
منطقهجنسیتاستان- شهر / دانشگاه - رشته رتبه سهمیهسال

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شيراز|پزشکي961

(3)سه پسرايالم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |پزشکي962

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |پزشکي963

(3)سه دخترفيروزآباد/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شيراز|پزشکي964

(3)سه پسرابهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |پزشکي965

(3)سه پسربوكان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |پزشکي966

(3)سه دخترياسوج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |پزشکي967

(3)سه دخترگنبد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |پزشکي968

969
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|پزشکي

دهلران/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرايالم/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|پزشکي9610

(3)سه پسرشيروان/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي مشهد|پزشکي9611

(3)سه دختراسفراين/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |پزشکي9612

9613
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|پزشکي

گچساران/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-پزشکي 9514

(3)سه پسرنقده/روزانه/ نيسال اول -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پزشکي9614

(3)سه پسرانديمشك/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايران |پزشکي9615

(3)سه پسرزورانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران –پزشکي 9516

(3)سه دخترطبس/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي مشهد|پزشکي9616

(3)سه پسرآزادشهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايران |پزشکي9617



(3)سه پسرپيرانشهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايران |پزشکي9618

(3)سه پسرشيروان/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي مشهد|پزشکي9620

(3)سه پسرسنقر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايران |پزشکي9621

9622
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|دندانپزشکي

شوشتر/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرمريوان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايران |پزشکي9623

(3)سه پسرسنقر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايران |پزشکي9624

(3)سه پسركوهدشت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايران |پزشکي9625

(3)سه پسرعشق آباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايران |پزشکي9626

(3)سه پسردورود/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايران |پزشکي9627

(3)سه پسرپيرانشهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايران |پزشکي9628

(3)سه پسرتنکابن/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايران |پزشکي9630

(3)سه پسرخنج/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شيراز|پزشکي9631

9632
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|پزشکي

تنکابن/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسربشرويه/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي مشهد|پزشکي9633

(3)سه دخترتاكستان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |پزشکي9634

(3)سه پسرجيرفت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |دندانپزشکي9635

(3)سه پسرايلخچي/روزانه/ نيسال اول -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پزشکي9636

9638
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|پزشکي

ياسوج/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرآبادان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |دندانپزشکي9639

(3)سه دختراهر/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|پزشکي9640



(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران- پزشکي 9541

9641
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|پزشکي

شهربابك/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرتربت جام/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي مشهد|پزشکي9642

9643
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|پزشکي

گچساران/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايران-پزشکي 9544

(3)سه پسرتنکابن/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شيراز|پزشکي9644

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-پزشکي 9545

9645
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|پزشکي

تنکابن/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-پزشکي 9546

9646
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|پزشکي

شيروان/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پزشکي 9547

(3)سه پسرتنکابن/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شيراز|پزشکي9647

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-پزشکي 9548

(3)سه دختربرازجان/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شيراز|پزشکي9648

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پزشکي 9549

(3)سه پسرفيروزآباد/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شيراز|پزشکي9649

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-پزشکي 9550

(3)سه پسردره شهر/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شيراز|پزشکي9650

(3)سه پسرتنکابن/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي مشهد|پزشکي9651

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-پزشکي 9552



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-دندانپزشکي 9552

9652
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|دندانپزشکي

شهرك مهاجران/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسراهر/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پزشکي9653

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پزشکي 9554

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-دندانپزشکي 9554

(3)سه پسرتنکابن/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شيراز|پزشکي9654

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پزشکي 9555

(3)سه پسرتربت جام/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي مشهد|پزشکي9655

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-داروسازي 9556

(3)سه پسرمشکين شهر/روزانه/ نيسال اول -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پزشکي9656

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-دندانپزشکي 9557

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پزشکي 9557

9657
/ نيسال اول -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پزشکي

قره ضياءالدين/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-دندانپزشکي 9558

(3)سه دختراسفراين/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايران |پزشکي9658

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پزشکي 9559

(3)سه پسرفيروزآباد/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شيراز|پزشکي9659

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-دندانپزشکي 9560

(3)سه پسرجيرفت/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شيراز|پزشکي9660

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-دندانپزشکي 9561



(3)سه پسرمهريز/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شيراز|پزشکي9661

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-پزشکي 9562

9662
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي اصفهان|پزشکي

اركوازملکشاهي/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-پزشکي 9563

(3)سه دخترآبادان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |دندانپزشکي9663

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-پزشکي 9564

(3)سه پسرسرپل ذهاب/روزانه/ نيسال اول -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پزشکي9664

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-پزشکي 9565

(3)سه پسرجوانرود/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |پزشکي9665

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-پزشکي 9566

(3)سه پسرمهاباد/روزانه/ نيسال اول -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پزشکي9666

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-دندانپزشکي 9567

(3)سه پسرخدابنده/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |پزشکي9667

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پزشکي 9569

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شيراز|پزشکي9669

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-پزشکي 9570

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شيراز|پزشکي9670

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-پزشکي 9571

(3)سه پسرسقز/روزانه/ نيسال اول -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پزشکي9671

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-پزشکي 9572



(3)سه پسربوكان/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پزشکي9672

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-دندانپزشکي 9573

(3)سه پسرايرانشهر/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي مشهد|پزشکي9673

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-دندانپزشکي 9574

(3)سه پسربانه/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پزشکي9675

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-پزشکي 9576

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-دندانپزشکي 9577

(3)سه پسراشنويه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |دندانپزشکي9677

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پزشکي 9578

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-پزشکي 9579

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-پزشکي 9580

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-دندانپزشکي 9580

(3)سه دخترماكو/روزانه/ نيسال اول -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پزشکي9681

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-داروسازي 9582

(3)سه دخترلردگان/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي اصفهان|پزشکي9682

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پزشکي 9584

9684
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|دندانپزشکي

مالرد/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-پزشکي 9585

(3)سه دخترگنبد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايران |پزشکي9685

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-پزشکي 9586



(3)سه پسربوكان/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پزشکي9686

(3)سه دخترپاكدشت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |پزشکي9687

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پزشکي 9588

(3)سه پسرمهاباد/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پزشکي9688

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-پزشکي 9589

(3)سه پسرالمرد/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شيراز|پزشکي9689

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-پزشکي 9590

(3)سه دخترخواف/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي مشهد|پزشکي9690

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-دندانپزشکي 9591

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-پزشکي 9591

(3)سه دخترشيروان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايران |پزشکي9691

9692
/ نيمسال اول -رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن |پزشکي

تنکابن/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترياسوج/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شيراز|پزشکي9693

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-پزشکي 9594

(3)سه پسرشهريار/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |پزشکي9694

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پزشکي 9595

(3)سه پسراسالم آبادغرب/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |پزشکي9695

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-پزشکي 9596

(3)سه دخترياسوج/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شيراز|پزشکي9696

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پزشکي 9597



(3)سه پسرمشکين شهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |دندانپزشکي9697

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پزشکي 9598

(3)سه پسرشوط/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پزشکي9698

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-پزشکي 9599

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پزشکي 9599

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پزشکي 9599

(3)سه پسرجوانرود/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |پزشکي9699

(3)سه دخترفومن/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايران |پزشکي96100

(3)سه دخترجوانرود/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايران |پزشکي96101

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-دندانپزشکي 95102

(3)سه دختررشتخوار/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي مشهد|پزشکي96102

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-پزشکي 95103

(3)سه پسركاشمر/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي مشهد|پزشکي96103

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-دندانپزشکي 95104

(3)سه پسربافت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |دندانپزشکي96104

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-پزشکي 95105

(3)سه دختردهاقان/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي اصفهان|پزشکي96105

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-دندانپزشکي 95106

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شيراز|پزشکي96106

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-پزشکي 95107



(3)سه پسربوكان/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پزشکي96107

(3)سه پسرسروآباد/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي همدان|پزشکي96108

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-پزشکي 95109

96109
/ نيمسال اول -ساري-دانشگاه علوم پزشکي مازندران |پزشکي

گنبد/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پزشکي 95110

(3)سه پسرقروه/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پزشکي96110

(3)سه پسربافت/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي كرمان|پزشکي96110

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پزشکي 95112

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-پزشکي 95112

(3)سه پسرربط/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي اروميه|پزشکي96112

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-دندانپزشکي 95114

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-پزشکي 95115

(3)سه دخترتاكستان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |پزشکي96115

(3)سه دخترآزادشهر/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي مشهد|پزشکي96115

(3)سه دخترآذرشهر/روزانه/ نيسال اول -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پزشکي96115

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پزشکي 95116

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-پزشکي 95118

96118
/ نيمسال اول -رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن |پزشکي

تنکابن/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-پزشکي 95119

(3)سه پسرشيروان/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي مشهد|پزشکي96119



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-پزشکي 95120

(3)سه دختربافت/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شيراز|پزشکي96120

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پزشکي 95121

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-دندانپزشکي 95122

(3)سه دخترتنکابن/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شيراز|پزشکي96122

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-پزشکي 95123

(3)سه پسرمهاباد/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي اروميه|پزشکي96123

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پزشکي 95124

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-پزشکي 95125

(3)سه پسرهرسين/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |پزشکي96125

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهركرد-پزشکي 95126

96126
لنده /روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شيراز|پزشکي

دوگنبدان
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-پزشکي 95127

(3)سه پسرسلماس/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي اروميه|پزشکي96127

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پزشکي 95128

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شيراز|پزشکي96128

(3)سه پسرخواف/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي مشهد|پزشکي96128

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-پزشکي 95129

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-پزشکي 95130

(3)سه پسرهشترود/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زنجان |پزشکي96130



(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-پزشکي 95131

(3)سه پسرلردگان/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي اصفهان|پزشکي96131

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي دخترجان-پزشکي 95132

(3)سه پسرپيرانشهر/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي اروميه|پزشکي96132

(3)سه دخترروزانه-رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن -پزشکي 95133

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-دندانپزشکي 95133

(3)سه پسرسقز/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي اروميه|پزشکي96133

(3)سه پسرمهريز/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي اصفهان|پزشکي96134

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پزشکي 95135

(3)سه دختربرازجان/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شيراز|پزشکي96135

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-دندانپزشکي 95137

(3)سه دخترخرامه/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شيراز|پزشکي96137

(3)سه دخترعجب شير/روزانه/ نيسال اول -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پزشکي96137

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-پزشکي 95139

(3)سه دخترسقز/روزانه/ نيسال اول -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پزشکي96139

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-پزشکي 95140

(3)سه دخترقائن/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي مشهد |دندانپزشکي96140

(3)سه دخترماه شهر/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شيراز|پزشکي96142

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-پزشکي 95143

(3)سه دخترپاكدشت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |پزشکي96143



(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-دندانپزشکي 95144

96144
/ نيمسال دوم -كرج-دانشگاه علوم پزشکي البرز|پزشکي

شاهين دژ/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-پزشکي 95145

(3)سه پسربوكان/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي همدان|پزشکي96145

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-دندانپزشکي 95146

96146
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شيراز|پزشکي

مسجدسليمان/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-پزشکي 95147

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-پزشکي 95147

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-پزشکي 95147

(3)سه پسربرازجان/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شيراز|پزشکي96148

(3)سه پسرالشتر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |پزشکي96149

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پزشکي 95150

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پزشکي 95151

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-دندانپزشکي 95151

(3)سه پسرجيرفت/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي كرمان|پزشکي96151

(3)سه پسرهريس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |دندانپزشکي96152

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-پزشکي 95153

(3)سه پسرجيرفت/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي كرمان|پزشکي96153

