/ دانشگاه زابل |مهندسي معماريساريپسر7296426326

مهندسي کامپيوتر

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ تهران -دانشگاه صنعتي شريف |مهندسي كامپيوترشهرريپسر10832

روزانه/ دانشگاه تهران |مهندسي كامپيوترنوردختر32590

روزانه/ دانشگاه صنعتي اصفهان |مهندسي كامپيوترهمدانپسر68561972

روزانه/ تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير|مهندسي كامپيوترآران و بيدگلپسر689198

روزانه/ تهران -دانشگاه علم وصنعت ايران |مهندسي كامپيوترساوهپسر1151324

روزانه/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |مهندسي كامپيوترشاهرودپسر1716469

اسالم شهرپسر2232599
/ تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي |مهندسي كامپيوتر

روزانه

روزانه/ دانشگاه شيراز |مهندسي كامپيوتركازروندختر67311939

نوبت دوم/ دانشگاه فردوسي مشهد |مهندسي كامپيوترقوچانپسر75252192

نوبت دوم/ دانشگاه تبريز |مهندسي كامپيوتربنابپسر144284438

بوشهردختر170475335
بومي استان -تهران-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي |مهندسي كامپيوتر

فرهنگيان/ بوشهر 

نوبت دوم/ دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل |مهندسي كامپيوترنوشهرپسر167915257

روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |مهندسي كامپيوتربندرعباسپسر42161196

روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|مهندسي كامپيوترسمناندختر60651753

نوبت دوم/ دانشگاه كاشان |مهندسي كامپيوتركاشانپسر182105720

روزانه/ دانشگاه يزد |مهندسي كامپيوتريزدپسر117983578

روزانه/ دانشگاه اصفهان |مهندسي كامپيوترشهرضادختر79852351

روزانه/ دانشگاه صنعتي قم |مهندسي كامپيوترقمپسر79942357

روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|مهندسي كامپيوترتويسركانپسر131704017

روزانه/ دانشگاه تهران |مهندسي كامپيوتررشتپسر211866740

روزانه/ قزوين /-ره /دانشگاه بين المللي امام خميني |مهندسي كامپيوتركرجپسر96962892

روزانه/ دانشگاه قم |مهندسي كامپيوترقمدختر146084498

پرديس خودگردان/ تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير|مهندسي كامپيوتركرجدختر136564183

نوبت دوم/ دانشگاه اراک |مهندسي كامپيوتراراکپسر236907605

روزانه/ دانشگاه صنعتي شيراز |مهندسي كامپيوترشيرازپسر87172581
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غير انتفاعي/ تهران /-غيرانتفاعي /دانشگاه علم وفرهنگ |مهندسي كامپيوترمحالتدختر138034232

نوبت دوم/ رشت -دانشگاه گيالن |مهندسي كامپيوتررشتپسر255328312

روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |مهندسي كامپيوترهمداندختر4031913744

روزانه/ دانشگاه سمنان |مهندسي كامپيوترسمناندختر5694020008

نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|مهندسي كامپيوترسيرجانپسر3165410514

روزانه/ دانشگاه زنجان |مهندسي كامپيوتراسالم شهرپسر167285236

نوبت دوم/ دانشگاه صنعتي شاهرود |مهندسي كامپيوترشاهروددختر4203414378

كرجدختر4425415201
غير / / ويژه خواهران /تهران -موسسه غيرانتفاعي ال طه |مهندسي كامپيوتر

انتفاعي

نوبت دوم/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |مهندسي كامپيوتراهوازپسر6855024611

روزانه/ زنجان -دانشگاه تحصيالت تکميلي درعلوم پايه |مهندسي كامپيوترقزوينپسر236277581

روزانه/ دانشگاه اروميه |مهندسي كامپيوتراروميهدختر5978421141

روزانه/ سبزوار -دانشگاه حکيم سبزواري |مهندسي كامپيوترسبزوارپسر275919089

نوبت دوم/ دانشگاه صنعتي بيرجند |مهندسي كامپيوتربيرجنددختر7490627104

روزانه/ دانشگاه شهركرد |مهندسي كامپيوترفوالد شهردختر4430015220

روزانه/ دانشگاه ايالم |مهندسي كامپيوترسنندجپسر4867416898

روزانه/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |مهندسي كامپيوترمرنددختر299119900

نوبت دوم/ بابلسر -دانشگاه مازندران |مهندسي كامپيوترنوشهردختر250208108

غير انتفاعي/ مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد|مهندسي كامپيوتركاشمرپسر8710631926

روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |مهندسي كامپيوتركرجدختر4695716250

شهرياردختر6529123311
غير / / ويژه خواهران /تهران -موسسه غيرانتفاعي ابرار|مهندسي كامپيوتر

انتفاعي

نوبت دوم/ دانشگاه بيرجند |مهندسي كامپيوترنيشابورپسر6982425102

روزانه/ دانشگاه صنعتي اروميه |مهندسي كامپيوتراروميهپسر3926513353

غير انتفاعي/ دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد|مهندسي كامپيوتركرجدختر5395018845

نوبت دوم/ دانشگاه صنعتي همدان |مهندسي كامپيوترهمداندختر280999246

نوبت دوم/ دانشگاه تربت حيدريه |مهندسي كامپيوتركرجپسر8997333118

پرديس خودگردان/ تهران -دانشگاه صنعتي شريف |مهندسي كامپيوتريزدپسر6042121404

روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |مهندسي كامپيوتركرمانشاهپسر300079939

روزانه/ بوشهر -دانشگاه خليج فارس |مهندسي كامپيوتربوشهرپسر252418201

روزانه/ ميبد -دانشگاه ايت اله حايري |مهندسي كامپيوترشهرضادختر3676612401

نوبت دوم/ قوچان -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين |مهندسي كامپيوترقوچانپسر11597143742

ورامينپسر5603219642
/ ويژه برادران /تهران -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين |مهندسي كامپيوتر

غير انتفاعي/ 

نوبت دوم/ مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا |مهندسي كامپيوتركرجپسر3946413425

نوبت دوم/ گرگان -دانشگاه گلستان |مهندسي كامپيوترگرگاندختر3341711156

روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |مهندسي كامپيوترجلفاپسر3621212191

نوبت دوم/ بهشهر -دانشگاه علم وفناوري مازندران |مهندسي كامپيوترساريپسر4243814524

روزانه/ رفسنجان /-عج /دانشگاه ولي عصر|مهندسي كامپيوتركرمانپسر4927317104
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نوبت دوم/ دانشگاه يزد |مهندسي كامپيوتريزدپسر185865841

نوبت دوم/ دانشگاه يزد |مهندسي كامپيوتريزدپسر4188014324

روزانه/ دانشگاه جهرم |مهندسي كامپيوترزرين شهردختر4860416868

روزانه/ دانشگاه اردكان |مهندسي كامپيوتريزددختر299679927

روزانه/ دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور|مهندسي كامپيوتراهوازدختر4179714290

روزانه/ دانشگاه بجنورد |مهندسي كامپيوتربابلپسر4776816541

نوبت دوم/ دانشگاه دامغان |مهندسي كامپيوترسمناندختر7532127268

روزانه/ رشت -دانشگاه گيالن |مهندسي كامپيوترآملپسر297219825

روزانه/ بندرعباس -دانشگاه هرمزگان |مهندسي كامپيوتربندرعباسدختر4314614773

نوبت دوم/ دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل |مهندسي كامپيوتربابلدختر3948813434

روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|مهندسي كامپيوترسنندجپسر5784820358

ماليرپسر10311638519
/ اسدابادهمدان -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي |مهندسي كامپيوتر

نوبت دوم

نوبت دوم/ دانشگاه صنعتي سيرجان |مهندسي كامپيوتركرمانپسر8224929989

نوبت دوم/ دانشگاه تبريز |مهندسي كامپيوترميانهپسر6490823149

روزانه/ مركزاموزش عالي شهرضا |مهندسي كامپيوترشهرضادختر7080925515

نوبت دوم/ دانشگاه مالير |مهندسي كامپيوترماليردختر6105421635

روزانه/ دانشگاه بناب |مهندسي كامپيوتراسالم شهردختر5705920059

فالورجانپسر10296438464
غير / اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني |مهندسي كامپيوتر

انتفاعي

نوبت دوم/ بروجرد -دانشگاه ايت اله بروجردي |مهندسي كامپيوترخرم آباددختر8611531512

روزانه/ بوشهر -دانشگاه خليج فارس |مهندسي كامپيوتربوشهرپسر3382111308

روزانه/ دانشگاه صنعتي كرمانشاه |مهندسي كامپيوتركرمانشاهدختر4559115711

نوبت دوم/ / ويژه برادران /مركزاموزش عالي محالت |مهندسي كامپيوترساوهپسر10172437964

روزانه/ مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين |مهندسي كامپيوترنوشهرپسر9025233236

روزانه/ بهبهان /-ص /دانشگاه صنعتي خاتم االنبيا|مهندسي كامپيوتردزفولپسر5893520806

روزانه/ كازرون -دانشگاه سلمان فارسي |مهندسي كامپيوتركازرونپسر5469319132

روزانه/ زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |مهندسي كامپيوتربابلسرپسر5917620900

روزانه/ / ويژه خواهران /دانشگاه فرزانگان سمنان |مهندسي كامپيوترساريدختر5923620928

نوبت دوم/ گرگان -دانشگاه گلستان |مهندسي كامپيوتركرجپسر5297618520

غير انتفاعي/ قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز|مهندسي كامپيوتركرجپسر6775624269

روزانه/ دانشگاه گنبد |مهندسي كامپيوترگرگاندختر6167521881

نوبت دوم/ دانشکده كشاورزي ودامپروري تربت جام |مهندسي كامپيوتراسالم شهرپسر12763748621

نوبت دوم/ بندرعباس -دانشگاه هرمزگان |مهندسي كامپيوتربندرعباسپسر7961428938

روزانه/ مركزاموزش عالي كاشمر |مهندسي كامپيوتربندرعباسپسر9298734371

غير انتفاعي/ قزوين -موسسه غيرانتفاعي رجا|مهندسي كامپيوتركرجپسر5295118512

روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |مهندسي كامپيوتراهوازپسر6884824737

روزانه/ مجتمع اموزش عالي گناباد |مهندسي كامپيوترگناباددختر8899732727

سوابق تحصيلي مجازي/ دانشگاه شيراز |مهندسي كامپيوترمرودشتپسر10490339236

نوبت دوم/ قائنات -دانشگاه بزرگمهر|مهندسي كامپيوترتربت حيدريهپسر12575847858

پرديس خودگردان/ دانشگاه تهران |مهندسي كامپيوتركرجپسر5763720276
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اروميهدختر13245650601
س /حضرت زينب -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار|مهندسي كامپيوتر

نوبت دوم/ / ويژه خواهران //

روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |مهندسي كامپيوترماليردختر8985433069

روزانه/ مركزاموزش عالي الر |مهندسي كامپيوترجهرمپسر7430326875

نوبت دوم/ مجتمع اموزش عالي بم |مهندسي كامپيوتركرمانپسر11626243886

روزانه/ دانشگاه زابل |مهندسي كامپيوتربيرجندپسر7701427920

نوبت دوم/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |مهندسي كامپيوتراروميهپسر12164446150

مهندسي صنايع

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ تهران -دانشگاه صنعتي شريف |مهندسي صنايعكرجپسر1001279

روزانه/ تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير|مهندسي صنايعوراميندختر2630718

روزانه/ تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي |مهندسي صنايعشهرياردختر39821126

نوبت دوم/ دانشگاه فردوسي مشهد |مهندسي صنايعقمپسر69381995

روزانه/ تهران -دانشگاه علم وصنعت ايران |مهندسي صنايعزنجانپسر3049838

پرديس خودگردان/ تهران -دانشگاه صنعتي شريف |مهندسي صنايعخميني شهرپسر7791128262

روزانه/ دانشگاه صنعتي اصفهان |مهندسي صنايعاهوازپسر56451630

نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|مهندسي صنايعسيرجانپسر6488023138

نوبت دوم/ دانشگاه كاشان |مهندسي صنايعكاشانپسر125983820

روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|مهندسي صنايعاسالم شهردختر63631834

روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |مهندسي صنايعشهرياردختر3569011979

نوبت دوم/ دانشگاه تبريز |مهندسي صنايعمراغهدختر176335532

روزانه/ دانشگاه صنعتي قم |مهندسي صنايعورامينپسر146344512

روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|مهندسي صنايعاراکدختر119003613

نوبت دوم/ دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل |مهندسي صنايعبابلسردختر173875445

روزانه/ دانشگاه يزد |مهندسي صنايعيزدپسر108843270

روزانه/ دانشگاه قم |مهندسي صنايعكرجپسر175845518

نوبت دوم/ دانشگاه سمنان |مهندسي صنايعسمناندختر3467911615

دختر88952631
كمال /كمال آباد

شهر
غير انتفاعي/ تهران /-غيرانتفاعي /دانشگاه علم وفرهنگ |مهندسي صنايع

روزانه/ دانشگاه تهران |مهندسي صنايعقزويندختر106733192

روزانه/ دانشگاه صنعتي اروميه |مهندسي صنايعاروميهدختر3743812653

روزانه/ دانشگاه زنجان |مهندسي صنايعميانهدختر207686590

نوبت دوم/ دانشکده فني ومهندسي گرمسار |مهندسي صنايعگرمساردختر4776816541

شهرياردختر5021717464
غير / / ويژه خواهران /تهران -موسسه غيرانتفاعي ابرار|مهندسي صنايع

انتفاعي

كرجپسر5316118584
/ / ويژه برادران /تهران -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين |مهندسي صنايع

غير انتفاعي

روزانه/ دانشگاه اراک |مهندسي صنايعشهرضادختر204806482

كرجدختر4986217324
غير / / ويژه خواهران /تهران -موسسه غيرانتفاعي ال طه |مهندسي صنايع

انتفاعي

نوبت دوم/ دانشگاه اردكان |مهندسي صنايعيزدپسر3391911349
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پرديس خودگردان/ تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير|مهندسي صنايعاهوازپسر167475244

غير انتفاعي/ دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد|مهندسي صنايعكرجدختر3714412535

شهرياردختر3507611758
غير / تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس |مهندسي صنايع

انتفاعي

نوبت دوم/ دانشگاه صنعتي شاهرود |مهندسي صنايعگرمساردختر5989321192

نوبت دوم/ مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا |مهندسي صنايعقزوينپسر5818620493

روزانه/ دانشگاه تفرش |مهندسي صنايعكاشانپسر3490011697

نوبت دوم/ دانشگاه صنعتي بيرجند |مهندسي صنايعبيرجنددختر9229434088

روزانه/ رشت -دانشگاه گيالن |مهندسي صنايعرشتپسر262238582

روزانه/ دانشکده فني ومهندسي گلپايگان |مهندسي صنايعكاشانپسر272458946

روزانه/ بندرعباس -دانشگاه هرمزگان |مهندسي صنايعبندرعباسدختر3389711340

غير انتفاعي/ دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد|مهندسي صنايعدماوندپسر7813228352

فالورجانپسر8697331867
غير / اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني |مهندسي صنايع

انتفاعي

روزانه/ دانشگاه بجنورد |مهندسي صنايعنيشابورپسر3912313301

غير انتفاعي/ مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد|مهندسي صنايعنيشابورپسر10149337848

روزانه/ دانشگاه صنعتي كرمانشاه |مهندسي صنايعفالورجاندختر4067413883

روزانه/ ميبد -دانشگاه ايت اله حايري |مهندسي صنايعخميني شهردختر3311411037

نوبت دوم/ بهشهر -دانشگاه علم وفناوري مازندران |مهندسي صنايعساريدختر4537915618

روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |مهندسي صنايعسنندجپسر5171718046

روزانه/ گرگان -دانشگاه گلستان |مهندسي صنايعشاهين شهردختر294199714

نوبت دوم/ دانشگاه دامغان |مهندسي صنايعدامغانپسر5182518081

نوبت دوم/ دانشگاه تربت حيدريه |مهندسي صنايعيزدپسر8959232963

روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|مهندسي صنايعهمدانپسر5076217674

نوبت دوم/ قوچان -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين |مهندسي صنايعقوچاندختر9212334011

نوبت دوم/ / ويژه برادران /مركزاموزش عالي محالت |مهندسي صنايعدزفولپسر7456526976

غير انتفاعي/ قزوين -موسسه غيرانتفاعي رجا|مهندسي صنايعكرجپسر7651327721

غير انتفاعي/ قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز|مهندسي صنايعكرجدختر7162225813

نوبت دوم/ زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |مهندسي صنايعكرمانپسر8140929659

روزانه/ بوشهر -دانشگاه خليج فارس |مهندسي صنايعكازرونپسر5051917565

روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |مهندسي صنايعدزفولپسر6595723574

غير انتفاعي/ / غيرانتفاعي /دانشگاه شيخ بهايي اصفهان |مهندسي صنايعشاهين شهردختر10068937508

غير انتفاعي/ دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي |مهندسي صنايعورامينپسر10017037301

كرجپسر7282626277
/ ابيک -موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني |مهندسي صنايع

غير انتفاعي

روزانه/ مركزاموزش عالي فيروزاباد |مهندسي صنايعگرگانپسر4181914298

نوبت دوم/ بندرعباس -دانشگاه هرمزگان |مهندسي صنايعبندرعباسدختر5986521178

غير انتفاعي/ ابيک قزوين -موسسه غيرانتفاعي اوج |مهندسي صنايعكرجپسر8221429972
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بابلپسر9674135881
غير / / غيرانتفاعي /بابل -دانشگاه علوم وفنون مازندران |مهندسي صنايع

انتفاعي

روزانه/ مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين |مهندسي صنايعنوشهرپسر9103933560

نوبت دوم/ مجتمع اموزش عالي بم |مهندسي صنايعكرمانپسر10692540047

روزانه/ / ويژه خواهران /بجنورد-دانشگاه كوثر|مهندسي صنايعالهيجاندختر13306350871

نهاونددختر11478243279
ويژه خواهران /مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند|مهندسي صنايع

نوبت دوم/ / 

نوبت دوم/ ايرانشهر -دانشگاه واليت |مهندسي صنايعبندرعباسپسر11704744228

گرگاندختر11191142073
ويژه //س /حضرت زينب -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار|مهندسي صنايع

روزانه/ / خواهران 

روزانه/ مركزاموزش عالي الر |مهندسي صنايعبندرعباسپسر6970525054

روزانه/ مجتمع اموزش عالي گناباد |مهندسي صنايعاهوازدختر10110937683

مهندسي شيمي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ تهران -دانشگاه صنعتي شريف |مهندسي شيمياراکپسر1667456

روزانه/ تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير|مهندسي شيميدليجانپسر272638953

روزانه/ دانشگاه صنعتي اصفهان |مهندسي شيميشاهين شهرپسر168745286

روزانه/ تهران -دانشگاه علم وصنعت ايران |مهندسي شيميمرندپسر3535984

نوبت دوم/ دانشگاه فردوسي مشهد |مهندسي شيميسبزوارپسر159864977

نوبت دوم/ دانشگاه تبريز |مهندسي شيميمرندپسر245867940

نوبت دوم/ دانشگاه زنجان |مهندسي شيميزنجانپسر4570515761

روزانه/ دانشگاه شيراز |مهندسي شيميكرمانپسر88632623

روزانه/ دانشگاه اصفهان |مهندسي شيميفوالد شهردختر82672447

روزانه/ دانشگاه يزد |مهندسي شيميشاهين شهردختر163445086

نوبت دوم/ دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل |مهندسي شيميآملپسر3228610755

پرديس خودگردان/ تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير|مهندسي شيميقوچانپسر274399024

نوبت دوم/ دانشگاه كاشان |مهندسي شيميكاشاندختر214866856

روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |مهندسي شيميكرمانشاهدختر3420311439

روزانه/ دانشگاه تهران |مهندسي شيميزنجاندختر141414346

نوبت دوم/ تبريز -دانشگاه صنعتي سهند|مهندسي شيميبنابپسر4052413829

نوبت دوم/ دانشگاه اراک |مهندسي شيميشازنداراکپسر3185610584

نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|مهندسي شيميكرماندختر4479515395

روزانه/ دانشگاه صنعت نفت |مهندسي شيميفالورجانپسر271978933

نوبت دوم/ رشت -دانشگاه گيالن |مهندسي شيميبندرعباسدختر278229160

روزانه/ دانشگاه تهران |مهندسي شيميكرجپسر205096493

روزانه/ دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور|مهندسي شيمياهوازپسر3935113385

روزانه/ دانشگاه قم |مهندسي شيميقمپسر217656955

نوبت دوم/ دانشگاه سمنان |مهندسي شيميسمنانپسر7588827487

نوبت دوم/ دانشگاه صنعتي همدان |مهندسي شيميهمداندختر4655516100

نوبت دوم/ دانشگاه صنعتي شاهرود |مهندسي شيميساريدختر5491119215

روزانه/ بوشهر -دانشگاه خليج فارس |مهندسي شيميمرودشتپسر3027210034

نوبت دوم/ سبزوار -دانشگاه حکيم سبزواري |مهندسي شيميكرمانشاهدختر8618831538
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نوبت دوم/ دانشگاه بجنورد |مهندسي شيمياهوازپسر10053737441

نوبت دوم/ بابلسر -دانشگاه مازندران |مهندسي شيمينوشهردختر3782612792

روزانه/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |مهندسي شيميمرندپسر3288710961

نوبت دوم/ بهشهر -دانشگاه علم وفناوري مازندران |مهندسي شيميمحمودآبادپسر5873620722

روزانه/ دانشگاه اروميه |مهندسي شيميزرقاندختر3933213379

روزانه/ دانشگاه ياسوج |مهندسي شيميزرين شهردختر4279514640

روزانه/ دانشگاه اردكان |مهندسي شيمييزدپسر3351311194

نوبت دوم/ دانشگاه صنعتي سيرجان |مهندسي شيميسيرجاندختر8512131121

روزانه/ گرگان -دانشگاه گلستان |مهندسي شيميآملپسر5708420069

نوبت دوم/ دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل |مهندسي شيميآملپسر5084317704

روزانه/ دانشگاه صنعتي كرمانشاه |مهندسي شيمياراکپسر3220110725

نوبت دوم/ دانشگاه تفرش |مهندسي شيميقمپسر4794016606

روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |مهندسي شيمياردبيلدختر5014017437

روزانه/ رفسنجان /-عج /دانشگاه ولي عصر|مهندسي شيميرفسنجاندختر5245818314

روزانه/ زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |مهندسي شيميبندرعباسپسر7117625646

نوبت دوم/ دانشگاه صنعتي بيرجند |مهندسي شيميتربت حيدريهپسر12069145757

روزانه/ دانشگاه مراغه |مهندسي شيمياروميهپسر6050321439

روزانه/ مركزاموزش عالي الر |مهندسي شيميشهركرددختر6181221937

روزانه/ مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين |مهندسي شيميبندرعباسپسر8718331962

روزانه/ مجتمع اموزش عالي گناباد |مهندسي شيميدرچه پيازپسر9530635298

نوبت دوم/ قوچان -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين |مهندسي شيميقوچانپسر12362346964

مهندسي پزشکي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ دانشگاه تهران |مهندسي پزشکياروميهپسر1436394

روزانه/ تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير|مهندسي پزشکيبابلپسر2706736

روزانه/ دانشگاه اصفهان |مهندسي پزشکيشهركرددختر75322195

بروجنپسر137234212
/ بومي استان چهارمحال وبختياري -دانشگاه اصفهان|مهندسي پزشکي

مناطق محروم

نوبت دوم/ دانشگاه تبريز |مهندسي پزشکيكرمانپسر142964397

روزانه/ تهران -دانشگاه شاهد|مهندسي پزشکيقمدختر53191523

نوبت دوم/ مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا |مهندسي پزشکيقزويندختر5287318483