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پزشکي 95154

96154
/ نيمسال دوم -ساري-دانشگاه علوم پزشکي مازندران |پزشکي

مياندوآب/روزانه
(3)سه پسر



(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پزشکي 95155

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-دندانپزشکي 95155

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-دندانپزشکي 95155

(3)سه پسرمياندوآب/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي اروميه|پزشکي96155

(3)سه پسرفردوس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |پزشکي96156

(3)سه دخترجغتاي/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي مشهد|پزشکي96157

(3)سه دخترپيرانشهر/روزانه/ نيسال اول -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پزشکي96158

96160
/ نيمسال اول -رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن |پزشکي

حويق/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دختركردكوي/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |پزشکي96162

(3)سه دخترشيروان/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي مشهد|پزشکي96163

(3)سه دخترشيراز/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شيراز|پزشکي96164

(3)سه پسرسردشت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |دندانپزشکي96164

96166
/ نيمسال اول -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پزشکي

شوش دانيال/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرسرپل ذهاب/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |پزشکي96167

(3)سه دخترجيرفت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |دندانپزشکي96168

96169
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي اصفهان|پزشکي

فريدونشهر/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي تهران پزشکي95170

(3)سه پسرجوانرود/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |پزشکي96170

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پزشکي 95171

(3)سه دختراسالم شهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |دندانپزشکي96171



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پزشکي 95172

(3)سه پسررباط كريم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |پزشکي96172

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-دندانپزشکي 95173

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پزشکي 95174

(3)سه پسرجيرفت/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي كرمان|پزشکي96174

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-پزشکي 95175

96175
/ بومي آذربايجان غربي -دانشگاه علوم پزشکي اروميه|پزشکي

شوط/مناطق محروم
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-پزشکي 95176

(3)سه دخترگنبد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |پزشکي96176

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-پزشکي 95177

(3)سه پسرروزانه-رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن -پزشکي 95178

(3)سه پسرسراب/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |پزشکي96178

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-پزشکي 95179

(3)سه دخترتربت جام/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي مشهد|پزشکي96179

96179
/ نيمسال دوم -رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن |پزشکي

تنکابن/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-پزشکي 95180

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-پزشکي 95181

(3)سه پسربم/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي كرمان|پزشکي96181

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-پزشکي 95182

(3)سه دخترخواف/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي مشهد|پزشکي96182



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-دندانپزشکي 95183

(3)سه دخترفيروزكوه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |پزشکي96183

(3)سه پسرمريوان/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي همدان|پزشکي96183

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي يزد-پزشکي 95184

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي يزد-پزشکي 95185

96185
/ نيمسال اول -رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن |پزشکي

رامسر/روزانه
(3)سه پسر

96185
/ نيمسال اول -رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن |پزشکي

تالش/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي يزد-پزشکي 95186

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-پزشکي 95187

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي كرمان|پزشکي96187

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-پزشکي 95188

96188
/ نيمسال اول -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پزشکي

رامهرمز/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-دندانپزشکي 95189

(3)سه پسربوئين زهرا/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |پزشکي96189

(3)سه پسربروجرد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |دندانپزشکي96189

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-دندانپزشکي 95190

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي يزد-پزشکي 95191

(3)سه پسرپيرانشهر/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي اروميه|پزشکي96191

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي يزد-پزشکي 95192

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي يزد-پزشکي 95193



(3)سه پسربانه/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي اروميه|پزشکي96193

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-پزشکي 95194

(3)سه دخترشهربابك/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي كرمان|پزشکي96194

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-پزشکي 95195

(3)سه پسردهاقان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |دندانپزشکي96195

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-دندانپزشکي 95196

(3)سه دخترمياندوآب/روزانه/ نيسال اول -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پزشکي96196

(3)سه پسرروزانه- رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن -پزشکي 95197

(3)سه دخترقره ضياءالدين/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |دندانپزشکي96197

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايران-پزشکي 95198

(3)سه پسرشيروان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي مشهد |دندانپزشکي96198

(3)سه پسرتهران- دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي 95199

(3)سه پسردورود/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي همدان|پزشکي96199

(3)سه دخترروزانه- رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن -پزشکي 95200

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايران-پزشکي 95200

(3)سه دخترشيروان/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي مشهد|پزشکي96200

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-دندانپزشکي 95201

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-پزشکي 95202

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پزشکي 95203

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-دندانپزشکي 95203



(3)سه پسرياسوج/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي ياسوج|پزشکي96203

(3)سه پسرسرايان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي مشهد |دندانپزشکي96203

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-پزشکي 95204

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-پزشکي 95205

(3)سه دخترشبستر/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پزشکي96205

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي يزد-پزشکي 95206

(3)سه پسرلردگان/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي اصفهان|پزشکي96206

(3)سه پسرروزانه-اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-پزشکي 95207

(3)سه دختردهدشت/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شيراز|پزشکي96207

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-پزشکي 95208

(3)سه دختراهر/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پزشکي96208

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پزشکي 95209

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-پزشکي 95210

(3)سه پسرنکا/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |پزشکي96210

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-پزشکي 95211

(3)سه پسرلنده دوگنبدان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي فسا |پزشکي96211

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پزشکي 95212

96212
/ نيمسال اول -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پزشکي

ماه شهر/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-پزشکي 95213

(3)سه دختراسالم شهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |دندانپزشکي96213



(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-پزشکي 95214

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-پزشکي 95215

(3)سه دختربافت/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي كرمان|پزشکي96215

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-پزشکي 95216

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-دندانپزشکي 95217

96217
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي اروميه|پزشکي

مياندوآب/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-پزشکي 95218

(3)سه پسرهشتگرد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |پزشکي96218

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي- پزشکي 95219

(3)سه دخترطبس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |داروسازي96219

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران- دندانپزشکي 95220

(3)سه دخترايالم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |پزشکي96220

(3)سه پسرعجب شير/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زنجان |پزشکي96222

(3)سه دخترهرسين/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |پزشکي96223

(3)سه دخترياسوج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |دندانپزشکي96223

(3)سه دخترياسوج/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شيراز|پزشکي96225

96226
/ نيمسال اول -ساري-دانشگاه علوم پزشکي مازندران |پزشکي

اسفراين/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرملکان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زنجان |پزشکي96228

(3)سه دخترشهربابك/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |دندانپزشکي96229

96230
/ نيمسال اول -رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن |پزشکي

فومن/روزانه
(3)سه دختر



96230
/ نيمسال اول -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پزشکي

اميديه/روزانه
(3)سه دختر

1منطقه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران- دندانپزشکي95231

(3)سه پسراسفراين/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي كرمان|پزشکي96232

96233
/ نيمسال اول -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پزشکي

رامهرمز/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |دندانپزشکي96234

96235
/ نيمسال اول -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پزشکي

بوكان/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پزشکي 95236

(3)سه پسرايالم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |پزشکي96236

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-پزشکي 95238

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي يزد-دندانپزشکي 95238

96238
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|پزشکي

اسالم شهر/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرسقز/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |دندانپزشکي96239

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-دندانپزشکي 95240

(3)سه دخترسروآباد/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي همدان|پزشکي96240

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-پزشکي 95241

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-پزشکي 95241

(3)سه دخترماكو/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |دندانپزشکي96241

96243
/ نيمسال اول -ساري-دانشگاه علوم پزشکي مازندران |پزشکي

چالوس/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسراليگودرز/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي همدان|پزشکي96243

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-پزشکي 95244



96245
/ نيمسال اول -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پزشکي

بوكان/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-دندانپزشکي 95246

(3)سه پسرهمدان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |دندانپزشکي96246

(3)سه پسرمشکين شهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |دندانپزشکي96247

(3)سه دختركامياران/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |پزشکي96248

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-پزشکي 95249

96249
/ نيمسال اول -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پزشکي

ايذه/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسربيجار/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي همدان|پزشکي96250

(3)سه پسرمشکين شهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |پزشکي96251

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بابل-پزشکي 95252

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-دندانپزشکي 95253

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پزشکي 95254

(3)سه دخترزرند/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي كرمان|پزشکي96254

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-پزشکي 95255

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي كرماندندانپزشکي 95255

96255
سرپل /روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي همدان|پزشکي

ذهاب
(3)سه پسر

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي ياسوج|پزشکي96255

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-پزشکي 95257

(3)سه پسرجوانرود/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |پزشکي96257

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي قزوين-دندانپزشکي 95258



(3)سه پسراشنويه/روزانه/ رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |دندانپزشکي96258

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پزشکي 95259

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-پزشکي 95259

(3)سه پسراسفراين/روزانه/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پزشکي96260

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-پزشکي 95261

96261
/ نيمسال اول -رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن |پزشکي

تنکابن/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-دندانپزشکي 95262

(3)سه پسرجيرفت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |دندانپزشکي96262

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-پزشکي 95263

(3)سه پسراسفراين/روزانه/ رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |دندانپزشکي96263

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-داروسازي 95264

96264
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|پزشکي

فرديس/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-پزشکي 95265

(3)سه پسرايالم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |پزشکي96265

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بابل-دندانپزشکي 95266

(3)سه پسرقره ضياءالدين/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |پزشکي96266

(3)سه پسرخرم بيد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بوشهر |پزشکي96267

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-پزشکي 95268

(3)سه پسرشيروان/روزانه/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پزشکي96268

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اراك-دندانپزشکي 95269



(3)سه دخترفردوس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |پزشکي96269

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-پزشکي 95270

(3)سه پسرشبستر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |دندانپزشکي96270

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پزشکي 95271

(3)سه دختراهر/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پزشکي96271

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-پزشکي 95272

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-پزشکي 95274

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-دندانپزشکي 95274

96274
/ نيمسال اول -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پزشکي

پيرانشهر/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پزشکي 95276

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-داروسازي 95276

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-داروسازي 95276

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-داروسازي 95276

(3)سه پسرديواندره/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي همدان|پزشکي96276

96277
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شهركرد|پزشکي

شهركرد/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-پزشکي 95278

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-پزشکي 95279

(3)سه پسرگنبد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |پزشکي96279

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بابل-پزشکي 95280

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بابل-پزشکي 95281



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي دخترجان-دندانپزشکي 95282

(3)سه دختربستك/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شيراز|پزشکي96282

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-دندانپزشکي 95283

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي يزد-پزشکي 95284

(3)سه دختردورود/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |دندانپزشکي96284

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-پزشکي 95285

96285
/ نيمسال اول -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پزشکي

سنندج/روزانه
(3)سه پسر

96286
پرديس / نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|پزشکي

بانه/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-دندانپزشکي 95288

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-دندانپزشکي 95289

(3)سه دخترپاوه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |پزشکي96289

96289
/ نيمسال اول -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پزشکي

كوهدشت/روزانه
(3)سه پسر

96289
/ نيمسال اول -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پزشکي

بوكان/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرمشکين شهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |پزشکي96289

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-دندانپزشکي 95292

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-پزشکي 95292

(3)سه پسرفرديس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايران |پزشکي96293

(3)سه پسراسفراين/روزانه/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |دندانپزشکي96293

(3)سه پسربوكان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |داروسازي96293

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-پزشکي 95294



(3)سه دخترشهربابك/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |دندانپزشکي96295

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-پزشکي 95296

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-دندانپزشکي 95296

(3)سه دخترهشتگرد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايران |پزشکي96297

(3)سه پسرشبستر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |پزشکي96297

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-پزشکي 95299

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-پزشکي 95299

(3)سه پسراصفهان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |داروسازي96299

(3)سه دخترآمل/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |پزشکي96300

96300
/ نيمسال اول -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پزشکي

بوكان/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-دندانپزشکي 95301

(3)سه پسرمشهد/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي زاهدان|پزشکي96302

(3)سه دخترقائميه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |دندانپزشکي96302

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايران-پزشکي 95303

(3)سه پسرروزانه-رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن -پزشکي 95303

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي همدان|پزشکي96304

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كاشان-دندانپزشکي 95305

(3)سه دختربيجار/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زنجان |پزشکي96305

(3)سه دخترنقده/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |دندانپزشکي96305

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-دندانپزشکي 95306



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-پزشکي 95307

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-پزشکي 95307

(3)سه پسرقروه/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي همدان|پزشکي96307

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي كرمان|پزشکي96307

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي ياسوج|پزشکي96309

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-داروسازي 95310

(3)سه دخترشوط/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|داروسازي96310

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي قزوين-پزشکي 95311

96311
/ نيمسال اول -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پزشکي

جوانرود/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-پزشکي 95312

(3)سه پسرارسنجان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي فسا |پزشکي96312

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-داروسازي 95313

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بابل-دندانپزشکي 95314

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-پزشکي 95315

(3)سه پسرگنبد/روزانه/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پزشکي96315

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-پزشکي 95316

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-دندانپزشکي 95317

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-پزشکي 95319

(3)سه پسربوئين مياندشت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |پزشکي96319

(3)سه دخترنقده/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |پزشکي96319



(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-دندانپزشکي 95320

(3)سه دختربندر ديلم/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شيراز|پزشکي96321

(3)سه پسرروزانه-ساري-دانشگاه علوم پزشکي مادختردران -پزشکي 95322

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-دندانپزشکي 95322

(3)سه دخترسقز/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي همدان|پزشکي96322

96322
/ نيمسال دوم -كرج-دانشگاه علوم پزشکي البرز|پزشکي

اسالم شهر/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كاشان-پزشکي 95324

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-پزشکي 95325

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-پزشکي 95325

96325
/ نيمسال دوم -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پزشکي

بوكان/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرايالم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |پزشکي96325

96328
/ نيمسال اول -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پزشکي

رامهرمز/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرنهبندان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |پزشکي96329

(3)سه پسرروزانه-رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن -پزشکي 95330

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي بيرجنددندانپزشکي 95330

96330
/ نيمسال دوم -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پزشکي

اسالم آبادغرب/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-ساري-دانشگاه علوم پزشکي مادختردران -پزشکي 95332

(3)سه دخترقروه/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي همدان|پزشکي96332

96332
/ نيمسال دوم -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پزشکي

بوكان/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-دندانپزشکي 95333



96334
/ نيمسال دوم -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پزشکي

بوكان/روزانه
(3)سه پسر

96334
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|دندانپزشکي

كرج/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-پزشکي 95335

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-پزشکي 95335

(3)سه پسركامياران/روزانه/ تهران /-عج /دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل |پزشکي96336

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-دندانپزشکي 95337

(3)سه پسربرازجان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بوشهر |پزشکي96337

(3)سه پسربافت/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي كرمان|پزشکي96337

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-دندانپزشکي 95338

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-داروسازي 95339

(3)سه پسرسرايان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |پزشکي96339

(3)سه دخترفومن/روزانه/ رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |دندانپزشکي96340

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايران-پزشکي 95341

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بابل-دندانپزشکي 95341

96341
/ نيمسال دوم -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پزشکي

اليگودرز/روزانه
(3)سه پسر

96342
/ نيمسال دوم -رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن |پزشکي

تنکابن/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-پزشکي 95343

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-پزشکي 95343

(3)سه پسركرمان/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي كرمان|پزشکي96346

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-دندانپزشکي 95348



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-پزشکي 95348

96349
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|پزشکي

شهرري/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-پزشکي 95350

96350
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|پزشکي

خدابنده/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسربندر دير/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بوشهر |پزشکي96351

(3)سه پسرجيرفت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |پزشکي96352

(3)سه پسرروزانه-ساري-دانشگاه علوم پزشکي مادختردران -پزشکي 95353

(3)سه پسرگنبد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |پزشکي96353

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-پزشکي 95354

96354
/ نيمسال دوم -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پزشکي

مهاباد/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اراك-دندانپزشکي 95355

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-داروسازي 95355

(3)سه دخترزابل/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي زاهدان|پزشکي96355

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-پزشکي 95356

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-پزشکي 95357

96357
مشکين /روزانه/ تهران /-عج /دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل |پزشکي

شهر
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-پزشکي 95359

(3)سه دخترديواندره/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي همدان|پزشکي96359

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-پزشکي 95360

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-پزشکي 95360



(3)سه پسرلردگان/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شهركرد|پزشکي96361

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-پزشکي 95362

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-داروسازي 95362

(3)سه پسرسرايان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |پزشکي96362

96363
/ نيمسال دوم -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پزشکي

رامهرمز/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-پزشکي 95364

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-پزشکي 95365

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي اردبيلدندانپزشکي 95365

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-پزشکي 95365

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-داروسازي 95365

(3)سه دخترپيرانشهر/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي اروميه|پزشکي96365

(3)سه پسردورود/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي اراك|پزشکي96365

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي ياسوج|پزشکي96368

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي ياسوج|پزشکي96368

(3)سه پسرمشهد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |پزشکي96368

(3)سه پسرشاهين دژ/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي اراك|پزشکي96370

(3)سه پسرخلخال/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي سمنان |دندانپزشکي96370

96372
/ نيمسال دوم -ساري-دانشگاه علوم پزشکي مازندران |پزشکي

آستارا/روزانه
(3)سه پسر

96373
/ نيمسال دوم -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پزشکي

ايذه/روزانه
(3)سه پسر

96374
/ نيمسال دوم -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پزشکي

آبدانان/روزانه
(3)سه پسر



(3)سه پسربم/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي كرمان|پزشکي96375

(3)سه دختربافت/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي كرمان|پزشکي96376

(3)سه دخترگنبد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |پزشکي96377

(3)سه پسركوهدشت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |دندانپزشکي96378

96379
فيض آبادتربت /روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |پزشکي

حيدريه
(3)سه پسر

(3)سه دخترجيرفت/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي كرمان|پزشکي96380

96381
لنده /روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شهركرد|پزشکي

دوگنبدان
(3)سه پسر

(3)سه پسرجيرفت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |دندانپزشکي96381

96383
/ نيمسال دوم -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پزشکي

بوكان/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترجيرفت/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي كرمان|پزشکي96384

(3)سه دختراسالم آبادغرب/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |پزشکي96385

(3)سه پسرمهريز/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |پزشکي96386

(3)سه پسرنظرآباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |دندانپزشکي96387

96388
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|پزشکي

مالرد/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شهركرد|پزشکي96388

(3)سه پسراسفراين/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شاهرود|پزشکي96390

(3)سه دخترياسوج/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي ياسوج|پزشکي96391

96392
/ نيمسال دوم -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پزشکي

هرسين/روزانه
(3)سه پسر

96392
نيمسال دوم -بجنورد-دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي |پزشکي

فريمان/روزانه/ 
(3)سه پسر

96394
بومي استان كهکيلويه و -دانشگاه علوم پزشکي ياسوج|دندانپزشکي

ياسوج/مناطق محروم/ بوير احمد 
(3)سه دختر



(3)سه پسراسفراين/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |داروسازي96394

(3)سه دخترآذرشهر/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پزشکي96396

96397
ماه /روزانه/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|دندانپزشکي

شهر
(3)سه پسر

(3)سه پسرگنبد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي مشهد |داروسازي96397

(3)سه پسركهنوج/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي كرمان|پزشکي96399

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي تبريز95400

96404
/ بومي استان كرمانشاه -دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه|پزشکي

اسالم آبادغرب/مناطق محروم
(3)سه پسر

(3)سه پسرمالرد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايران |پزشکي96406

96406
/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|دندانپزشکي

شوشتر/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرپارس آباد مغان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |پزشکي96409

(3)سه دخترجيرفت/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي كرمان|پزشکي96410

(3)سه دخترصحنه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |پزشکي96411

(3)سه دخترنظرآباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايران |پزشکي96413

(3)سه پسرتکاب/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |پزشکي96413

(3)سه پسرگرگان- دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي گلستان 95415

96415
/ بومي كردستان -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پزشکي

قروه/مناطق محروم
(3)سه پسر

(3)سه دخترسنقر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |پزشکي96416

(3)سه پسرايذه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |داروسازي96418

96419
مناطق / بومي آذربايجان شرقي -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پزشکي

اهر/محروم
(3)سه پسر

96419
/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|دندانپزشکي

انديمشك/روزانه
(3)سه پسر



(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي همدان95420

(3)سه پسربندر گناوه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بوشهر |پزشکي96421

96422
ماه /روزانه/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|دندانپزشکي

شهر
(3)سه پسر

(3)سه دختراسدآباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |دندانپزشکي96423

(3)سه پسرجوانرود/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |دندانپزشکي96424

(3)سه پسرگرگان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |پزشکي96426

(3)سه پسرجيرفت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |پزشکي96426

(3)سه پسرمهاباد/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي ياسوج|پزشکي96428

(3)سه پسركامياران/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي ياسوج|پزشکي96429

(3)سه پسردندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شيراز95430

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي ياسوج|پزشکي96430

(3)سه پسرخدابنده/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايران |پزشکي96431

96432
پارس آباد /روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي اروميه|پزشکي

مغان
(3)سه دختر

(3)سه دختراسفراين/روزانه/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پزشکي96433

(3)سه دخترروزا-دانشگاه علوم پزشکي تهران-پزشکي 95434

96435
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي سبزوار|پزشکي

مياندوآب/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرمهاباد/روزانه/ سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |دندانپزشکي96436

(3)سه دخترنقده/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|داروسازي96436

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي اصفهان95437

96438
/ سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |دندانپزشکي

شبستر/روزانه
(3)سه پسر



(3)سه پسرآبدانان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |پزشکي96439

(3)سه پسرتهران نيمسال دوم  پزشکي- دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي 95441

(3)سه دخترسرپل ذهاب/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |پزشکي96442

(3)سه دخترفردوس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |پزشکي96442

(3)سه پسركوار/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بوشهر |دندانپزشکي96444

(3)سه دخترماكو/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |پزشکي96446

(3)سه دخترشيروان/روزانه/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پزشکي96447

(3)سه پسرتاكستان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |دندانپزشکي96448

(3)سه دخترپاكدشت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايران |پزشکي96450

(3)سه پسرجيرفت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |پزشکي96450

(3)سه پسرپارس آباد مغان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |دندانپزشکي96453

(3)سه پسرتربت جام/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |دندانپزشکي96454

96455
نيمسال دوم -بجنورد-دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي |پزشکي

اسفراين/روزانه/ 
(3)سه پسر

(3)سه پسراسدآباد/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي ياسوج|پزشکي96456

(3)سه دخترشهر قدس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايران |پزشکي96457

96458
/ سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |دندانپزشکي

ديواندره/روزانه
(3)سه پسر

96460
بومي مناطق زلزله زده -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|دندانپزشکي

اهر/مناطق محروم/ آذربايجان شرقي 
(3)سه پسر

96461
/ نيمسال اول -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پزشکي

بهمئي/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي ياسوج|پزشکي96462

(3)سه پسرگنبد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |پزشکي96464



(3)سه دختربرازجان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بوشهر |پزشکي96464

(3)سه پسرسقز/روزانه/ سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |دندانپزشکي96466

96468
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي زاهدان|دندانپزشکي

تربت جام/روزانه
(3)سه پسر

96469
/ بومي لرستان -خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان |پزشکي

رومشکان/مناطق محروم
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-دندانپزشکي 95471