نوبت دوم/ تبريز -دانشگاه صنعتي سهند|مهندسي پزشکيبنابپسر175585509

روزانه/ دانشگاه صنعتي همدان |مهندسي پزشکيقمدختر3434911494

وراميندختر5041717530
غير / / ويژه خواهران /تهران -موسسه غيرانتفاعي ابرار|مهندسي پزشکي

انتفاعي

روزانه/ ميبد -دانشگاه ايت اله حايري |مهندسي پزشکياستهبانپسر248078021

نوبت دوم/ دانشگاه صنعتي شاهرود |مهندسي پزشکيبندرعباسدختر224487186

پرديس خودگردان/ تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير|مهندسي پزشکيكرجپسر174805487

سوابق تحصيلي مجازي/ تبريز -دانشگاه صنعتي سهند|مهندسي پزشکيمراغهدختر12072245770
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غير انتفاعي/ / غيرانتفاعي /دانشگاه شيخ بهايي اصفهان |مهندسي پزشکياصفهاندختر10757940314

غير انتفاعي/ قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز|مهندسي پزشکيكرجپسر7114625634

غير انتفاعي/ قزوين -موسسه غيرانتفاعي اكباتان |مهندسي پزشکيكرجدختر8638831624

غير انتفاعي/ قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا|مهندسي پزشکيخويپسر9133833676

دکتراي پيوسته فيزيک

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

دکتري پيوسته بيوتکنولوژي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ دانشگاه تهران |دكتراي پيوسته بيوتکنولوژيكرمانشاهپسر377103

روزانه/ دانشگاه تهران |دكتراي پيوسته بيوتکنولوژيبندرعباسدختر417115

مهندسي نفت

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ تهران -دانشگاه صنعتي شريف |مهندسي نفتمراغهپسر1846503

نوبت دوم/ دانشگاه فردوسي مشهد |مهندسي نفتگنابادپسر124103767

روزانه/ تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير|مهندسي نفتساريپسر3111851

روزانه/ دانشگاه شيراز |مهندسي نفتسنندجپسر121103681

روزانه/ دانشگاه صنعتي اصفهان |مهندسي نفتاصفهاندختر62831809

روزانه/ دانشگاه صنعت نفت |مهندسي نفتخميني شهرپسر82902452

نوبت دوم/ تبريز -دانشگاه صنعتي سهند|مهندسي نفتاردبيلپسر182105720

روزانه/ دانشگاه تهران |مهندسي نفتشهريارپسر181445695

نوبت دوم/ سبزوار -دانشگاه حکيم سبزواري |مهندسي نفتنيشابورپسر4237614500

روزانه/ بوشهر -دانشگاه خليج فارس |مهندسي نفتمراغهپسر219957037

نوبت دوم/ دانشکده فني ومهندسي گرمسار |مهندسي نفتسمنانپسر6791924329

روزانه/ مركزاموزش عالي المرد |مهندسي نفتبهبهانپسر4774316534

معماري داخلي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ دانشگاه هنر |معماري داخلياسالم شهردختر69852015

غير انتفاعي/ تهران /-غيرانتفاعي /دانشگاه علم وفرهنگ |معماري داخليرودهندختر270298872

روزانه/ دانشگاه هنرشيراز |معماري داخليخميني شهردختر176605541
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كرجدختر6731824099
غير / / ويژه خواهران /كرج -موسسه غيرانتفاعي رسام |معماري داخلي

انتفاعي

مهندسي شهرسازي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ دانشگاه تهران |مهندسي شهرسازيكرجدختر37311049

روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |مهندسي شهرسازيچمستانپسر72542096

روزانه/ دانشگاه فردوسي مشهد |مهندسي شهرسازيبجنوردپسر94272808

فرخ شهرپسر227777300
بومي استان چهارمحال وبختياري -دانشگاه هنراصفهان|مهندسي شهرسازي

مناطق محروم/ 

روزانه/ دانشگاه هنر |مهندسي شهرسازيشهرياردختر77702284

روزانه/ قزوين /-ره /دانشگاه بين المللي امام خميني |مهندسي شهرسازيكرجدختر97942924

روزانه/ دانشگاه شيراز |مهندسي شهرسازيبوشهرپسر121103681

نوبت دوم/ بابلسر -دانشگاه مازندران |مهندسي شهرسازينوشهردختر3443011527

روزانه/ دانشگاه يزد |مهندسي شهرسازييزددختر5529919368

نوبت دوم/ رشت -دانشگاه گيالن |مهندسي شهرسازيرشتدختر3239010787

كرجپسر3789812820
غير / تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس |مهندسي شهرسازي

انتفاعي

روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه هنراسالمي تبريز|مهندسي شهرسازينهاوندپسر4665816138

نوبت دوم/ دانشگاه سمنان |مهندسي شهرسازيسمناندختر4695716250

روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |مهندسي شهرسازيسنندجپسر5761220268

قزويندختر7641627687
نوبت / مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا |مهندسي شهرسازي

دوم

روزانه/ دانشگاه بجنورد |مهندسي شهرسازيرشتدختر6710024007

بوشهرپسر4894616987
/ بومي استان بوشهر -بوشهر-دانشگاه خليج فارس |مهندسي شهرسازي

مناطق محروم

نوبت دوم/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |مهندسي شهرسازيكرمانشاهدختر6504223194

روزانه/ كازرون -دانشگاه سلمان فارسي |مهندسي شهرسازيشهركرددختر5166018026

روزانه/ دانشگاه اروميه |مهندسي شهرسازيخويپسر4420715180

روزانه/ دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور|مهندسي شهرسازيدزفولپسر5582219558

پيام نور/ مركزكرج -دانشگاه پيام نوراستان البرز|مهندسي شهرسازيشهريارپسر6526123301

مهندسي نقشه برداري

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ دانشگاه تهران |مهندسي نقشه برداريقمپسر55821606

گرگاندختر75862218
/ تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي |مهندسي نقشه برداري

روزانه

شهركردپسر169145301
/ بومي استان چهارمحال وبختياري -دانشگاه اصفهان|مهندسي نقشه برداري

مناطق محروم

نوبت دوم/ دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل |مهندسي نقشه برداريبابلپسر3502811745

نوبت دوم/ دانشگاه تبريز |مهندسي نقشه برداريجلفاپسر255758326
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روزانه/ دانشگاه صنعتي اراک |مهندسي نقشه برداريقمپسر3753212685

نوبت دوم/ دانشگاه زنجان |مهندسي نقشه برداريكرجدختر4853016832

شهريارپسر7548727335
/ اسدابادهمدان -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي |مهندسي نقشه برداري

نوبت دوم

روزانه/ دانشگاه تفرش |مهندسي نقشه برداريكرجپسر5074117663

روزانه/ دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور|مهندسي نقشه برداريدزفولپسر5779120337

نوبت دوم/ دانشگاه تبريز |مهندسي نقشه برداريكرجپسر6547023379

نوبت دوم/ دانشگاه صنعتي سيرجان |مهندسي نقشه برداريسيرجاندختر9000933130

روزانه/ دانشگاه بجنورد |مهندسي نقشه برداريبجنورددختر8100129494

مهندسي پليمر

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير|مهندسي پليمربندرعباسدختر41101166

روزانه/ دانشگاه فردوسي مشهد |مهندسي پليمركرجدختر95902860

روزانه/ دانشگاه صنعتي اصفهان |مهندسي پليمراصفهاندختر76452237

پرديس خودگردان/ تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير|مهندسي پليمرگرمسارپسر236487589

روزانه/ دانشگاه تهران |مهندسي پليمرفالورجانپسر121213683

روزانه/ دانشگاه صنعتي قم |مهندسي پليمرقمدختر155974836

نوبت دوم/ تبريز -دانشگاه صنعتي سهند|مهندسي پليمركرجپسر287749478

روزانه/ دانشگاه اروميه |مهندسي پليمرخويپسر4597715863

روزانه/ مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا |مهندسي پليمركرجپسر3291610969

روزانه/ گرگان -دانشگاه گلستان |مهندسي پليمرتنکابنپسر3556111931

روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |مهندسي پليمرخرم آباددختر5677719955

روزانه/ دانشگاه بناب |مهندسي پليمرمراغهپسر7208626000

روزانه/ دانشگاه ياسوج |مهندسي پليمرنجف آباددختر6674423869

مهندسي مواد و متالورژي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ تهران -دانشگاه صنعتي شريف |مهندسي موادومتالورژيالهيجانپسر41561180

روزانه/ دانشگاه تهران |مهندسي موادومتالورژيقمپسر49771420

روزانه/ تهران -دانشگاه علم وصنعت ايران |مهندسي موادومتالورژيتنکابنپسر108963277

روزانه/ تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير|مهندسي موادومتالورژيكرجدختر52681504

زرنديه/ مامونيه پسر67531943
تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي |مهندسي موادومتالورژي

روزانه/ 

روزانه/ دانشگاه صنعتي اصفهان |مهندسي موادومتالورژيشاهين شهردختر118413592

روزانه/ دانشگاه شيراز |مهندسي موادومتالورژيبندرعباسپسر151184667

كرجپسر129293938
/ قزوين /-ره /دانشگاه بين المللي امام خميني |مهندسي موادومتالورژي

روزانه

روزانه/ دانشگاه تبريز |مهندسي موادومتالورژيخويپسر216266906

روزانه/ دانشگاه فردوسي مشهد |مهندسي موادومتالورژيسبزوارپسر126963852

نوبت دوم/ دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل |مهندسي موادومتالورژيبابلدختر4170414256
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روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|مهندسي موادومتالورژيهمدانپسر257858401

نوبت دوم/ دانشگاه كاشان |مهندسي موادومتالورژيكاشاندختر245677932

روزانه/ دانشکده فني ومهندسي گلپايگان |مهندسي موادومتالورژيگلپايگانپسر4374914997

روزانه/ دانشگاه يزد |مهندسي موادومتالورژيآبادهپسر243317834

روزانه/ دانشگاه شهركرد |مهندسي موادومتالورژيفرخ شهرپسر4333714851

روزانه/ تبريز -دانشگاه صنعتي سهند|مهندسي موادومتالورژيمرندپسر3711312522

نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|مهندسي موادومتالورژيكرماندختر4652816089

روزانه/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |مهندسي موادومتالورژياهوازپسر3253010829

نوبت دوم/ دانشگاه زنجان |مهندسي موادومتالورژيزنجاندختر5661119885

روزانه/ دانشگاه اروميه |مهندسي موادومتالورژياروميهدختر5381518795

نوبت دوم/ دانشگاه صنعتي همدان |مهندسي موادومتالورژيهمداندختر5438119015

روزانه/ دانشگاه اراک |مهندسي موادومتالورژيشاهين شهردختر3647812282

نوبت دوم/ دانشگاه صنعتي شاهرود |مهندسي موادومتالورژيشاهروددختر8089329448

نوبت دوم/ دانشگاه سمنان |مهندسي موادومتالورژيسمناندختر9473835083

روزانه/ ميبد -دانشگاه ايت اله حايري |مهندسي موادومتالورژيميبددختر4853016832

قزوينپسر7078025507
/ مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا |مهندسي موادومتالورژي

نوبت دوم

روزانه/ دانشگاه ياسوج |مهندسي موادومتالورژيفالورجانپسر6128321729

روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |مهندسي موادومتالورژيكرمانشاهدختر5248518323

روزانه/ سبزوار -دانشگاه حکيم سبزواري |مهندسي موادومتالورژييزدپسر6843424565

نوبت دوم/ زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |مهندسي موادومتالورژياهوازپسر10649539875

نوبت دوم/ دانشگاه مالير |مهندسي موادومتالورژيماليردختر7354026578

روزانه/ دانشگاه صنعتي اروميه |مهندسي موادومتالورژياردبيلپسر5980921154

نوبت دوم/ دانشگاه صنعتي بيرجند |مهندسي موادومتالورژيورامينپسر10960041148

روزانه/ دانشگاه مراغه |مهندسي موادومتالورژياردبيلپسر7054125415

اهوازپسر11104441740
/ مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين |مهندسي موادومتالورژي

روزانه

پرديس خودگردان/ تهران -دانشگاه صنعتي شريف |مهندسي موادومتالورژيتهراندختر9390134735

اروميهدختر11085741657
سوابق تحصيلي / تبريز -دانشگاه صنعتي سهند|مهندسي موادومتالورژي

مجازي

مهندسي هوافضا

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ تهران -دانشگاه صنعتي شريف |مهندسي هوافضازنجانپسر1537419

روزانه/ تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير|مهندسي هوافضاكرجپسر2907793

روزانه/ تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي |مهندسي هوافضارشتدختر44461270

روزانه/ دانشگاه فردوسي مشهد |مهندسي هوافضاكرمانپسر63061819

روزانه/ دانشگاه صنعتي اروميه |مهندسي هوافضاالمردپسر221327080

پرديس خودگردان/ تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير|مهندسي هوافضاكرجپسر3051010118
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نوبت دوم/ مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا |مهندسي هوافضاكرجپسر4071313901

مهندسي نساجي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير|مهندسي نساجياروميهدختر137024203

نوبت دوم/ رشت -دانشگاه گيالن |مهندسي نساجيرشتدختر6855024611

روزانه/ دانشگاه صنعتي اصفهان |مهندسي نساجيآبادهدختر253898259

روزانه/ دانشگاه يزد |مهندسي نساجييزدپسر5584719568

روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |مهندسي نساجيماليردختر5739220181

روزانه/ دانشگاه صنعتي اروميه |مهندسي نساجياروميهدختر7406026785

روزانه/ دانشگاه بناب |مهندسي نساجيبنابدختر8985433069

مهندسي معدن

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ دانشگاه تهران |مهندسي معدنكرمانپسر122553722

روزانه/ تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير|مهندسي معدنشهريارپسر139804299

روزانه/ دانشگاه صنعتي اصفهان |مهندسي معدنخميني شهرپسر278049155

روزانه/ قزوين /-ره /دانشگاه بين المللي امام خميني |مهندسي معدنكرجپسر3228610755

روزانه/ دانشگاه يزد |مهندسي معدنشهرضاپسر5719120112

نوبت دوم/ دانشگاه كاشان |مهندسي معدنكاشانپسر4008413663

روزانه/ دانشگاه صنعتي همدان |مهندسي معدنهمداندختر7165325828

نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|مهندسي معدنسيرجانپسر6574623478

روزانه/ تبريز -دانشگاه صنعتي سهند|مهندسي معدناردبيلپسر5429518984

روزانه/ دانشگاه زنجان |مهندسي معدنكرجپسر6373222685

روزانه/ دانشگاه صنعتي اراک |مهندسي معدندزفولدختر5828320528

روزانه/ دانشگاه صنعتي شاهرود |مهندسي معدنبابلپسر7054125415

روزانه/ رفسنجان /-عج /دانشگاه ولي عصر|مهندسي معدنكرمانپسر8199829888

روزانه/ دانشگاه صنعتي بيرجند |مهندسي معدنشهرضاپسر10320038547

روزانه/ دانشگاه مالير |مهندسي معدنشهريارپسر8845032492

روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |مهندسي معدنسنندجپسر7462327000

روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |مهندسي معدنخرم آباددختر8566531330

روزانه/ دانشگاه اروميه |مهندسي معدنجلفاپسر9153733762

نوبت دوم/ مجتمع اموزش عالي زرند |مهندسي معدنكرمانپسر12775248667

نوبت دوم/ دانشگاه بيرجند |مهندسي معدنمرودشتپسر11491743327

روزانه/ زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |مهندسي معدنكرمانپسر8791132265

روزانه/ مجتمع اموزش عالي گناباد |مهندسي معدناهوازپسر12278346623
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علوم کامپيوتر

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ تهران -دانشگاه صنعتي شريف |علوم كامپيوتريزدپسر630177

روزانه/ دانشگاه تهران |علوم كامپيوترسبزوارپسر1826495

روزانه/ تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير|علوم كامپيوتركاشانپسر2507681

روزانه/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |علوم كامپيوترسمنانپسر66921931

روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |علوم كامپيوترمردآباد/ماهدشت پسر80502374

روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|علوم كامپيوتركرجدختر92572756

روزانه/ دانشگاه اصفهان |علوم كامپيوترقزوينپسر140644325

پرديس خودگردان/ تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير|علوم كامپيوتركرجپسر3197610638

روزانه/ دانشگاه يزد |علوم كامپيوتريزددختر3704712502

نوبت دوم/ دانشگاه كاشان |علوم كامپيوتركاشانپسر3982713563

روزانه/ دانشگاه قم |علوم كامپيوترقمدختر4243814524

نوبت دوم/ دانشگاه تبريز |علوم كامپيوتركرجپسر290129571

نوبت دوم/ بابلسر -دانشگاه مازندران |علوم كامپيوترقمپسر5885520771

نوبت دوم/ رشت -دانشگاه گيالن |علوم كامپيوتررشتدختر4261714576

نوبت دوم/ دانشگاه سمنان |علوم كامپيوترگرمساردختر5946421013

روزانه/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |علوم كامپيوتربنابدختر5051917565

روزانه/ دانشگاه شهركرد |علوم كامپيوترفرخ شهردختر4822216709

روزانه/ دانشگاه فسا |علوم كامپيوترشهريارپسر7459726990

روزانه/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |علوم كامپيوتراهوازدختر6133621749

نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|علوم كامپيوتركرماندختر6749224169

نوبت دوم/ گرگان -دانشگاه گلستان |علوم كامپيوترگرگانپسر8299730279

روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |علوم كامپيوتراردبيلدختر6667123840

نوبت دوم/ بهشهر -دانشگاه علم وفناوري مازندران |علوم كامپيوترساريدختر7187425909

نوبت دوم/ دانشکده رياضي وكامپيوترخوانسار |علوم كامپيوترزرين شهردختر10578639577

نوبت دوم/ دانشگاه دامغان |علوم كامپيوترشاهرودپسر11704744228

روزانه/ دانشگاه بجنورد |علوم كامپيوترگرگانپسر8377730573

روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |علوم كامپيوترسنندجپسر11491743327

روزانه/ دانشگاه صنعتي كرمانشاه |علوم كامپيوترالهيجاندختر8623331558

روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |علوم كامپيوترخرم آبادپسر6613923640

روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |علوم كامپيوتردزفولدختر6878524709

روزانه/ دانشگاه صنعتي بيرجند |علوم كامپيوتردزفولپسر12375347026

روزانه/ رفسنجان /-عج /دانشگاه ولي عصر|علوم كامپيوتركرمانپسر7675427813

روزانه/ دانشگاه صنعتي سيرجان |علوم كامپيوتربندرعباسدختر6946624956

روزانه/ كازرون -دانشگاه سلمان فارسي |علوم كامپيوتردزفولپسر9401434786

روزانه/ / ويژه برادران /مركزاموزش عالي محالت |علوم كامپيوترقمپسر8917532803

روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |علوم كامپيوترماليرپسر13455051456

نوبت دوم/ زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |علوم كامپيوترزاهدانپسر11182842044

روزانه/ مجتمع اموزش عالي بم |علوم كامپيوتركرمانپسر12327446824

مهندسي اپتيک و ليزر
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رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ / ويژه خواهران /بجنورد-دانشگاه كوثر|مهندسي اپتيک وليزربجنورددختر8174029793

نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|مهندسي اپتيک وليزركرماندختر3545111897

روزانه/ دانشگاه صنعتي اروميه |مهندسي اپتيک وليزراراکپسر4507815504

روزانه/ دانشگاه بناب |مهندسي اپتيک وليزربنابدختر6272022296

مهندسي ايمني

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ دانشگاه صنعت نفت |مهندسي ايمنيني ريزپسر178305593

غير انتفاعي/ تهران /-غيرانتفاعي /دانشگاه علم وفرهنگ |مهندسي ايمنيكرجپسر4046313808

روزانه/ مركزاموزش عالي المرد |مهندسي ايمنيالمردپسر6713524018

روزانه/ مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين |مهندسي ايمنيكرمانپسر5450419063

مهندسي راه آهن

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ تهران -دانشگاه علم وصنعت ايران |مهندسي ماشين هاي ريليشهرريدختر108663264

فرخ شهرپسر3161110498
بومي استان چهارمحال -دانشگاه اصفهان|مهندسي خطوسازه هاي ريلي

مناطق محروم/ وبختياري 

مهندسي بهره برداري راه آهن

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ دانشگاه صنعتي كرمانشاه |مهندسي بهره برداري راه اهنهمدانپسر3909913289

روزانه/ دانشگاه صنعتي كرمانشاه |مهندسي بهره برداري راه اهنماليرپسر5682719975

مهندسي دريا

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير|مهندسي درياگرگاندختر101453031

نوبت دوم/ دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار |مهندسي دريازرين شهرپسر5701120035

روزانه/ بوشهر -دانشگاه خليج فارس |مهندسي دريامرودشتپسر5920920916

پرديس خودگردان/ تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير|مهندسي دريااردكاندختر4398315086
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مهندسي ماشين االت دريايي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ دانشگاه صنعت نفت |مهندسي ماشين االت درياييساريپسر152644715

مرودشتپسر281179253
/ دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار |مهندسي ماشين االت دريايي

روزانه

روزانه/ دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر |مهندسي ماشين االت درياييسبزوارپسر4127714098

علوم مهندسي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ دانشگاه تهران |علوم مهندسيالهيجاندختر44981287

روزانه/ رشت -دانشگاه گيالن |علوم مهندسيكالچايپسر7452526961

روزانه/ مركزاموزش عالي شهرضا |علوم مهندسيفالورجاندختر7787628250

نوبت دوم/ مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا |علوم مهندسيكرجدختر6361922631

روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |علوم مهندسياردبيلدختر8700831882

روزانه/ كازرون -دانشگاه سلمان فارسي |علوم مهندسيكازرونپسر9160533786

روزانه/ دانشگاه صنعتي كرمانشاه |علوم مهندسيكرمانشاهدختر8891732694

نوبت دوم/ دانشگاه صنعتي بيرجند |علوم مهندسياهوازپسر12218846369

روزانه/ مجتمع اموزش عالي بم |علوم مهندسيكرجپسر12896149177

مهندسي انرژي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير|مهندسي انرژيكرجپسر39961129

روزانه/ دانشگاه صنعتي قم |مهندسي انرژيقمدختر237947635

پرديس خودگردان/ تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير|مهندسي انرژيكرجپسر3175710551

نوبت دوم/ قوچان -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين |مهندسي انرژياروميهپسر10708040105

مهندسي ساخت وتوليد

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير|مهندسي ساخت وتوليدنجف آبادپسر3083847

نوبت دوم/ دانشگاه تبريز |مهندسي ساخت وتوليداروميهپسر192976078

نوبت دوم/ دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل |مهندسي ساخت وتوليداميركالپسر4609015908

روزانه/ دانشگاه اراک |مهندسي ساخت وتوليداراکپسر3741812645

روزانه/ دانشگاه صنعتي اراک |مهندسي ساخت وتوليداراکپسر3912313301

نوبت دوم/ دانشگاه سمنان |مهندسي ساخت وتوليدسمنانپسر5276318439
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علوم و مهندسي آب

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ دانشگاه شيراز |علوم ومهندسي ابالمردپسر270298872

روزانه/ قزوين /-ره /دانشگاه بين المللي امام خميني |علوم ومهندسي ابكرجدختر197066214

روزانه/ دانشگاه فردوسي مشهد |علوم ومهندسي ابقوچانپسر272808959

روزانه/ دانشگاه صنعتي اصفهان |علوم ومهندسي ابنجف آباددختر253688254

روزانه/ دانشگاه بيرجند |علوم ومهندسي اببيرجنددختر7257726175

روزانه/ رشت -دانشگاه گيالن |علوم ومهندسي ابشهركردپسر3865513118

روزانه/ دانشگاه تبريز |علوم ومهندسي ابمراغهپسر269908855

روزانه/ دانشگاه شهركرد |علوم ومهندسي ابشاهين شهرپسر5474319151

نوبت دوم/ دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري |علوم ومهندسي اباميركالدختر7482527072

روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|علوم ومهندسي ابهمداندختر6178421924

روزانه/ دانشگاه اراک |علوم ومهندسي ابگلپايگاندختر3351311194

روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |علوم ومهندسي اباردبيلپسر5147217954

روزانه/ دانشگاه اروميه |علوم ومهندسي اباروميهپسر5498119244

نوبت دوم/ دانشگاه صنعتي شاهرود |علوم ومهندسي ابكرجپسر10618939745

روزانه/ دانشگاه زنجان |علوم ومهندسي ابقزوينپسر4177514281

نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|علوم ومهندسي ابكرماندختر7268926217

نوبت دوم/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |علوم ومهندسي اباهوازدختر7126125674

آملدختر10259138319
نوبت / دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان |علوم ومهندسي اب

دوم

نوبت دوم/ رفسنجان /-عج /دانشگاه ولي عصر|علوم ومهندسي ابكرمانپسر11247142325

روزانه/ مركزاموزش عالي كاشمر |علوم ومهندسي ابكرجدختر5203318162

نوبت دوم/ سنندج -دانشگاه كردستان |علوم ومهندسي ابسنندجپسر8459830916

نوبت دوم/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |علوم ومهندسي اباهوازدختر9552835395

نوبت دوم/ دانشگاه اردكان |علوم ومهندسي اباردكاندختر8418330745

نوبت دوم/ دانشگاه فسا |علوم ومهندسي اببوشهرپسر6689923932

روزانه/ بندرعباس -دانشگاه هرمزگان |علوم ومهندسي اببندرعباسپسر6746324159

اهوازدختر8207629919
مالثاني -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين |علوم ومهندسي اب

روزانه/ اهواز 

روزانه/ دانشگاه گنبد |علوم ومهندسي ابسنندجپسر7918328767

مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

نوبت دوم/ رشت -دانشگاه گيالن |مهندسي مکانيزاسيون كشاورزيبندرانزليپسر6647723763

روزانه/ دانشگاه شهركرد |مهندسي مکانيزاسيون كشاورزينجف آبادپسر6388122743

روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |مهندسي مکانيزاسيون كشاورزيوراميندختر6633223705

نجف آبادپسر9283934308
دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي |مهندسي مکانيزاسيون كشاورزي

روزانه/ مالثاني اهواز -رامين 
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(کشاورزي)مهندسي مکانيک بيوسيستم 

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ دانشگاه تهران |/كشاورزي /مهندسي مکانيک بيوسيستم كرجپسر288339500

روزانه/ دانشگاه صنعتي اصفهان |/كشاورزي /مهندسي مکانيک بيوسيستم گزبرخوارپسر250028099

نوشهردختر10202638090
دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع |/كشاورزي /مهندسي مکانيک بيوسيستم 

نوبت دوم/ طبيعي گرگان 

اهوازدختر4108314032
/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |/كشاورزي /مهندسي مکانيک بيوسيستم 

روزانه

ساريپسر7710427960
دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع |/كشاورزي /مهندسي مکانيک بيوسيستم 

نوبت دوم/ طبيعي ساري 

روزانه/ دانشگاه شهركرد |/كشاورزي /مهندسي مکانيک بيوسيستم شهرضادختر4430015220

كرماندختر8160029736
/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|/كشاورزي /مهندسي مکانيک بيوسيستم 

نوبت دوم

اردبيلپسر5791820383
/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |/كشاورزي /مهندسي مکانيک بيوسيستم 

روزانه

روزانه/ دانشگاه اراک |/كشاورزي /مهندسي مکانيک بيوسيستم اراکدختر6347722572

همداندختر6834924523
/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|/كشاورزي /مهندسي مکانيک بيوسيستم 

روزانه

روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |/كشاورزي /مهندسي مکانيک بيوسيستم دزفولپسر7397926751

نوبت دوم/ دانشگاه مراغه |/كشاورزي /مهندسي مکانيک بيوسيستم اروميهپسر7029725305

اهوازپسر9298734371
دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع |/كشاورزي /مهندسي مکانيک بيوسيستم 

روزانه/ مالثاني اهواز -طبيعي رامين 

روزانه/ دانشگاه اروميه |/كشاورزي /مهندسي مکانيک بيوسيستم اروميهپسر6684523912

بندرعباسپسر12375347026
/ سنندج -دانشگاه كردستان |/كشاورزي /مهندسي مکانيک بيوسيستم 

نوبت دوم

ورامينپسر11310242591
نوبت / دانشگاه صنعتي شاهرود |/كشاورزي /مهندسي مکانيک بيوسيستم 

دوم

روزانه/ دانشگاه ايالم |/كشاورزي /مهندسي مکانيک بيوسيستم دزفولپسر9926436905

اقتصاد کشاورزي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ دانشگاه تهران |اقتصادكشاورزيتهرانپسر126773846

روزانه/ رشت -دانشگاه گيالن |اقتصادكشاورزينورپسر4833216752

نوبت دوم/ دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري |اقتصادكشاورزيبابلپسر10095237621

اهوازپسر9434834915
مالثاني -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين |اقتصادكشاورزي

روزانه/ اهواز 

روزانه/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|اقتصادكشاورزيدزفولپسر7471427037
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نوبت دوم/ دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان |اقتصادكشاورزيسبزوارپسر11637543939

نوبت دوم/ دانشگاه اردكان |اقتصادكشاورزيخاتمپسر11658444028

روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |اقتصادكشاورزيسنندجدختر9068933410

مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ دانشگاه تبريز |مهندسي ماشين هاي صنايع غذاييميانهپسر4732716384

روزانه/ دانشگاه تهران |مهندسي ماشين هاي صنايع غذايياسالم شهرپسر241037750

روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|مهندسي ماشين هاي صنايع غذاييكرجپسر4503715488

نوشهرپسر12171246174
دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي |مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي

نوبت دوم/ گرگان 

روزانه/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |مهندسي ماشين هاي صنايع غذايياهوازپسر6072821514

قائم شهردختر7254526168
دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي |مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي

نوبت دوم/ ساري 

روزانه/ دانشگاه شهركرد |مهندسي ماشين هاي صنايع غذاييشهركرددختر6070321508

نوبت دوم/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |مهندسي ماشين هاي صنايع غذاييكرمانشاهدختر12757148595

روزانه/ دانشگاه اروميه |مهندسي ماشين هاي صنايع غذايياروميهدختر6053121449

نوبت دوم/ سنندج -دانشگاه كردستان |مهندسي ماشين هاي صنايع غذاييماليردختر12494347511

فيزيک مهندسي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ دانشگاه تهران |فيزيک مهندسيكرمانشاهپسر63321827

روزانه/ دانشگاه صنعتي قم |فيزيک مهندسيتهراندختر269518838

روزانه/ قزوين /-ره /دانشگاه بين المللي امام خميني |فيزيک مهندسيكرجپسر192046041

روزانه/ دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل |فيزيک مهندسيبابلدختر6225122112

نوبت دوم/ دانشگاه سمنان |فيزيک مهندسيسمناندختر12844148961

نوبت دوم/ دانشگاه كاشان |فيزيک مهندسيكاشاندختر3379611296

نوبت دوم/ دانشگاه تبريز |فيزيک مهندسيمرندپسر6749224169

نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|فيزيک مهندسيكرمانپسر7176325873

روزانه/ دانشگاه اراک |فيزيک مهندسياراکدختر6413722843

روزانه/ مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا |فيزيک مهندسيقزويندختر4913017054

روزانه/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |فيزيک مهندسيمرندپسر6501523184

روزانه/ دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور|فيزيک مهندسياهوازپسر8235430028

روزانه/ دانشگاه صنعتي كرمانشاه |فيزيک مهندسياهوازپسر8245930070

نوبت دوم/ رفسنجان /-عج /دانشگاه ولي عصر|فيزيک مهندسييزدپسر12779148682

روزانه/ دانشگاه دامغان |فيزيک مهندسيچمستانپسر11535643492
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فيزيک

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ تهران -دانشگاه صنعتي شريف |فيزيکكرمانپسر53471534

مرندپسر152064694
بومي -پرديس شهيدچمران تهران-دانشگاه فرهنگيان |اموزش فيزيک

فرهنگيان/ آذربايجان شرقي 

روزانه/ دانشگاه تهران |فيزيکدامغاندختر52961515

روزانه/ تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير|فيزيکاسالم شهردختر78762314

روزانه/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |فيزيکبهاردختر198746270

گرگاندختر176195526
/ بومي گلستان -پرديس نسيبه تهران-دانشگاه فرهنگيان |اموزش فيزيک

فرهنگيان

روزانه/ تهران -دانشگاه علم وصنعت ايران |فيزيکشهرياردختر106633188

كرمانپسر233417483
بومي استان -پرديس شهيدباهنراصفهان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش فيزيک

فرهنگيان/ كرمان 

روزانه/ تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي |فيزيکكرجپسر118413592

روزانه/ دانشگاه صنعتي اصفهان |فيزيکخميني شهرپسر210016679

نوبت دوم/ دانشگاه فردوسي مشهد |فيزيکنيشابوردختر3537811875

محمد شهرپسر189075947
/ بومي استان البرز -تهران-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي |فيزيک

فرهنگيان

جهرمپسر113323427
بومي فارس -پرديس شهيدرجايي شيراز-دانشگاه فرهنگيان |اموزش فيزيک

فرهنگيان/ 

روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |فيزيکكرجپسر141934365

روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|فيزيکپرديسدختر158294923

روزانه/ دانشگاه شيراز |فيزيکبندرعباسدختر3141710431

روزانه/ دانشگاه صنعتي شاهرود |فيزيکساريدختر9061933376

روزانه/ تهران -دانشگاه شاهد|فيزيکاسالم شهرپسر130963991

روزانه/ دانشگاه اصفهان |فيزيکفوالد شهردختر233417483

روزانه/ رشت -دانشگاه گيالن |فيزيکرشتدختر7730228034

نوبت دوم/ دانشگاه كاشان |فيزيکقمدختر8566531330

نوبت دوم/ دانشگاه تبريز |فيزيکمراغهدختر6308622423

روزانه/ قزوين /-ره /دانشگاه بين المللي امام خميني |فيزيکقزويندختر300569955

روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |فيزيکسنندجپسر8256230104

نوبت دوم/ بابلسر -دانشگاه مازندران |فيزيکشهريارپسر12808048804

روزانه/ دانشگاه يزد |فيزيکنجف آباددختر7513927195

نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|فيزيکكرماندختر8848932510

روزانه/ دانشگاه قم |فيزيکلنگرودپسر7599027521

روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |فيزيکاردبيلدختر8367430524

روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|فيزيکهمداندختر7135525705

روزانه/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |فيزيکاردبيلپسر7072425489

نوبت دوم/ بندرعباس -دانشگاه هرمزگان |فيزيکبندرعباسدختر10194638057

نوبت دوم/ سبزوار -دانشگاه حکيم سبزواري |فيزيکسبزوارپسر12779148682

نوبت دوم/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |فيزيکاهوازپسر6595723574

نوبت دوم/ دانشگاه زنجان |فيزيکقزويندختر8296430266

روزانه/ دانشگاه جهرم |فيزيکجهرمدختر11378742867

روزانه/ دانشگاه اراک |فيزيکاراکدختر8359630492
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روزانه/ دانشگاه ياسوج |فيزيکدارابپسر9141033710

روزانه/ بوشهر -دانشگاه خليج فارس |فيزيکبوشهرپسر9076633445

روزانه/ دانشگاه شهركرد |فيزيکهفشجاندختر7135525705

روزانه/ دانشگاه بجنورد |فيزيکبجنورددختر5395018845

نوبت دوم/ دانشگاه صنعتي سيرجان |فيزيکكهنوجپسر12075045785

روزانه/ دانشگاه اروميه |فيزيکاروميهپسر8424730771

نوبت دوم/ دانشگاه سمنان |فيزيکقزويندختر11560543596

نوبت دوم/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |فيزيکاهوازپسر11524743455