96471
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي سبزوار|پزشکي

پارس آباد مغان/روزانه
(3)سه پسر

96472
/ نيمسال اول -خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان |پزشکي

دورود/روزانه
(3)سه پسر

96473
/ نيمسال اول -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پزشکي

گتوند/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترمهاباد/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي اروميه|پزشکي96474

96475
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|دندانپزشکي

تهران/پرديس خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه پسرهشتگرد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايران |پزشکي96478

(3)سه پسرشهر قدس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي قزوين |دندانپزشکي96478

(3)سه دخترشهربابك/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي كرمان|پزشکي96481

(3)سه پسرمياندوآب/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي ابادان |پزشکي96482

96485
/ بجنورد -دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي |دندانپزشکي

در گز/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دختركامياران/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |پزشکي96488

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-دندانپزشکي 95489

96489
/ نيمسال اول -خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان |پزشکي

كوهدشت/روزانه
(3)سه پسر

96491
/ بومي آذربايجان غربي -دانشگاه علوم پزشکي اروميه|پزشکي

بوكان/مناطق محروم
(3)سه پسر

(3)سه پسربوشهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بوشهر |پزشکي96491



(3)سه پسرخدابنده/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زنجان |پزشکي96491

(3)سه پسركنگاور/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي دزفول |پزشکي96493

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي تهران داروسازي95495

(3)سه دخترنقده/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي اروميه|پزشکي96495

(3)سه پسرجوانرود/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بوشهر |پزشکي96495

(3)سه دخترهشتگرد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايران |پزشکي96497

(3)سه دختربستك/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس|پزشکي96497

(3)سه پسرآستارا/روزانه/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پزشکي96500

(3)سه پسرمرند/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي دزفول |پزشکي96500

(3)سه دخترسلماس/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |داروسازي96504

(3)سه دخترگچساران/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي ياسوج|پزشکي96506

96508
/ نيمسال اول -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پزشکي

دزفول/روزانه
(3)سه دختر

96511
شاهين /روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي اروميه|پزشکي

دژ
(3)سه دختر

(3)سه دخترآستارا/روزانه/ رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |داروسازي96511

96513
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شهركرد|پزشکي

فريدونشهر/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي اروميه95515

(3)سه پسردر گز/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي سبزوار|پزشکي96516

(3)سه پسربوئين مياندشت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كاشان |پزشکي96517

(3)سه دختركنگاور/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |پزشکي96518

(3)سه دخترخرامه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |دندانپزشکي96518



(3)سه دخترخواف/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي مشهد |پزشکي96521

(3)سه دخترسپيدان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |دندانپزشکي96521

(3)سه پسرميبد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |داروسازي96521

(3)سه دخترروزانه-گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان -پزشکي 95523

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايران-پزشکي 95523

(3)سه پسرجيرفت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |پزشکي96523

(3)سه پسرروزانه-سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان -پزشکي 95525

96525
قروه /روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي همدان|پزشکي

درجزين
(3)سه دختر

(3)سه دخترجيرفت/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي كرمان|پزشکي96525

(3)سه پسربوكان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي دزفول |پزشکي96525

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل-پزشکي 95526

(3)سه دخترخرمدره/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زنجان |پزشکي96527

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-داروسازي 95529

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي قم-دندانپزشکي 95530

(3)سه دخترگلستان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايران |پزشکي96530

(3)سه دخترجيرفت/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي كرمان|پزشکي96530

(3)سه پسرفيروزآباد/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي جهرم|پزشکي96530

96530
حاجي /روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس|پزشکي

آباد
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-پزشکي 95531

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-دندانپزشکي 95533



96534
عجب /روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي اروميه|پزشکي

شير
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-پزشکي 95535

96535
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس|پزشکي

ارسنجان/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-پزشکي 95537

(3)سه دخترتربت جام/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |پزشکي96538

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-داروسازي 95540

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-پزشکي 95540

(3)سه پسركازرون/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي جهرم|پزشکي96540

(3)سه پسركياكال/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |دندانپزشکي96541

(3)سه پسرانار/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي زاهدان|پزشکي96542

(3)سه دخترديواندره/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي همدان|پزشکي96544

96544
/ بومي استان همدان -دانشگاه علوم پزشکي همدان|دندانپزشکي

همدان/مناطق محروم
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-پزشکي 95545

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي بابلدندانپزشکي 95545

(3)سه پسرروزانه-سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان -پزشکي 95546

(3)سه دخترفيروزآباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بوشهر |پزشکي96547

(3)سه پسرميبد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كاشان |دندانپزشکي96547

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-فيزيوتراپي 95548

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-دندانپزشکي 95549

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-پزشکي 95550



96550
/ نيمسال دوم -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پزشکي

گچساران/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترتربت جام/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |پزشکي96550

96550
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي زاهدان|پزشکي

مياندوآب/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-بجنورد-دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -پزشکي 95552

96552
پرديس / نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|پزشکي

نقده/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيشوا/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي قم |پزشکي96553

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-پزشکي 95554

(3)سه پسركوار/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس|پزشکي96554

(3)سه دخترمشهد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |دندانپزشکي96554

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي اصفهاندندانپزشکي 95555

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-پزشکي 95555

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-داروسازي 95555

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-پزشکي 95555

96556
/ بومي كردستان -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پزشکي

بانه/مناطق محروم
(3)سه پسر

(3)سه پسربجستان/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي سبزوار|پزشکي96558

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-پزشکي 95559

(3)سه دخترياسوج/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي فسا |پزشکي96561

(3)سه پسرفارسان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كاشان |پزشکي96561

(3)سه دختربندرتركمن/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |دندانپزشکي96561

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-داروسازي 95562



(3)سه پسرايذه/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي ابادان |پزشکي96563

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-پزشکي 95564

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-داروسازي 95564

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-داروسازي 95564

96564
/ نيمسال اول -كرج-دانشگاه علوم پزشکي البرز|پزشکي

فرديس/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترتربيت معلم-همدان-پرديس شهيدباهنر-دبيري شيمي 95565

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه95565

(3)سه پسراسکو/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|داروسازي96567

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-داروسازي 95568

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-پزشکي 95570

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-پزشکي 95570

96570
/ نيمسال اول -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پزشکي

گيالنغرب/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرباغملك/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي ابادان |پزشکي96570

(3)سه دختربشرويه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي گناباد |پزشکي96572

(3)سه پسراسالم شهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زنجان |دندانپزشکي96572

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسالمي ايران-پزشکي 95573

(3)سه پسرروزانه-رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن -پزشکي 95575

96575
/ نيمسال اول -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پزشکي

اليگودرز/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترتهران/روزانه/ كرج -دانشگاه علوم پزشکي البرز|دندانپزشکي96576

(3)سه دخترروزانه-گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان -پزشکي 95577



(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي قم-دندانپزشکي 95577

(3)سه پسرمهاباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زابل |پزشکي96577

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي ايران نيمسال اول  پزشکي95578

96578
بومي -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |دندانپزشکي

بانه/مناطق محروم/ كردستان 
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-پزشکي 95580

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-دندانپزشکي 95580

(3)سه دخترلنده دوگنبدان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |دندانپزشکي96580

(3)سه دخترتربت جام/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي مشهد |داروسازي96580

(3)سه دخترطبس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |داروسازي96582

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-پزشکي 95583

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-پزشکي 95583

(3)سه دخترروزانه-ساري-دانشگاه علوم پزشکي مادختردران -دندانپزشکي 95583

96583
لنده /روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس|پزشکي

دوگنبدان
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-پزشکي 95586

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-داروسازي 95586

(3)سه پسرماه شهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي دزفول |پزشکي96586

(3)سه دخترخواف/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي زاهدان|پزشکي96587

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-داروسازي 95588

(3)سه دخترتايباد/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي سبزوار|پزشکي96588

(3)سه پسرخرم آباد- دانشگاه علوم پزشکي لرستان دندانپزشکي 95590



96590
/ بومي استان كرمانشاه -دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه|پزشکي

كنگاور/مناطق محروم
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-داروسازي 95591

96592
پرديس / نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|پزشکي

سرپل ذهاب/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه پسرتايباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي گناباد |پزشکي96592

(3)سه دخترفريمان/روزانه/ ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |داروسازي96592

(3)سه پسرروزانه-خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان -دندانپزشکي 95594

(3)سه دختراسفراين/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي سبزوار|پزشکي96594

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-پزشکي 95595

96595
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس|پزشکي

سوريان/بوانات /روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-داروسازي 95596

96596
بومي -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |دندانپزشکي

قروه/مناطق محروم/ كردستان 
(3)سه پسر

(3)سه پسربوكان/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|داروسازي96596

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اراك-پزشکي 95597

(3)سه دخترروزانه-ساري-دانشگاه علوم پزشکي مادختردران -پزشکي 95598

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي قزوين-پزشکي 95598

96599
/ نيمسال اول -ساري-دانشگاه علوم پزشکي مازندران |پزشکي

گنبد/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرگنبد/روزانه/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پزشکي96599

(3)سه پسربافت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |پزشکي96599

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايران-پزشکي 95600

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-پزشکي 95601



(3)سه دخترشبستر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |پزشکي96601

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-پزشکي 95602

(3)سه پسرازنا/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |دندانپزشکي96604

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |داروسازي96604

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-پزشکي 95605

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-پزشکي 95605

(3)سه دختركرمان/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس|پزشکي96606

(3)سه پسرروزانه-بجنورد-دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -پزشکي 95608

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي قم-پزشکي 95608

96608
مناطق / بومي خراسان رضوي -دانشگاه علوم پزشکي مشهد|پزشکي

خواف/محروم
(3)سه دختر

96608
/ نيمسال دوم -رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن |پزشکي

آستارا/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان-دندانپزشکي 95610

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-داروسازي 95610

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-پزشکي 95612

(3)سه دخترروزانه-سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان -پزشکي 95612

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-پزشکي 95614

96616
بومي استان چهارمحال -دانشگاه علوم پزشکي شهركرد|پزشکي

لردگان/مناطق محروم/ وبختياري 
(3)سه پسر

(3)سه پسرشهريار/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |داروسازي96616

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جهرم-پزشکي 95618

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان-پزشکي 95618



(3)سه دخترعجب شير/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |پزشکي96618

(3)سه پسرروزانه-سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان -دندانپزشکي 95620

(3)سه پسرتهران/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |داروسازي96620

(3)سه پسرروزانه-رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن -پزشکي 95622

(3)سه پسرروزانه-ساري-دانشگاه علوم پزشکي مادختردران -دندانپزشکي 95622

(3)سه دخترتهران/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي قزوين |پزشکي96622

(3)سه دختردهدشت/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي ياسوج|پزشکي96622

(3)سه پسرخواف/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي مشهد |دندانپزشکي96622

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-پزشکي 95624

96624
پرديس / نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|پزشکي

گيالنغرب/خودگردان
(3)سه پسر

96625
پرديس / نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|پزشکي

خواف/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-ساري-دانشگاه علوم پزشکي مادختردران -پزشکي 95627

96628
/ بومي آذربايجان غربي -دانشگاه علوم پزشکي اروميه|پزشکي

بوكان/مناطق محروم
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-پزشکي 95629

96630
/ بومي آذربايجان غربي -دانشگاه علوم پزشکي اروميه|پزشکي

پيرانشهر/مناطق محروم
(3)سه پسر

(3)سه دخترمشکين شهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |پزشکي96630

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-شنوايي شناسي 95631

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي دخترجان-پزشکي 95631

(3)سه دخترسقز/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي همدان|پزشکي96632