روزانه/ گرگان -دانشگاه گلستان |فيزيکنوشهرپسر9790836360

روزانه/ بروجرد -دانشگاه ايت اله بروجردي |فيزيکدزفولدختر10183338011

روزانه/ كازرون -دانشگاه سلمان فارسي |فيزيکكازرونپسر11482543294

روزانه/ دانشگاه ايالم |فيزيکاهوازدختر8402430683

روزانه/ مركزاموزش عالي استهبان |فيزيکاهوازپسر9357934615

روزانه/ دانشگاه مالير |فيزيکماليرپسر9716136045

روزانه/ دانشگاه تفرش |فيزيکساوهپسر12004845473

روزانه/ دانشگاه گنبد |فيزيکتنکابنپسر12564247812

رياضيات و کاربردها

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ تهران -دانشگاه صنعتي شريف |رياضيات وكاربردهاكرجدختر37741060

روزانه/ دانشگاه تهران |رياضيات وكاربردهااسالم شهرپسر68991988

روزانه/ تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير|رياضيات وكاربردهاشهرياردختر96962892

روزانه/ تهران -دانشگاه علم وصنعت ايران |رياضيات وكاربردهاكرجپسر126083822

كرجدختر143804419
/ تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي |رياضيات وكاربردها

روزانه

روزانه/ دانشگاه صنعتي اصفهان |رياضيات وكاربردهابروجندختر299679927

روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|رياضيات وكاربردهاكرجدختر149774621

روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |رياضيات وكاربردهاشهرياردختر175245499

روزانه/ دانشگاه فردوسي مشهد |رياضيات وكاربردهاتربت حيدريهدختر3734312612

روزانه/ دانشگاه تبريز |رياضيات وكاربردهاخويپسر5101417769

روزانه/ تهران -دانشگاه شاهد|رياضيات وكاربردهاگناباددختر162255050

روزانه/ دانشگاه اصفهان |رياضيات وكاربردهااصفهاندختر3762712723

نوبت دوم/ دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل |رياضيات وكاربردهابابلدختر8533531202

روزانه/ قزوين /-ره /دانشگاه بين المللي امام خميني |رياضيات وكاربردهاكرجدختر3608412140

روزانه/ دانشگاه شيراز |رياضيات وكاربردهاكازروندختر5493619224

روزانه/ دانشگاه قم |رياضيات وكاربردهاقمدختر6616723649

روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|رياضيات وكاربردهاماليردختر7972128975

نوبت دوم/ دانشگاه كاشان |رياضيات وكاربردهاآران و بيدگلپسر8661731718

روزانه/ دانشگاه يزد |رياضيات وكاربردهاآبادهدختر8595031454

نوبت دوم/ رشت -دانشگاه گيالن |رياضيات وكاربردهاالهيجانپسر8516131138

نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|رياضيات وكاربردهاكرمانپسر7528827254

روزانه/ دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور|رياضيات وكاربردهادزفولپسر9010733169

نوبت دوم/ گرگان -دانشگاه گلستان |رياضيات وكاربردهامراغهپسر11435143103
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روزانه/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |رياضيات وكاربردهااهوازدختر6390922755

روزانه/ دانشگاه صنعتي سيرجان |رياضيات وكاربردهاسيرجاندختر10689040030

روزانه/ دانشکده رياضي وكامپيوترخوانسار |رياضيات وكاربردهادزفولدختر12231946420

روزانه/ مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا |رياضيات وكاربردهاقزويندختر7413126811

روزانه/ دانشگاه شهركرد |رياضيات وكاربردهاشهركرددختر12475647436

روزانه/ دانشگاه اروميه |رياضيات وكاربردهااروميهپسر10225438173

نوبت دوم/ بندرعباس -دانشگاه هرمزگان |رياضيات وكاربردهابندرعباسپسر10102637652

روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |رياضيات وكاربردهاكرمانشاهدختر11389242912

روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |رياضيات وكاربردهااردبيلدختر10457939106

روزانه/ دانشگاه مالير |رياضيات وكاربردهاماليردختر13188150362

نوبت دوم/ بابلسر -دانشگاه مازندران |رياضيات وكاربردهاقائم شهردختر12761148612

نوبت دوم/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |رياضيات وكاربردهاخرم آباددختر12369746999

نوبت دوم/ دانشگاه زنجان |رياضيات وكاربردهازنجاندختر10110937683

نوبت دوم/ بهبهان /-ص /دانشگاه صنعتي خاتم االنبيا|رياضيات وكاربردهااهوازپسر9470435067

روزانه/ بوشهر -دانشگاه خليج فارس |رياضيات وكاربردهابوشهردختر10378638781

روزانه/ دانشگاه اراک |رياضيات وكاربردهاكرجدختر11132141847

روزانه/ بروجرد -دانشگاه ايت اله بروجردي |رياضيات وكاربردهادزفولدختر11319442633

روزانه/ قوچان -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين |رياضيات وكاربردهاقوچاندختر8827732422

روزانه/ دانشگاه بناب |رياضيات وكاربردهااردبيلدختر12594347931

روزانه/ دانشگاه تفرش |رياضيات وكاربردهاهمداندختر9371934668

روزانه/ كازرون -دانشگاه سلمان فارسي |رياضيات وكاربردهاكازروندختر12340546875

روزانه/ بهشهر -دانشگاه علم وفناوري مازندران |رياضيات وكاربردهاساريدختر11191142073

روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |رياضيات وكاربردهاسنندجدختر12442547288

نوبت دوم/ دانشگاه تبريز |رياضيات وكاربردهامرنددختر11319442633

نوبت دوم/ دانشگاه زابل |رياضيات وكاربردهاكرجپسر12272346591

روزانه/ رفسنجان /-عج /دانشگاه ولي عصر|رياضيات وكاربردهاكرمانپسر12660348199

رياضي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

نيشابوردختر57031652
بومي -گرگان/ره /پرديس امام خميني -دانشگاه فرهنگيان |اموزش رياضي

فرهنگيان/ خراسان رضوي 

بندرعباسپسر172575403
پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -دانشگاه فرهنگيان |اموزش رياضي

فرهنگيان/ بومي هرمزگان -كرمان

ماهاندختر96592880
بومي استان -پرديس شهيدباهنركرمان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش رياضي

فرهنگيان/ كرمان 

كاشاندختر58741696
بومي -اهواز/س /پرديس فاطمه الزهرا-دانشگاه فرهنگيان |اموزش رياضي

فرهنگيان/ استان اصفهان 

رشتپسر234447524
بومي گيالن -پرديس شهيدچمران تهران-دانشگاه فرهنگيان |اموزش رياضي

فرهنگيان/ 

خويپسر191676034
بومي -پرديس عالمه اميني تبريز-دانشگاه فرهنگيان |اموزش رياضي

فرهنگيان/ آذربايجان غربي 
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بجنوردپسر103903121
بومي -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش رياضي

فرهنگيان/ خراسان شمالي 

المردپسر110933343
بومي فارس -پرديس شهيدرجايي شيراز-دانشگاه فرهنگيان |اموزش رياضي

فرهنگيان/ 

دورهدختر111123351
/ بومي لرستان -پرديس نسيبه تهران-دانشگاه فرهنگيان |اموزش رياضي

فرهنگيان

دامغانپسر248238027
بومي -پرديس شهيدرجايي سمنان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش رياضي

فرهنگيان/ استان سمنان 

اهوازپسر198116245
-اهواز/ص /پرديس حضرت رسول اكرم -دانشگاه فرهنگيان |اموزش رياضي

فرهنگيان/ بومي خوزستان 

ميانهدختر184125789
بومي -تبريز/س /پرديس فاطمه الزهرا-دانشگاه فرهنگيان |اموزش رياضي

فرهنگيان/ آذربايجان شرقي 

زاهدانپسر72442091
بومي -پرديس شهيدمطهري زاهدان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش رياضي

فرهنگيان/ سيستان وبلوچستان 

شيمي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ دانشگاه تهران |شيمي كاربردييزدپسر2247608

روزانه/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |شيمي كاربرديسمنانپسر47741360

روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |شيمي كاربردياهوازدختر89132638

نوبت دوم/ دانشگاه فردوسي مشهد |شيمي كاربرديشهرياردختر114823470

نوبت دوم/ دانشگاه كاشان |شيمي كاربردينجف آبادپسر3272510907

روزانه/ دانشگاه يزد |شيمي كاربردييزددختر3027210034

روزانه/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |شيمي كاربردياهوازدختر251778168

روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|شيمي كاربرديهمداندختر3131310391

نوبت دوم/ دانشگاه سمنان |شيمي كاربرديسمناندختر5794420394

روزانه/ دانشگاه زنجان |شيمي كاربرديكرجدختر3671112376

روزانه/ دانشگاه قم |شيمي كاربرديكاشانپسر3660712336

روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |شيمي كاربرديكرمانشاهدختر4972417267

روزانه/ دانشگاه اراک |شيمي كاربرديگلپايگاندختر4104214019

روزانه/ / ويژه خواهران /بجنورد-دانشگاه كوثر|شيمي كاربرديبجنورددختر4177514281

روزانه/ گرگان -دانشگاه گلستان |شيمي كاربرديفرخ شهرپسر4405015113

روزانه/ دانشگاه مالير |شيمي كاربرديقمدختر5129017883

نوبت دوم/ بهبهان /-ص /دانشگاه صنعتي خاتم االنبيا|شيمي كاربردياهوازدختر7203125975

روزانه/ اسدابادهمدان -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي |شيمي كاربرديخميني شهردختر7215726028

پيام نور/ مركزاهواز -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |شيمي كاربردياهوازپسر9258234207
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آمار

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ دانشگاه تهران |اماراسالم شهرپسر81522411

روزانه/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |اماروراميندختر162785069

روزانه/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |اماروراميندختر200526330

روزانه/ دانشگاه صنعتي اصفهان |امارزرين شهردختر3592312075

روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|اماركرجدختر220247044

روزانه/ دانشگاه شيراز |اماركازرونپسر3776112769

روزانه/ دانشگاه تبريز |اماركرجدختر4540015631

غير انتفاعي/ تهران /-غيرانتفاعي /دانشگاه علم وفرهنگ |امارورامينپسر5926120940

روزانه/ قزوين /-ره /دانشگاه بين المللي امام خميني |امارقزوينپسر3901213255

روزانه/ دانشگاه اصفهان |اماركاشاندختر4223214452

روزانه/ بوشهر -دانشگاه خليج فارس |اماربوشهرپسر9361434628

نوبت دوم/ دانشگاه كاشان |اماركاشاندختر5816020484

روزانه/ دانشگاه قم |امارشهرياردختر7117625646

روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|امارهمداندختر8635031609

روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |اماراردبيلپسر8981833052

نوبت دوم/ بابلسر -دانشگاه مازندران |اماراميركالپسر10574839564

روزانه/ دانشگاه نيشابور |اماركاشانپسر11093741689

نوبت دوم/ رشت -دانشگاه گيالن |اماررشتدختر7923428792

نوبت دوم/ گرگان -دانشگاه گلستان |امارگرگانپسر12318446790

روزانه/ دانشگاه زنجان |اماراروميهپسر7314326404

روزانه/ دانشگاه يزد |اماريزددختر6707123996

روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |امارسنندجدختر8914032784

روزانه/ بهبهان /-ص /دانشگاه صنعتي خاتم االنبيا|اماردزفولپسر10696540064

نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|اماركرمانپسر10366338727

روزانه/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |اماراهوازدختر7571227420

روزانه/ دانشگاه سمنان |اماربابلسردختر12489547491

روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |اماررودهندختر7918328767

نوبت دوم/ بندرعباس -دانشگاه هرمزگان |اماربندرعباسپسر9133833676

روزانه/ دانشگاه فسا |امارجيرفتپسر9209033994

روزانه/ دانشگاه صنعتي شاهرود |اماررستم كالپسر11340142721

نوبت دوم/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |اماراهوازدختر12697448356

روزانه/ قائنات -دانشگاه بزرگمهر|امارساوهپسر11633143918

روزانه/ دانشگاه مالير |امارنهاوندپسر12882549120

نوبت دوم/ دانشگاه بيرجند |اماردزفولپسر12825048874

ايمني صنعتي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

شهرياردختر140104308
دانشگاه علوم پزشکي -دانشکده سالمت ايمني ومحيطزيست |ايمني صنعتي

روزانه/ نيمسال دوم -شهيدبهشتي
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علم اطالعات و دانش شناسي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ دانشگاه قم |علم اطالعات ودانش شناسيقمدختر5187718097

نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|علم اطالعات ودانش شناسيكرماندختر8367430524

روزانه/ دانشگاه بيرجند |علم اطالعات ودانش شناسيبيرجنددختر10654039896

کارشناسي چند رسانه اي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه هنراسالمي تبريز|هنرهاي چندرسانه اياروميهپسر7521227227

روانشناسي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ دانشگاه اصفهان |روانشناسيشاهين شهردختر80302368

روزانه/ دانشگاه تهران |روانشناسيقمپسر57301658

روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|روانشناسياسالم شهردختر97492911

روزانه/ سبزوار -دانشگاه حکيم سبزواري |روانشناسينيشابوردختر145074466

روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|روانشناسيگلپايگاندختر232477451

روزانه/ دانشگاه بجنورد |روانشناسيبجنورددختر279529206

روزانه/ دانشگاه اروميه |روانشناسيرشتپسر3136810409

روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |روانشناسيقمدختر3215410709

روزانه/ دانشگاه ياسوج |روانشناسيجمدختر3463011595

پيام نور/ مركزهمدان -دانشگاه پيام نوراستان همدان |روانشناسيهمدانپسر8895932711

روزانه/ بندرعباس -دانشگاه هرمزگان |روانشناسيبندرعباسدختر9251234178

نوبت دوم/ دانشگاه مالير |روانشناسيهمدانپسر7567927409

روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |روانشناسيكرجپسر8427930786

نوبت دوم/ كازرون -دانشگاه سلمان فارسي |روانشناسيشيرازدختر5751120225

روزانه/ مركزاموزش عالي الر |روانشناسيشاهين شهرپسر4626415980

نوبت دوم/ دانشگاه مراغه |روانشناسيبنابپسر4630715998

پيام نور/ مركزقزوين -دانشگاه پيام نوراستان قزوين |روانشناسيقزوينپسر4846116799

نجف آباددختر4897116996
غير / اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان |روانشناسي

انتفاعي

غير انتفاعي/ بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش |روانشناسيبابلپسر5152217975

پيام نور/ مركزنجف اباد -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |روانشناسينجف آباددختر5844820596

بوشهردختر6393622765
مناطق / بومي استان بوشهر -بوشهر-دانشگاه خليج فارس |روانشناسي

محروم

پيام نور/ مركزرودسر -دانشگاه پيام نوراستان گيالن |روانشناسيرودسردختر6722724056

غير انتفاعي/ / غيرانتفاعي /دانشگاه شمال امل |روانشناسيبابلدختر7720327998

شهركرددختر11567043625
/ مركزشهركرد -دانشگاه پيام نوراستان چهارمحال وبختياري |روانشناسي

پيام نور
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پيام نور/ مركزكرمانشاه -دانشگاه پيام نوراستان كرمانشاه |روانشناسيكرمانشاهدختر7384326698

پيام نور/ مركزاهواز -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |روانشناسياهوازدختر7564927399

پيام نور/ واحدماهدشت -دانشگاه پيام نوراستان البرز|روانشناسيكرجدختر9864436667

غير انتفاعي/ قزوين -موسسه غيرانتفاعي رجا|روانشناسيقزويندختر8584731408

پيام نور/ مركزقم -دانشگاه پيام نوراستان قم |روانشناسيقمدختر8733332025

غير انتفاعي/ قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي |روانشناسيشهرياردختر9141033710

پيام نور/ مركزدماوند -دانشگاه پيام نوراستان تهران |روانشناسياسالم شهردختر10431238993

پيام نور/ مركزاراک -دانشگاه پيام نوراستان مركزي |روانشناسياراکدختر9459435022

غير انتفاعي/ فوالدشهراصفهان -موسسه غيرانتفاعي امين |روانشناسيشاهين شهرپسر13032449713

غير انتفاعي/ رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال |روانشناسيورامينپسر10378638781

پيام نور/ مركزحسن اباد -دانشگاه پيام نوراستان تهران |روانشناسياسالم شهردختر10469239152

غير انتفاعي/ خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي |روانشناسياهوازپسر10554039483

پيام نور/ مركزدزفول -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |روانشناسيدزفولدختر11163641972

غير انتفاعي/ ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران |روانشناسيساريپسر11310242591

اهوازدختر11567043625
غير / اصفهان -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا|روانشناسي

انتفاعي

آموزش ابتدايي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

بيرجنددختر227637296
بومي -بيرجند/ع /پرديس امام سجاد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ خراسان جنوبي 

خويپسر213886810
بومي -پرديس شهيدرجايي اروميه-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ آذربايجان غربي 

سنندجدختر99172956
بومي -پرديس بنت الهدي صدرسنندج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ كردستان 

ماليردختر166345194
بومي استان -پرديس شهيدباهنرهمدان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ همدان 

گلپايگاندختر155974836
بومي -اصفهان/س /پرديس فاطمه الزهرا-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ استان اصفهان 

مباركهپسر137924230
بومي استان -پرديس شهيدباهنراصفهان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ اصفهان 

كياندختر58901701
بومي استان -پرديس شهيدباهنرشهركرد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ چهارمحال وبختياري 

چالوسدختر107733232
بومي -ساري/س /پرديس فاطمه الزهرا-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ مازندران 

قمدختر77022259
بومي -قم/س /پرديس حضرت معصومه -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ استان قم 

اروميهدختر239397685
بومي -پرديس عالمه طباطبائي اروميه-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ آذربايجان غربي 

دارابپسر120183649
بومي فارس -پرديس شهيدرجايي شيراز-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ 
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تربت حيدريهپسر113703439
بومي -پرديس شهيدبهشتي مشهد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ خراسان رضوي 

تويسركانپسر204346463
بومي -پرديس شهيدمقصودي همدان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ استان همدان 

قمپسر187525887
بومي استان -پرديس ايت اله طالقاني قم-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ قم 

سروآبادپسر169305305
بومي -پرديس شهيدمدرس سنندج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ كردستان 

بنابدختر135544144
بومي -تبريز/س /پرديس فاطمه الزهرا-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ آذربايجان شرقي 

شهرياردختر150854655
بومي /-ورامين /پرديس زينبيه پيشوا-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ استان تهران 

تنکابنپسر169015296
بومي -پرديس دكترشريعتي ساري-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ مازندران 

قزويندختر94432813
بومي -پرديس بنت الهدي صدرقزوين-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ استان قزوين 

الهيجاندختر217846963
بومي -پرديس بنت الهدي صدررشت-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ گيالن 

ميانهپسر152724717
بومي -پرديس عالمه اميني تبريز-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ آذربايجان شرقي 

يزدپسر128543908
بومي استان -پرديس شهيدپاک نژاديزد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ يزد 

كرمانشاهپسر202966408
بومي -پرديس شهيدرجايي كرمانشاه-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ استان كرمانشاه 

اردبيلدختر154884789
بومي -پرديس بنت الهدي صدراردبيل-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ استان اردبيل 

محالتدختر158294923
بومي -اراک/س /پرديس زينب كبري -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ مركزي 

كرماندختر155454810
بومي استان -پرديس شهيدباهنركرمان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ كرمان 

كرمانپسر259618467
پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ بومي استان كرمان -كرمان

كرجدختر260838523
بومي استان البرز -پرديس اميركبيركرج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ 

فرخ شهرپسر160254988
بومي استان -پرديس بحرالعلوم شهركرد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ چهارمحال وبختياري 

كرمانشاهدختر173745443
بومي -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ استان كرمانشاه 

بجنوردپسر276119096
بومي -بجنورد/ع /پرديس امام محمدباقر-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ خراسان شمالي 

دارابدختر145074466
/ بومي فارس -پرديس شهيدباهنرشيراز-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان

ورامينپسر155454810
بومي -پرديس شهيدمفتح شهرري-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ استان تهران 

خرم آباددختر229827364
بومي -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ لرستان 
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گرگانپسر279529206
بومي -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ گلستان 

اردبيلپسر257028374
بومي -پرديس عالمه طباطبائي اردبيل-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ استان اردبيل 

اراکپسر241917779
/ بومي مركزي -پرديس شهيدباهنراراک-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان

باغستانپسر228427318
-پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي كرج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ بومي استان تهران 

زنجاندختر251438155
بومي -زنجان/س /پرديس فاطمه الزهرا-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ استان زنجان 

رشتپسر256718361
بومي گيالن -رشت/ع /پرديس امام علي -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فرهنگيان/ 

آموزش کودکان استثنايي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

سنندجپسر267888778
-پرديس شهيدچمران تهران-دانشگاه فرهنگيان |اموزش كودكان استثنايي

فرهنگيان/ بومي كردستان 

مديريت

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ دانشگاه تهران |مديريت ماليهمدانپسر2311631

روزانه/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |مديريت صنعتيآملپسر37371050

روزانه/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |مديريت بيمه اكوشهركرددختر54781575

غير انتفاعي/ تهران /-غيرانتفاعي /دانشگاه علم وفرهنگ |مديريت صنعتيكرجدختر220837067

روزانه/ دانشگاه قم |مديريت بازرگانيكرجپسر170615340

روزانه/ دانشگاه يزد |مديريت صنعتييزدپسر179845641

نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|مديريت بازرگانيكرماندختر3280210930

نوبت دوم/ بابلسر -دانشگاه مازندران |مديريت بازرگانيبابلپسر277049126

غير انتفاعي/ دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد|مديريت صنعتياسالم شهردختر5302518537

بوشهرپسر5129017883
مناطق / بومي استان بوشهر -بوشهر-دانشگاه خليج فارس |مديريت صنعتي

محروم

بندرعباسپسر4637516030
مناطق / بومي هرمزگان -بندرعباس-دانشگاه هرمزگان |مديريت بازرگاني

محروم

روزانه/ ميبد -دانشگاه ايت اله حايري |مديريت صنعتييزدپسر3485811684

نوبت دوم/ دانشگاه كاشان |مديريت بازرگانيكاشانپسر209206647

قمدختر243697851
ويژه خواهران /-ع /دانشکده علوم انساني حضرت معصومه |مديريت بازرگاني

نوبت دوم/ قم -

روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|مديريت دولتيكاشانپسر4097213992

روزانه/ دانشگاه زنجان |مديريت صنعتيكرجپسر264868676

نوبت دوم/ دانشگاه صنعتي شاهرود |مديريت صنعتيكرجپسر4088513958

نوبت دوم/ رشت -دانشگاه گيالن |مديريت بازرگانيزنجانپسر3029110044
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غير انتفاعي/ / غيرانتفاعي /دانشگاه شيخ بهايي اصفهان |مديريت صنعتيمباركهدختر5942920996

روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |مديريت ماليقمپسر300939971

نوبت دوم/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |مديريت بازرگانياهوازدختر3159010490

نوبت دوم/ گرگان -دانشگاه گلستان |مديريت بازرگانيكرجدختر4212514412

روزانه/ دانشگاه اردكان |مديريت دولتيقزويندختر3215410709

نوبت دوم/ دانشگاه يزد |مديريت بازرگانييزدپسر3420311439

پيام نور/ مركزشيراز -دانشگاه پيام نوراستان فارس |مديريت بازرگانيمرودشتپسر6355722605

نوبت دوم/ دانشگاه سمنان |مديريت دولتيورامينپسر4023113715

پيام نور/ واحدلواسانات -دانشگاه پيام نوراستان تهران |مديريت دولتيماليردختر4747716445