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-پزشکي 95633



96633
مناطق / بومي استان اردبيل -دانشگاه علوم پزشکي اردبيل|پزشکي

مشکين شهر/محروم
(3)سه پسر

(3)سه دخترتهران/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |داروسازي96633

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-داروسازي 95634

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي دخترجان-دندانپزشکي 95635

96635
بومي استان كهکيلويه و بوير -دانشگاه علوم پزشکي ياسوج|پزشکي

دهدشت/مناطق محروم/ احمد 
(3)سه پسر

(3)سه پسرتنکابن/روزانه/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |دندانپزشکي96635

(3)سه پسرهشتگرد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي قزوين |پزشکي96637

96637
/ بومي آذربايجان غربي -دانشگاه علوم پزشکي اروميه|دندانپزشکي

اشنويه/مناطق محروم
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-پزشکي 95639

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-پزشکي 95639

96640
تربت /روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي سبزوار|پزشکي

جام
(3)سه دختر

96640
/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|دندانپزشکي

باغملك/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسربجستان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي مشهد |داروسازي96640

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-پزشکي 95641

(3)سه دخترزرين دشت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي فسا |پزشکي96642

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-پزشکي 95644

96644
مناطق / بومي خراسان رضوي -دانشگاه علوم پزشکي مشهد|پزشکي

خواف/محروم
(3)سه پسر

(3)سه دخترتايباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي مشهد |داروسازي96644

96646
/ نيمسال دوم -خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان |پزشکي

كوهدشت/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-پزشکي 95647



(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-پزشکي 95647

(3)سه پسرجيرفت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي جيرفت |پزشکي96648

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-پزشکي 95649

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-پزشکي 95649

96649
پرديس / نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|پزشکي

خنج/خودگردان
(3)سه پسر

96649
/ نيمسال دوم -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پزشکي

سرپل ذهاب/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-پزشکي 95651

96651
/ بومي كردستان -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پزشکي

مريوان/مناطق محروم
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايران-بينايي سنجي 95652

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |داروسازي96652

96654
بومي -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |دندانپزشکي

سقز/مناطق محروم/ كردستان 
(3)سه پسر

(3)سه پسربوكان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زابل |داروسازي96654

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-دندانپزشکي 95655

96656
/ نيمسال دوم -خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان |پزشکي

كوهدشت/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترزيراب سوادكوه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |دندانپزشکي96656

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-علوم وصنايع غذايي 95657

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جهرم-پزشکي 95658

96658
بومي استان كهکيلويه و بوير -دانشگاه علوم پزشکي ياسوج|پزشکي

ياسوج/مناطق محروم/ احمد 
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-دندانپزشکي 95659

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-پزشکي 95659



(3)سه دخترعجب شير/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي گناباد |پزشکي96660

(3)سه دخترمهاباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |فيزيوتراپي96660

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان-دندانپزشکي 95662

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-پزشکي 95663

96663
/ نيمسال دوم -رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن |پزشکي

فومن/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-پزشکي 95665

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-پزشکي 95665

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-علوم تغذيه 95667

96667
/ نيمسال اول -خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان |پزشکي

كوهدشت/روزانه
(3)سه دختر

96667
/ بومي لرستان -خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان |پزشکي

ازنا/مناطق محروم
(3)سه پسر

96667
/ نيمسال دوم -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پزشکي

ديواندره/روزانه
(3)سه دختر

96667
مناطق / بومي استان اردبيل -دانشگاه علوم پزشکي اردبيل|پزشکي

مشکين شهر/محروم
(3)سه دختر

96667
بومي -بجنورد-دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي |پزشکي

مناطق / تعهد خدمت در دانشگاه اسفراين -خراسان شمالي
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-پزشکي 95668

(3)سه دخترپاكدشت/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي سمنان|پزشکي96670

(3)سه دخترروزانه-بجنورد-دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -پزشکي 95671

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-دندانپزشکي 95672

(3)سه پسربم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |دندانپزشکي96672

(3)سه دخترروزانه-رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن -پزشکي 95673

96674
بومي استان چهارمحال -دانشگاه علوم پزشکي شهركرد|پزشکي

بروجن/مناطق محروم/ وبختياري 
(3)سه دختر



(3)سه پسرگاليکش/روزانه/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |دندانپزشکي96674

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-پزشکي 95675

96677
/ بومي استان اردبيل -دانشگاه علوم پزشکي اردبيل|دندانپزشکي

مشکين شهر/مناطق محروم
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-پزشکي 95678

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-پزشکي 95678

(3)سه پسرجيرفت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي جيرفت |پزشکي96679

96680
/ بومي آذربايجان غربي -دانشگاه علوم پزشکي اروميه|دندانپزشکي

سردشت/مناطق محروم
(3)سه دختر

(3)سه دخترياسوج/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي ياسوج|پزشکي96683

(3)سه دخترگچساران/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي ياسوج|پزشکي96683

96683
/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|داروسازي

رامهرمز/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز95685

96685
نيمسال دوم -بجنورد-دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي |پزشکي

مشهد/روزانه/ 
(3)سه دختر

96688
/ بومي آذربايجان غربي -دانشگاه علوم پزشکي اروميه|پزشکي

بوكان/مناطق محروم
(3)سه پسر

(3)سه پسرشيروان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي مشهد |داروسازي96688

(3)سه دختربندر گناوه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي فسا |پزشکي96690

(3)سه دخترگرمي/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |داروسازي96690

(3)سه دخترشهربابك/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |دندانپزشکي96692

96696
مناطق / بومي گلستان -گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پزشکي

گنبد/محروم
(3)سه پسر

(3)سه دختركبودرآهنگ/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |دندانپزشکي96698

(3)سه پسرسروآباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |داروسازي96698



96700
/ نيمسال دوم -ساري-دانشگاه علوم پزشکي مازندران |پزشکي

تنکابن/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرتاكستان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي قزوين |پزشکي96702

(3)سه دخترتاكستان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي قزوين |دندانپزشکي96702

96704
مناطق / بومي خراسان رضوي -دانشگاه علوم پزشکي مشهد|پزشکي

خواف/محروم
(3)سه پسر

96705
پرديس / نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پزشکي

مياندوآب/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه دخترانار/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |پزشکي96708

(3)سه پسرميانه/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |دندانپزشکي96708

(3)سه پسربافت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |فيزيوتراپي96708

(3)سه دخترايرانشهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |پزشکي96711

(3)سه دخترلردگان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |دندانپزشکي96712

96713
/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|داروسازي

دهلران/روزانه
(3)سه پسر

96714
/ بومي خراسان رضوي -دانشگاه علوم پزشکي مشهد|داروسازي

خواف/مناطق محروم
(3)سه پسر

(3)سه پسربانه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |فيزيوتراپي96714

96716
مناطق / بومي گلستان -گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پزشکي

گنبد/محروم
(3)سه دختر

96716
/ بومي آذربايجان غربي -دانشگاه علوم پزشکي اروميه|داروسازي

بوكان/مناطق محروم
(3)سه پسر

96720
/ بومي استان كرمانشاه -دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه|پزشکي

جوانرود/مناطق محروم
(3)سه پسر

96720
/ نيمسال دوم -خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان |پزشکي

دورود/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترخواف/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي گناباد |پزشکي96720

96720
اسالم /روزانه/ سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |دندانپزشکي

آبادغرب
(3)سه دختر

(3)سه پسربجستان/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي مشهد |پزشکي96723



96727
/ بومي كردستان -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پزشکي

بيجار/مناطق محروم
(3)سه پسر

96730
مناطق / بومي آذربايجان شرقي -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پزشکي

مهربان/محروم
(3)سه پسر

96730
مناطق / بومي استان اردبيل -دانشگاه علوم پزشکي اردبيل|پزشکي

پارس آباد مغان/محروم
(3)سه پسر

(3)سه پسردشت آزادگان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |داروسازي96730

(3)سه پسرگنبد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |داروسازي96730

96733
بومي -بجنورد-دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي |دندانپزشکي

اسفراين/مناطق محروم/ خراسان شمالي 
(3)سه دختر

96737
/ بومي استان اردبيل -دانشگاه علوم پزشکي اردبيل|دندانپزشکي

پارس آباد مغان/مناطق محروم
(3)سه پسر

(3)سه پسرشهر قدس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي قم |پزشکي96738

(3)سه پسرمالرد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |داروسازي96742

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي اردبيل داروسازي95743

(3)سه دخترالوند/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زنجان |پزشکي96743

(3)سه دختررشتخوار/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زابل |داروسازي96743

(3)سه دخترخدابنده/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زنجان |پزشکي96745

96747
مناطق / بومي گلستان -گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پزشکي

گنبد/محروم
(3)سه پسر

(3)سه دخترهشتگرد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي قزوين |پزشکي96749

96749
/ بومي كردستان -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پزشکي

مريوان/مناطق محروم
(3)سه پسر

(3)سه دختربرازجان/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي جهرم|پزشکي96749

(3)سه پسرمهاباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايران |فيزيوتراپي96751

(3)سه دخترجوانرود/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |دندانپزشکي96752

96753
/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |دندانپزشکي

كوهدشت/روزانه
(3)سه دختر



(3)سه پسرفرديس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اراك |دندانپزشکي96754

96757
/ بومي استان كرمانشاه -دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه|پزشکي

سنقر/مناطق محروم
(3)سه پسر

(3)سه دختراسالم شهر/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي سمنان|پزشکي96757

(3)سه پسرخدابنده/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي سمنان |دندانپزشکي96757

96757
شاهين /روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|داروسازي

دژ
(3)سه پسر

96761
/ نيمسال دوم -ساري-دانشگاه علوم پزشکي مازندران |پزشکي

گرگان/روزانه
(3)سه دختر

96761
پرديس / نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شيراز|پزشکي

ياسوج/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه دخترسرپل ذهاب/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |دندانپزشکي96761

(3)سه دخترگنبد/روزانه/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پزشکي96764

(3)سه پسركرمانشاه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |داروسازي96764

96767
تعهد خدمت در - بومي فارس -دانشگاه علوم پزشکي جهرم|پزشکي

ارسنجان/مناطق محروم/ دانشگاه علوم پزشکي الرستان 
(3)سه پسر

96769
پرديس / نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پزشکي

بوكان/خودگردان
(3)سه پسر

96772
مناطق / بومي آذربايجان شرقي -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پزشکي

بستان آباد/محروم
(3)سه پسر

96772
پرديس / نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|پزشکي

گنبد/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه پسرمالرد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |داروسازي96774

(3)سه پسرشهرك سهند/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |داروسازي96775

(3)سه پسرپاكدشت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زنجان |پزشکي96776

(3)سه دخترشهربابك/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |پزشکي96777

(3)سه دختربستك/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس|پزشکي96780

(3)سه دخترنورآباد ممسني/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |داروسازي96780



96783
مناطق / بومي آذربايجان شرقي -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پزشکي

اهر/محروم
(3)سه پسر

96783
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس|پزشکي

ياسوج/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرربط/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |داروسازي96783

(3)سه دخترتهران/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي قم |دندانپزشکي96785

96786
ظرفيت / نيمسال دوم -كرج-دانشگاه علوم پزشکي البرز|پزشکي

كنگاور/مازاد
(3)سه دختر

96788
بومي استان كهکيلويه و بوير -دانشگاه علوم پزشکي ياسوج|پزشکي

گچساران/مناطق محروم/ احمد 
(3)سه پسر

(3)سه پسرخرم آباد- دانشگاه علوم پزشکي لرستان 95791

96792
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس|پزشکي

گچساران/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترتنکابن/روزانه/ رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |دندانپزشکي96792

(3)سه دخترمهريز/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |پزشکي96795

(3)سه پسرپاكدشت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زنجان |پزشکي96795

96797
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس|پزشکي

پارسيان/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترفومن/روزانه/ ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |دندانپزشکي96797

96799
مناطق / بومي خراسان جنوبي -دانشگاه علوم پزشکي بيرجند|پزشکي

طبس/محروم
(3)سه پسر

96799
پرديس / نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پزشکي

بانه/خودگردان
(3)سه پسر

96802
مناطق / بومي خراسان رضوي -دانشگاه علوم پزشکي مشهد|پزشکي

تربت جام/محروم
(3)سه دختر

(3)سه دخترگنبد/روزانه/ ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |دندانپزشکي96802

96802
/ بومي استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي كرمان|دندانپزشکي

بم/مناطق محروم
(3)سه پسر

(3)سه پسراسدآباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |داروسازي96802

96806
/ بومي استان كرمانشاه -دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه|پزشکي

صحنه/مناطق محروم
(3)سه پسر



(3)سه دخترايالم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |پزشکي96806

(3)سه دخترسلماس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |داروسازي96806

96809
/ بومي كردستان -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پزشکي

سقز/مناطق محروم
(3)سه پسر

96810
مناطق / بومي استان بوشهر -دانشگاه علوم پزشکي بوشهر|پزشکي

برازجان/محروم
(3)سه دختر

96812
بومي -بجنورد-دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي |پزشکي

اسفراين/مناطق محروم/ خراسان شمالي 
(3)سه پسر

96813
مناطق / بومي گلستان -گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پزشکي

گميشان/محروم
(3)سه پسر

(3)سه پسرتايباد/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي مشهد |پزشکي96816

(3)سه دخترايرانشهر/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي زاهدان|پزشکي96816

(3)سه پسربانه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |داروسازي96816

(3)سه پسرهرسين/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي تهران|پرستاري96816

96819
مناطق / بومي استان اردبيل -دانشگاه علوم پزشکي اردبيل|پزشکي

پارس آباد مغان/محروم
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-داروسازي 95821

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جهرم-پزشکي 95821

(3)سه پسربوكان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |فيزيوتراپي96821

(3)سه دخترروزانه-ساري-دانشگاه علوم پزشکي مادختردران -داروسازي 95824

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-پزشکي 95824

(3)سه دختراهر/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|داروسازي96824

96826
/ بومي لرستان -خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان |پزشکي

دورود/مناطق محروم
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن -داروسازي 95827

96828
پرديس / نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شيراز|پزشکي

فيروزآباد/خودگردان
(3)سه دختر



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-علوم تغذيه 95830

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي قزوين-پزشکي 95830

(3)سه پسرروزانه-ساري-دانشگاه علوم پزشکي مادختردران -پزشکي 95830

96831
مناطق / بومي استان بوشهر -دانشگاه علوم پزشکي بوشهر|پزشکي

برازجان/محروم
(3)سه پسر

96831
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شاهرود|پزشکي

فيروزكوه/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترسرپل ذهاب/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |داروسازي96833

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-پزشکي 95834

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-علوم تغذيه 95834

96834
رشته هاي /دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران |كاردرماني

مشهد/روزانه/ / پزشکي 
(3)سه دختر

(3)سه پسرداروسازيانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه د95835

(3)سه دختربم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |پزشکي96836

96836
/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|دندانپزشکي

پلدختر/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-پزشکي 95837

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-پزشکي 95838

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي همدان داروسازي95838

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-پزشکي 95838

96838
پرديس / نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پزشکي

اهر/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه دختربافت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |دندانپزشکي96838

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي فسا-پزشکي 95842

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-پزشکي 95843



96843
پرديس / نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پزشکي

اهر/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه دخترباغملك/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي دزفول |پزشکي96843

96843
بومي استان كهکيلويه و -دانشگاه علوم پزشکي ياسوج|دندانپزشکي

دهدشت/مناطق محروم/ بوير احمد 
(3)سه پسر

96843
رشته هاي /دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران |فيزيوتراپي

سقز/روزانه/ / پزشکي 
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-پزشکي 95845

(3)سه پسرپاكدشت/روزانه/ كرج -دانشگاه علوم پزشکي البرز|داروسازي96846

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-پزشکي 95847

96847
/ نيمسال اول -خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان |پرستاري

كوهدشت/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-پزشکي 95848

96848
پرديس / اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|دندانپزشکي

ماه شهر/خودگردان
(3)سه پسر

96850
مناطق / بومي آذربايجان شرقي -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پزشکي

اهر/محروم
(3)سه دختر

(3)سه پسرماكو/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |دندانپزشکي96850

(3)سه پسرروزانه-ساري-دانشگاه علوم پزشکي مادختردران -پزشکي 95851

(3)سه پسرروزانه-خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان -دندانپزشکي 95851

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-پزشکي 95851

(3)سه پسرروزانه-بجنورد-دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -دندانپزشکي 95854

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-پزشکي 95854

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-پزشکي 95854

96854
مناطق / بومي هرمزگان -دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس|پزشکي

پارسيان/محروم
(3)سه دختر

(3)سه دختربافت/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي زاهدان|پزشکي96857



96857
بومي -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|دندانپزشکي

گتوند/مناطق محروم/ خوزستان 
(3)سه پسر

(3)سه دختربافت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |داروسازي96857

(3)سه دخترتربيت معلم-تهران-پرديس نسيبه -دبيري شيمي 95858

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-فيزيوتراپي 95858

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان-پزشکي 95858

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي شيراز95859

(3)سه دخترتهران/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي اراك|پزشکي96859

96860
/ بومي كردستان -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پزشکي

قروه/مناطق محروم
(3)سه دختر

(3)سه پسرسرپل ذهاب/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |فيزيوتراپي96860

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-پزشکي 95861

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-داروسازي 95861

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-پزشکي 95861

96864
پرديس / ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |داروسازي

گنبد/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-داروسازي 95866

96866
/ بومي استان بوشهر -دانشگاه علوم پزشکي بوشهر|دندانپزشکي

برازجان/مناطق محروم
(3)سه دختر

96866
/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |دندانپزشکي

رضوانشهر/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسربوكان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |بينايي سنجي96866

96868
مناطق / بومي گيالن -رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن |داروسازي

املش/محروم
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-داروسازي 95869

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-پزشکي 95869



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-پزشکي 95869

96869
مناطق / بومي استان ايالم -دانشگاه علوم پزشکي ايالم|پزشکي

اركوازملکشاهي/محروم
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-پزشکي 95872

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-پزشکي 95873

96874
مناطق / بومي استان ايالم -دانشگاه علوم پزشکي ايالم|پزشکي

آبدانان/محروم
(3)سه پسر

96875
بومي استان كهکيلويه و بوير -دانشگاه علوم پزشکي ياسوج|پزشکي

ياسوج/مناطق محروم/ احمد 
(3)سه دختر

(3)سه پسرتربيت معلم-ساري-پرديس دكترشريعتي -دبيري شيمي 95876

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-پزشکي 95876

96877
بومي استان كهکيلويه و بوير -دانشگاه علوم پزشکي ياسوج|پزشکي

ياسوج/مناطق محروم/ احمد 
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-پزشکي 95879

96879
پرديس / نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|پزشکي

گنبد/خودگردان
(3)سه پسر

96879
مناطق / بومي استان بوشهر -دانشگاه علوم پزشکي بوشهر|پزشکي

خورموج/محروم
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه تهران-روانشناسي 95881

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي كرمانفيزيوتراپي 95883

96883
پرديس / نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|پزشکي

پارس آباد مغان/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه دخترتاكستان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زنجان |دندانپزشکي96883

(3)سه دخترگنبد/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي مشهد |داروسازي96885

(3)سه پسرروزانه-خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان -پزشکي 95887

(3)سه دخترروزانه-سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان -پزشکي 95887

96888
پرديس / گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |دندانپزشکي

گنبد/خودگردان
(3)سه پسر



(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي بم-پزشکي 95889

(3)سه دخترروزانه-بجنورد-دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -دندانپزشکي 95889

(3)سه دخترروزانه-خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان -پزشکي 95889

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي گناباد-پزشکي 95889

(3)سه پسرجيرفت/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي زاهدان|پزشکي96891

96893
مناطق / بومي استان ايالم -دانشگاه علوم پزشکي ايالم|پزشکي

دهلران/محروم
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-پزشکي 95894

(3)سه پسرايالم/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |داروسازي96894

(3)سه دخترروزانه-سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان -پزشکي 95896

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-كاردرماني 95896

(3)سه پسربوكان/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پرستاري96896

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-فيزيوتراپي 95898

(3)سه دخترنظرآباد/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شاهرود|پزشکي96898

96898
پرديس / نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|داروسازي

سلماس/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-پزشکي 95899

(3)سه پسرتايباد/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي مشهد |دندانپزشکي96901

(3)سه پسرروزانه-سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان -پزشکي 95903

96903
مناطق / بومي استان همدان -دانشگاه علوم پزشکي همدان|پزشکي

رزن/محروم
(3)سه دختر

96903
/ بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پزشکي

ايذه/مناطق محروم
(3)سه پسر

96903
مناطق / بومي خراسان جنوبي -دانشگاه علوم پزشکي بيرجند|پزشکي

فردوس/محروم
(3)سه دختر



(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي زاهداندندانپزشکي 95905

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي ابادان-پزشکي 95905

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-دندانپزشکي 95905

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-داروسازي 95905

(3)سه پسرجيرفت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بم |پزشکي96905

96905
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|علوم ازمايشگاهي

ممقان/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيرانشهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |بينايي سنجي96907

(3)سه دختراسالم شهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اراك |دندانپزشکي96909

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-دندانپزشکي 95912

(3)سه پسرفيروزآباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |فيزيوتراپي96912

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-علوم تغذيه 95913

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-دندانپزشکي 95913

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-فيزيوتراپي 95914

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-داروسازي 95916

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-پزشکي 95916

(3)سه پسرسرپل ذهاب/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |فيزيوتراپي96917

96918
بومي استان كهکيلويه و بوير -دانشگاه علوم پزشکي ياسوج|پزشکي

دهدشت/مناطق محروم/ احمد 
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيرانشهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |داروسازي96918

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-دندانپزشکي 95921

96921
مناطق / بومي استان ايالم -دانشگاه علوم پزشکي ايالم|دندانپزشکي

ايالم/محروم
(3)سه پسر



(3)سه دخترگرگان/روزانه/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |دندانپزشکي96922

(3)سه پسرروزانه-خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان -پزشکي 95924

(3)سه دخترخدابنده/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |داروسازي96924

(3)سه پسرداروسازي تهران- دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي 95925

(3)سه پسرروزانه-سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان -پزشکي 95926

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-پزشکي 95927

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-پزشکي 95929

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-فيزيوتراپي 95929

96930
/ بومي استان كرمانشاه -دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه|پزشکي

پاوه/مناطق محروم
(3)سه دختر

96930
/ بومي استان كرمانشاه -دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه|پزشکي

جوانرود/مناطق محروم
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-پزشکي 95932

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي قزوين-دندانپزشکي 95932

96933
/ بومي آذربايجان غربي -دانشگاه علوم پزشکي اروميه|پزشکي

تکاب/مناطق محروم
(3)سه دختر

96933
پرديس / نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|پزشکي

برازجان/خودگردان
(3)سه پسر

96933
/ بومي كردستان -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پزشکي

قروه/مناطق محروم
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي قم-پزشکي 95934

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-داروسازي 95934

(3)سه پسرروزانه-خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان -پزشکي 95934