روزانه/ رفسنجان /-عج /دانشگاه ولي عصر|مديريت صنعتييزدپسر3918813324

غير انتفاعي/ قزوين -موسسه غيرانتفاعي رجا|مديريت صنعتيكرجدختر10509639308

روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |مديريت بازرگانيماليرپسر4086513950

پيام نور/ مركزاصفهان -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |مديريت صنعتيمباركهپسر4546415663

روزانه/ دانشگاه گنبد |مديريت بيمهبهشهردختر6121321695

روزانه/ دانشگاه ايالم |مديريت بازرگانيني ريزدختر4600215871

غير انتفاعي/ قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز|مديريت ماليكرجدختر5781720345

پيام نور/ مركزكرج -دانشگاه پيام نوراستان البرز|مديريت دولتيكرجپسر5650819839

اروميهپسر7493427114
پيام / مركزاروميه -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي |مديريت بازرگاني

نور

غير انتفاعي/ ابيک -موسسه غيرانتفاعي بصير|مديريت بازرگانيكرجدختر5756120249

پيام نور/ مركزهمدان -دانشگاه پيام نوراستان همدان |مديريت دولتيهمدانپسر8224929989

پيام نور/ مركزاراک -دانشگاه پيام نوراستان مركزي |مديريت بازرگانياراکپسر6637023720

پيام نور/ مركزورامين -دانشگاه پيام نوراستان تهران |مديريت بازرگانيورامينپسر7007425210

پيام نور/ مركززنجان -دانشگاه پيام نوراستان زنجان |مديريت بازرگانيزنجاندختر8186429837

پيام نور/ مركزاردبيل -دانشگاه پيام نوراستان اردبيل |مديريت صنعتياردبيلپسر9176233844

غير انتفاعي/ مشهد -موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي |مديريت بازرگانيبندرعباسپسر11752844422

پيام نور/ مركزكرمان -دانشگاه پيام نوراستان كرمان |مديريت بازرگانيكرماندختر9390134735

غير انتفاعي/ قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي |مديريت بازرگانيكرجپسر10446239044

غير انتفاعي/ قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي |مديريت صنعتيمحمد شهرپسر13318950917
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مديريت فرهنگي هنري

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

كرجدختر6352922594
غير / تهران /-غيرانتفاعي /دانشگاه علم وفرهنگ |مديريت فرهنگي هنري

انتفاعي

مديريت کسب و کارهاي کوچک

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

مديريت و بازرگاني دريايي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

حسابداري

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

پيام نور/ مركزهمدان -دانشگاه پيام نوراستان همدان |حسابداريهمدانپسر5579819548

روزانه/ قزوين /-ره /دانشگاه بين المللي امام خميني |حسابداريقزوينپسر52571502

روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|حسابداريآملدختر54621570

روزانه/ دانشگاه فردوسي مشهد |حسابداريسمنانپسر65291882

روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |حسابدارياسالم شهردختر60091736

غير انتفاعي/ تهران /-غيرانتفاعي /دانشگاه علم وفرهنگ |حسابدارياسالم شهرپسر195056150

روزانه/ دانشگاه تهران |حسابداريقمدختر81252403

روزانه/ دانشگاه اصفهان |حسابداريخميني شهرپسر88282613

روزانه/ دانشگاه بجنورد |حسابداريبابلپسر286909446

روزانه/ دانشگاه شيراز |حسابداريبوشهردختر107313217

روزانه/ دانشگاه قم |حسابداريكاشاندختر242077786

نوبت دوم/ بابلسر -دانشگاه مازندران |حسابداريبابلپسر128903922

غير انتفاعي/ تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم |حسابداريورامينپسر130243967

روزانه/ رشت -دانشگاه گيالن |حسابداريرامسردختر131904025

روزانه/ دانشگاه صنعتي شاهرود |حسابدارينيشابورپسر137234212

پيام نور/ مركزقم -دانشگاه پيام نوراستان قم |حسابداريقمپسر153634749

روزانه/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |حسابدارياهوازپسر167285236

نوبت دوم/ دانشگاه يزد |حسابدارييزدپسر233617492

نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|حسابداريكرمانپسر236277581

غير انتفاعي/ اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني |حسابداريفالورجانپسر5587419580

پيام نور/ مركزاصفهان -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |حسابداريخميني شهردختر213466792

روزانه/ دانشگاه اروميه |حسابداريكرجپسر248528044

نوبت دوم/ سنندج -دانشگاه كردستان |حسابداريسنندجدختر5989321192
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غير انتفاعي/ / ويژه خواهران /كرج -موسسه غيرانتفاعي رسام |حسابداريتهراندختر295279746

نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|حسابدارياهوازدختر5131517893

روزانه/ دانشگاه گنبد |حسابداريگرگانپسر3377311285

روزانه/ قائنات -دانشگاه بزرگمهر|حسابداريشهرضادختر4676516175

غير انتفاعي/ قم -موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش |حسابداريقمپسر3232410768

غير انتفاعي/ قم -موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش |حسابداريقمدختر3890513209

شهركرددختر3558811941
/ مركزشهركرد -دانشگاه پيام نوراستان چهارمحال وبختياري |حسابداري

پيام نور

پيام نور/ مركزكاشان -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |حسابداريكاشانپسر3582112033

غير انتفاعي/ / غيرانتفاعي /دانشگاه شمال امل |حسابداريآملپسر3602712119

پيام نور/ واحدمالرد -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حسابداريشهرياردختر4138914138

پيام نور/ مركزنجف اباد -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |حسابدارينجف آبادپسر4288314676

غير انتفاعي/ خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي |حسابدارياهوازپسر5392018833

پيام نور/ مركزيزد -دانشگاه پيام نوراستان يزد|حسابدارييزددختر4824816720

غير انتفاعي/ البرزقزوين -موسسه غيرانتفاعي كاسپين |حسابداريكرجپسر8480830999

پيام نور/ واحدخميني شهر -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |حسابداريدرچه پيازپسر4865316890

غير انتفاعي/ رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال |حسابداريرشتپسر5101417769

غير انتفاعي/ رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال |حسابداريرشتدختر9054333343

پيام نور/ مركزخوي -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي |حسابداريخويپسر5104917783

پيام نور/ مركزاروميه -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي |حسابدارياروميهدختر5239018289

پيام نور/ مركزشيراز -دانشگاه پيام نوراستان فارس |حسابداريشيرازپسر6341322544

غير انتفاعي/ قم -موسسه غيرانتفاعي حکمت |حسابداريقمدختر5655619861

غير انتفاعي/ ابيک -موسسه غيرانتفاعي بصير|حسابداريآملپسر6014021287

پيام نور/ واحدهشتگرد -دانشگاه پيام نوراستان البرز|حسابداريكرجپسر6039321392

پيام نور/ مركزاهواز -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |حسابدارياهوازپسر6283422336

پيام نور/ مركزصومعه سرا -دانشگاه پيام نوراستان گيالن |حسابداريرشتپسر6533623328

پيام نور/ واحدماهدشت -دانشگاه پيام نوراستان البرز|حسابداريكرجدختر6782124290

غير انتفاعي/ شيراز -موسسه غيرانتفاعي حافظ|حسابداريبهبهاندختر7254526168

غير انتفاعي/ گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان |حسابداريشهريارپسر9201033955

غير انتفاعي/ ايوانکي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايداراريا|حسابداريوراميندختر8519931153

پيام نور/ مركزكرمان -دانشگاه پيام نوراستان كرمان |حسابداريكرمانپسر8028329198

غير انتفاعي/ ابيک قزوين -موسسه غيرانتفاعي اوج |حسابداريكرجپسر8370930539

غير انتفاعي/ مشهد -موسسه غيرانتفاعي عطار|حسابداريقوچانپسر11880944971

علوم قرآن و حديث

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

شاهرودپسر11482543294
سازمان اوقاف -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم |علوم قران وحديث

نوبت دوم/ قم -وامورخيريه 
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فقه و حقوق

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ دانشگاه شهيدمطهري |فقه وحقوق اسالميسبزوارپسر159994981

قمدختر217846963
ويژه /-ع /دانشکده علوم انساني حضرت معصومه |فقه وحقوق اسالمي

روزانه/ قم -خواهران 

غير انتفاعي/ دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي |فقه وحقوق اماميبندرعباسپسر7035625331

اقتصاد

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ دانشگاه تهران |اقتصادسمنانپسر45131290

روزانه/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |اقتصادقزوينپسر49491410

روزانه/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |اقتصادشهرياردختر56451630

روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |اقتصادنوشهرپسر74702173

روزانه/ دانشگاه اصفهان |اقتصادكرمانشاهپسر119303620

روزانه/ دانشگاه شيراز |اقتصادكرمانپسر154324770

روزانه/ دانشگاه تبريز |اقتصادبنابدختر167285236

روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|اقتصادهمداندختر237267618

روزانه/ دانشگاه قم |اقتصادشهرياردختر291239615

روزانه/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|اقتصادكرماندختر3822312946

نوبت دوم/ رشت -دانشگاه گيالن |اقتصادسبزوارپسر3979013547

روزانه/ دانشگاه يزد |اقتصاديزدپسر239087673

روزانه/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |اقتصاداهوازدختر3017510000

نوبت دوم/ بابلسر -دانشگاه مازندران |اقتصادنوشهرپسر4215614424

روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |اقتصادورامينپسر4037413770

روزانه/ ميبد -دانشگاه ايت اله حايري |اقتصاديزددختر4150714189

نوبت دوم/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |اقتصادخرم آباددختر6881424722

نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|اقتصاديزددختر11418643035

پيام نور/ مركزاهواز -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |اقتصاداهوازپسر11209842159

علوم ورزشي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

نوبت دوم/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |علوم ورزشيابهردختر8438530833

خميني شهردختر8820332394
/ / ويژه خواهران /مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند|علوم ورزشي

روزانه

تاريخ اسالم

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

غير انتفاعي/ دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي |تاريخ اسالموراميندختر4752216461
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جهانگردي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ رشت -دانشگاه گيالن |جهانگرديقزويندختر117583568

روزانه/ دانشگاه يزد |جهانگردييزدپسر263538632

نوبت دوم/ بابلسر -دانشگاه مازندران |جهانگرديچالوسدختر6403422806

هتلداري

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

کاردان فني برق

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران |كارداني فني برقبروجردپسر241767773

کاردان فني مکانيک

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ دانشگاه ياسوج |كارداني فني مکانيکسيرجانپسر11414643018

کاردان فني عمران

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ دانشگاه تبريز |كارداني فني عمرانمراغهپسر9219434042

روزانه/ دانشگاه تربت حيدريه |كارداني فني عمراناهوازپسر10550339468

کارداني نقشه برداري

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

كرجپسر6804624380
سازمان جغرافيايي -اموزشکده فني نقشه برداري |كارداني نقشه برداري

نوبت دوم/ نيروهاي مسلح 

نوبت دوم/ مركزاموزش عالي ممسني |كارداني نقشه برداريكازرونپسر9856736633
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کارداني معماري

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ مجتمع اموزش عالي زرند |كارداني معماريبندرعباسپسر10029137350

روزانه/ دانشگاه اروميه |كارداني معماريخويپسر7493427114

نوبت دوم/ دانشگاه تربت حيدريه |كارداني معماريتربت حيدريهدختر13439951389

کاردان فني صنايع

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

کاردان فني معدن

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ تبريز -دانشگاه صنعتي سهند|كارداني فني معدنخويپسر11597143742

کاردان فني خط و ابنيه

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

روزانه/ دانشگاه تبريز |كاردان فني خطوابنيهبنابپسر10678339984

کارداني کشاورزي

رتبه کشوری
رتبه در 

سهمیه
رشته قبولیشهرجنسیت

كرجپسر10788740440
وزارت -اموزشکده كشاورزي كرج |كارداني مکانيزاسيون كشاورزي

نوبت دوم/ جهادكشاورزي 

روزانه/ دانشگاه ايالم |كارداني تکنولوژي ماشين هاي كشاورزيقمدختر7558627376
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