(3)سه پسركرج پزشکي- دانشگاه علوم پزشکي البرز 95936

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-پزشکي 95937



96938
/ بومي استان كرمانشاه -دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه|پزشکي

كنگاور/مناطق محروم
(3)سه دختر

(3)سه پسرخرامه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |داروسازي96938

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي يزد-پزشکي 95940

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-دندانپزشکي 95940

(3)سه دختربم/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي زاهدان|پزشکي96941

95943
دانشگاه علوم پزشکي جندي -كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه-شاپوراهواز
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-تهران-دانشگاه شهيدبهشتي -مديريت مالي 95945

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-دندانپزشکي 95946

96946
رشته هاي /دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران |فيزيوتراپي

كامياران/روزانه/ / پزشکي 
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايران-فيزيوتراپي 95948

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-پزشکي 95948

96950
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي اروميه |دندانپزشکي

بوكان/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-پزشکي 95951

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-داروسازي 95951

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-دندانپزشکي 95953

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي ابادان-پزشکي 95953

96953
/ بومي هرمزگان -دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس|دندانپزشکي

بندر كنگ و چارك/مناطق محروم
(3)سه پسر

(3)سه دخترآبيك/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |داروسازي96953

(3)سه دختراليگودرز/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |داروسازي96953

96955
پرديس / نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پزشکي

مشکين شهر/خودگردان
(3)سه پسر



(3)سه دخترشهربابك/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بم |پزشکي96955

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-پزشکي 95956

95956
-دانشگاه علوم پزشکي گيالن -كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه-رشت
(3)سه دختر

96957
پرديس / نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شيراز|پزشکي

جم/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي يزد-داروسازي 95958

(3)سه دخترروزانه-خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان -پزشکي 95958

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهركرد-پزشکي 95958

96958
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |دندانپزشکي

كرمانشاه/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي يزد-علوم ازمايشگاهي 95962

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جهرم-پزشکي 95962

96963
پرديس / نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|پزشکي

آستارا/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه پسرپاكدشت/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي سمنان|پزشکي96963

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-فيزيوتراپي 95964

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي بم-پزشکي 95965

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-فيزيوتراپي 95965

(3)سه دخترروزانه-سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان -پزشکي 95965

96966
مناطق / بومي گلستان -گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پزشکي

گنبد/محروم
(3)سه دختر

(3)سه دختربردسير/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زابل |داروسازي96967

96969
/ نيمسال دوم -خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان |پزشکي

كوهدشت/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرفرديس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايران |گفتاردرماني96969



96971
ظرفيت / بجنورد -دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي |پزشکي

شيروان/مازاد
(3)سه دختر

(3)سه دخترگنبد/روزانه/ ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |داروسازي96971

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-داروسازي 95973

(3)سه دخترروزانه-خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان -دندانپزشکي 95973

(3)سه پسرايرانشهر/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي زاهدان|پزشکي96973

(3)سه دخترنقده/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |داروسازي96975

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زابل-داروسازي 95976

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-پزشکي 95977

96977
مشکين /روزانه/ تهران /-عج /دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل |پزشکي

شهر
(3)سه پسر

(3)سه دخترمهريز/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي اصفهان|پزشکي96979

(3)سه پسرروزانه-سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان -پزشکي 95980

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-دندانپزشکي 95980

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-داروسازي 95980

96981
مناطق / بومي استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي كرمان|پزشکي

جيرفت/محروم
(3)سه پسر

(3)سه دخترشوشتر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي دزفول |پزشکي96981

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-فيزيوتراپي 95983

96984
پرديس / نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|پزشکي

مهاباد/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه دخترماه شهر/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي ابادان |پزشکي96984

(3)سه پسرقروه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |فيزيوتراپي96984

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي ابادان-پزشکي 95987



(3)سه دختربومي شرق استان كرمان-روزانه-دانشکده علوم پزشکي بم-پزشکي 95987

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي يزد-پزشکي 95987

96988
مناطق / بومي خراسان جنوبي -دانشگاه علوم پزشکي بيرجند|پزشکي

فردوس/محروم
(3)سه دختر

96988
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|دندانپزشکي

پرديس/پرديس خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي دخترجان-پزشکي 95989

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كردستان-پزشکي 95989

95990
بومي استان خراسان -روزانه-دانشگاه علوم پزشکي بجنورد-دندانپزشکي 

شمالي
(3)سه دختر

(3)سه پسرسنقر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |فيزيوتراپي96990

(3)سه پسرايالم/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |پزشکي96991

(3)سه پسرتکاب/روزانه/ تهران /-عج /دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل |پزشکي96991

(3)سه دختربومي شرق استان كرمان-روزانه-دانشکده علوم پزشکي بم-پزشکي 95993

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي دخترجان-پزشکي 95993

96995
مناطق / بومي گلستان -گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پزشکي

كالله/محروم
(3)سه دختر

95996
بومي استان -روزانه-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-دندانپزشکي 

دانشگاه علوم -روزانهپزشکي -دانشگاه علوم پزشکي يزد-هرمزگانپزشکي 
(3)سه دختر

95996
دانشگاه علوم -روزانهداروسازي -دانشگاه علوم پزشکي ايالم-پزشکي 

روزانه-پزشکي كرمان
(3)سه دختر

96997
بومي استان كهکيلويه و بوير -دانشگاه علوم پزشکي ياسوج|پزشکي

ياسوج/مناطق محروم/ احمد 
(3)سه پسر

96997
/ بومي استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي كرمان|دندانپزشکي

جيرفت/مناطق محروم
(3)سه پسر

951000
-روزانهپزشکي -خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان -داروسازي 

نيمسال دوم-روزانه-خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان 
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي سمنان-دندانپزشکي 951000

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي دزفول-پزشکي 951000



961000
پرديس / نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شيراز|پزشکي

سوق دوگنبدان/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه پسرسراوان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زابل |پزشکي961002

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي جهرم پزشکي951003

951006
دانشگاه علوم -روزانهپزشکي -دانشگاه علوم پزشکي تبريز-فيزيوتراپي 

روزانه-پزشکي جهرم
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-داروسازي 951008

961008
پرديس / گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پزشکي

مينودشت/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه پسرفارسان/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي ايران|پرستاري961008

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايران-فيزيوتراپي 951010

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ تهران /-عج /دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل |پزشکي961011

(3)سه دخترروزانه-اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-داروسازي 951013

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي ابادان-پزشکي 951013

961013
شهر /روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي سمنان|پزشکي

قدس
(3)سه پسر

961013
مناطق / بومي استان ايالم -دانشگاه علوم پزشکي ايالم|پزشکي

ايالم/محروم
(3)سه دختر

961015
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|دندانپزشکي

ابركوه/پرديس خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي فسا-پزشکي 951016

961016
ظرفيت / نيمسال اول -كرج-دانشگاه علوم پزشکي البرز|پزشکي

پارس آباد مغان/مازاد
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جهرم-پزشکي 951017

(3)سه پسرراور/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زابل |پزشکي961018

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كردستان-پزشکي 951019

(3)سه دخترروزانه-تهران/-عج /دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل -پزشکي 951019



951021
تربيت -پرديس بنت الهدي صدراردبيل-دانشگاه فرهنگيان -علوم تربيتي 

بومي اردبيل-معلم
(3)سه پسر

961021
/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |دندانپزشکي

بندرامام خميني/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترآبيك/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |داروسازي961021

961024
پرديس / نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شيراز|پزشکي

فيروزآباد/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايران-فيزيوتراپي 951025

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي فسا-پزشکي 951025

951025
-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دختردهدشت/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |پزشکي961026

961028
پرديس / نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پزشکي

بوكان/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه پسرخواف/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي مشهد |دندانپزشکي961028

961028
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |دندانپزشکي

پارس آباد مغان/خودگردان
(3)سه پسر

961031
مناطق / بومي آذربايجان شرقي -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پزشکي

ملکان/محروم
(3)سه دختر

961031
بومي استان چهارمحال -دانشگاه علوم پزشکي شهركرد|پزشکي

لردگان/مناطق محروم/ وبختياري 
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-داروسازي 951033

951033
بومي استان -مناطق محروم-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-داروسازي 

كهگيلويه و بويراحمد
(3)سه پسر

(3)سه دخترتنکابن/روزانه/ رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |داروسازي961033

(3)سه پسرگنبد/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |دندانپزشکي961035

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي دخترجان-پزشکي 951036

(3)سه دخترروزانه-تهران/-عج /دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل -پزشکي 951039

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسالمي ايران-دندانپزشکي 951039



(3)سه دختربافت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زابل |پزشکي961039

(3)سه پسرلردگان/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |پزشکي961039

(3)سه پسركاشمر/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |دندانپزشکي961039

(3)سه دخترسعادت شهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |داروسازي961042

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-فيزيوتراپي 951043

951043
بومي استان -مناطق محروم-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-داروسازي 

كهگيلويه و بويراحمد
(3)سه پسر

951045
بومي استان -مناطق محروم-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-داروسازي 

كهگيلويه و بويراحمد
(3)سه دختر

961045
پرديس / نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شيراز|پزشکي

سرابله/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه پسرقره ضياءالدين/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |فيزيوتراپي961045

951046
-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-تهران/-عج /دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل -پزشکي 951046

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه تهران-زيست شناسي سلولي مولکولي 951047

(3)سه دخترمجازي و بين الملل-دانشگاه علوم پزشکي تهران-پزشکي 951049

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بابل-فيزيوتراپي 951049

(3)سه دخترروزانه-تهران-دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -فيزيوتراپي 951049

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي فسا-پزشکي 951049

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-علوم ازمايشگاهي 951049

961050
مناطق / بومي استان قزوين -دانشگاه علوم پزشکي قزوين|پزشکي

تاكستان/محروم
(3)سه دختر

961050
مناطق / بومي استان ايالم -دانشگاه علوم پزشکي ايالم|پزشکي

ايالم/محروم
(3)سه دختر

(3)سه دخترشهربابك/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زابل |پزشکي961050



(3)سه دخترتربيت معلم-همدان-پرديس شهيدباهنر-دبيري شيمي 951052

(3)سه دختركرج/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي ابادان |پزشکي961054

961054
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي شيراز |داروسازي

فيروزآباد/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-فيزيوتراپي 951056

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-پزشکي 951056

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-فيزيوتراپي 951056

(3)سه پسرلردگان/روزانه/ تهران /-عج /دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل |پزشکي961057

(3)سه دخترقير و كارزين/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |داروسازي961059

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-داروسازي 951060

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-پزشکي 951060

961063
پرديس / گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پزشکي

علي آبادكتول/خودگردان
(3)سه پسر

961063
/ بومي آذربايجان شرقي -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|داروسازي

تهران/مناطق محروم
(3)سه دختر

(3)سه دخترشهربابك/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |داروسازي961063

(3)سه پسرروزانه-دانشکده علوم پزشکي ابادان-پزشکي 951064

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي بابلفيزيوتراپي 951067

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي يزد-پزشکي 951068

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بابل-فيزيوتراپي 951069

(3)سه پسردهدشت/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |پزشکي961071

(3)سه پسرشهربابك/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |داروسازي961072

961074
مناطق / بومي استان ايالم -دانشگاه علوم پزشکي ايالم|پزشکي

آبدانان/محروم
(3)سه پسر



(3)سه دخترگنبد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |فيزيوتراپي961074

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-فيزيوتراپي 951078

951078
-دانشگاه علوم پزشکي تهران-كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني 

روزانه
(3)سه دختر

961078
ظرفيت / خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |پزشکي

كوهدشت/مازاد
(3)سه پسر

961078
/ بومي كردستان -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پزشکي

قروه/مناطق محروم
(3)سه دختر

961078
پذيرش -تهران/-عج /دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل |داروسازي

/ ازميان داوطلبان وجذب بصورت بورسيه واستخدام ارتش 
(3)سه پسر

(3)سه دخترتربيت معلم-سنندج-پرديس بنت الهدي صدر-علوم تربيتي 951080

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-داروسازي 951082

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-پزشکي 951082

961082
مناطق / بومي استان زنجان -دانشگاه علوم پزشکي زنجان|پزشکي

خرمدره/محروم
(3)سه پسر

961082
بومي -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|دندانپزشکي

رامهرمز/مناطق محروم/ خوزستان 
(3)سه دختر

(3)سه پسرسقز/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |فيزيوتراپي961082

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-فيزيوتراپي 951085

961085
/ بومي استان كرمانشاه -دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه|پزشکي

صحنه/مناطق محروم
(3)سه دختر

961085
مناطق / بومي خراسان جنوبي -دانشگاه علوم پزشکي بيرجند|پزشکي

فردوس/محروم
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-داروسازي 951086

(3)سه پسرپيام نور-واحدسقز-دانشگاه پيام نوركردستان -مديريت بازرگاني 951086

(3)سه دخترخواف/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي مشهد |پزشکي961088

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-پزشکي 951091

961091
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |دندانپزشکي

تنکابن/خودگردان
(3)سه دختر



(3)سه پسركوار/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |فيزيوتراپي961091

(3)سه پسرديواندره/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي ايالم|پرستاري961091

961093
مناطق / بومي استان ايالم -دانشگاه علوم پزشکي ايالم|پزشکي

سرابله/محروم
(3)سه دختر

961095
/ بومي كردستان -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پزشکي

سقز/مناطق محروم
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-پزشکي 951096

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي سمنان-پزشکي 951100

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي يزد-دندانپزشکي 951100

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-شنوايي شناسي 951101

(3)سه پسرمشهد/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي مشهد|پرستاري961102

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-پزشکي 951103

961103
مناطق / بومي استان بوشهر -دانشگاه علوم پزشکي بوشهر|پزشکي

بندر دير/محروم
(3)سه دختر

(3)سه پسرمروست/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |فيزيوتراپي961103

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-پزشکي 951104

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-پزشکي 951104

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي اصفهان951105

961105
رباط /روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شاهرود|پزشکي

كريم
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-دندانپزشکي 951106

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 951106

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-علوم ازمايشگاهي 951108

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-بينايي سنجي 951108



(3)سه دخترسرايان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي مشهد |فيزيوتراپي961108

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي سمنان-پزشکي 951110

(3)سه دخترمهاباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |داروسازي961110

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-علوم ازمايشگاهي 951111

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي بم پزشکي951112

961112
ظرفيت / سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پزشکي

بوكان/مازاد
(3)سه پسر

961114
مناطق / بومي استان ايالم -دانشگاه علوم پزشکي ايالم|پزشکي

ايوان غرب/محروم
(3)سه دختر

(3)سه پسربندرتركمن/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |فيزيوتراپي961114

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايران-بينايي سنجي 951116

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-فيزيوتراپي 951116

(3)سه دخترشيروان/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي مشهد |پزشکي961116

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-داروسازي 951118

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-پزشکي 951120

(3)سه دخترگنبد/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي مشهد |پزشکي961120

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-شنوايي شناسي 951121

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-پزشکي 951122

(3)سه پسردانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران951122

961123
/ بومي كردستان -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پزشکي

مريوان/مناطق محروم
(3)سه دختر

961123
پرديس / نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پزشکي

تکاب/خودگردان
(3)سه دختر

961125
مناطق / بومي خراسان جنوبي -دانشگاه علوم پزشکي بيرجند|پزشکي

فردوس/محروم
(3)سه پسر



(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان-پزشکي 951127

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-دندانپزشکي 951127

961127
پرديس / گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پزشکي

كردكوي/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه پسرانديمشك/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |فيزيوتراپي961127

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-پزشکي 951130

961132
پرديس / نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پزشکي

شبستر/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه دخترجيرفت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زابل |پزشکي961132

(3)سه دخترايلخچي/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |تکنولوژي پرتوشناسي961132

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-علوم ازمايشگاهي 951134

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهركرد-پزشکي 951136

961136
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |دندانپزشکي

آذرشهر/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه دختركالله/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايران |فيزيوتراپي961136

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-پزشکي 951138

(3)سه دختراشنويه/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |پزشکي961140

(3)سه پسرسرابله/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |پزشکي961140

961140
-بيرجند/ع /پرديس امام سجاد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

طبس/فرهنگيان/ بومي خراسان جنوبي 
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه تبريز-دامپزشکي 951142

961142
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |دندانپزشکي

كرمانشاه/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-بينايي سنجي 951143

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-داروسازي 951145



951145
تربيت -بيرجند/ع /پرديس امام سجاد-دانشگاه فرهنگيان -علوم تربيتي 

بومي خراسان جنوبي-معلم
(3)سه دختر

961145
پرديس / ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |پزشکي

بندرانزلي/خودگردان
(3)سه دختر

961145
/ ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |داروسازي

رضوانشهر/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرمهريز/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |داروسازي961145

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-داروسازي 951146

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان-پزشکي 951147

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي يزد-پزشکي 951147

(3)سه پسرنيمسال اول-روزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-علوم تغذيه 951147

961148
بومي استان كهکيلويه و بوير -دانشگاه علوم پزشکي ياسوج|پزشکي

دهدشت/مناطق محروم/ احمد 
(3)سه دختر

961148
پرديس / گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |دندانپزشکي

گاليکش/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه پسرقروه/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي اصفهان|پرستاري961150

(3)سه پسرمينودشت/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي مشهد |پزشکي961151

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-فيزيوتراپي 951152

(3)سه دخترروزانه-اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-فيزيوتراپي 951152

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بابل-فيزيوتراپي 951152

(3)سه دخترروزانه-اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-فيزيوتراپي 951152

961152
/ بومي لرستان -خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان |پزشکي

كوهدشت/مناطق محروم
(3)سه دختر

(3)سه پسربهار/روزانه/ تهران /-عج /دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل |پزشکي961152

961154
پرديس / گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پزشکي

علي آبادكتول/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه پسرتهران- بينايي سنجي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي 951155



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-بينايي سنجي 951157

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-فيزيوتراپي 951157

(3)سه دخترتيران/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شهركرد|پزشکي961157

(3)سه پسربوكان/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |پزشکي961157

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-داروسازي 951159

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-فيزيوتراپي 951160

(3)سه پسرميبد/روزانه/ تهران /-عج /دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل |پزشکي961160

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-علوم ازمايشگاهي 951162

(3)سه دخترتهران/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايران |بينايي سنجي961164

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-فيزيوتراپي 951165

(3)سه پسرروزانه-رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن -داروسازي 951165

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-فيزيوتراپي 951167

(3)سه پسرمريوان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |فيزيوتراپي961167

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-فيزيوتراپي 951169

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-پزشکي 951169

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-پزشکي 951169

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-فيزيوتراپي 951169

961171
مناطق / بومي استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي جيرفت|پزشکي

عنبرآباد/محروم
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه تهران-زيست شناسي سلولي مولکولي 951172

961172
مناطق / بومي خراسان جنوبي -دانشگاه علوم پزشکي بيرجند|پزشکي

فردوس/محروم
(3)سه دختر



961173
بومي شهرستان ميناب و -دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس|پزشکي

رودان/مناطق محروم/ رودان 
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بابل-فيزيوتراپي 951175

(3)سه پسراهر/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي سبزوار |پزشکي961175

961175
چالدران /پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |پزشکي

سياه چشمه
(3)سه پسر

961175
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي مشهد |داروسازي

اسفراين/خودگردان
(3)سه دختر

961178
مناطق / بومي هرمزگان -دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس|پزشکي

بندر كنگ و چارك/محروم
(3)سه پسر

961178
پرديس / گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پزشکي

كردكوي/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه پسرهمدان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |فيزيوتراپي961178

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي گناباد پزشکي951180

961180
مناطق / بومي خراسان جنوبي -دانشگاه علوم پزشکي بيرجند|پزشکي

قائن/محروم
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-ساري-دانشگاه علوم پزشکي مادختردران -داروسازي 951182

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-بينايي سنجي 951182

(3)سه پسرجيرفت/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |پزشکي961183

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-دندانپزشکي 951186

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-دندانپزشکي 951186

961186
مناطق / بومي خراسان جنوبي -دانشگاه علوم پزشکي بيرجند|پزشکي

فردوس/محروم
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كاشان-پزشکي 951190

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي بوشهر پزشکي951190

(3)سه پسربانه/ظرفيت مازاد/ سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پزشکي961190

(3)سه دخترياسوج/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |پزشکي961190



961190
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |دندانپزشکي

سراب/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پرستاري 951193

(3)سه دخترفيروزآباد/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي جهرم |پزشکي961194

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بابل-فيزيوتراپي 951197

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-داروسازي 951197

961198
/ بومي استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان|دندانپزشکي

كهنوج/مناطق محروم
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه فردوسي مشهد-دامپزشکي 951199

(3)سه دخترآستارا/روزانه/ ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |داروسازي961199

(3)سه دخترتنکابن/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايران |بينايي سنجي961199

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بابل-فيزيوتراپي 951201

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بابل-فيزيوتراپي 951201

(3)سه دخترتربيت معلم-سنندج-پرديس بنت الهدي صدر-علوم تربيتي 951201

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-فيزيوتراپي 951201

(3)سه پسرشيروان/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي مشهد |پزشکي961201

961203
مناطق / بومي استان قزوين -دانشگاه علوم پزشکي قزوين|پزشکي

تاكستان/محروم
(3)سه پسر

951205
دانشگاه علوم پزشکي -كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني 

روزانه-شهيدبهشتي تهران
(3)سه پسر

951206
تربيت -ساري/-س /پرديس فاطمه الزهرا-دبيري زيست شناسي 

معلم
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن -پزشکي 951207

(3)سه دخترلردگان/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي اصفهان|پزشکي961209

(3)سه دخترياسوج/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |پزشکي961209



961209
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي كرمان |داروسازي

شهربابك/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه پسرمهاباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |فيزيوتراپي961209

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-فيزيوتراپي 951211

(3)سه پسرتاكستان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |فيزيوتراپي961212

951213
-دانشگاه علوم پزشکي تهران-كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني 

روزانه
(3)سه پسر

961214
ظرفيت / نيمسال اول -كرج-دانشگاه علوم پزشکي البرز|پزشکي

تبريز/مازاد
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-دندانپزشکي 951215

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي سمنان-فيزيوتراپي 951215

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايران-بينايي سنجي 951218

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايران-بينايي سنجي 951222

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-علوم تغذيه 951222

(3)سه دخترتيران/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كاشان |پزشکي961223

(3)سه دخترشهربابك/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |پزشکي961223

961223
/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|فيزيوتراپي

سردشت/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-فيزيوتراپي 951226

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل-پزشکي 951226

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي ايرانبينايي سنجي 951227

(3)سه پسرقروه/روزانه/ تهران /-عج /دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل |پزشکي961227

(3)سه پسرماكو/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |پزشکي961228

(3)سه پسرفرديس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |داروسازي961228



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-بينايي سنجي 951229

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي بم-پزشکي 951229

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-پزشکي 951229

961231
/ بومي استان كرمانشاه -دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه|پزشکي

سرپل ذهاب/مناطق محروم
(3)سه دختر

961231
بومي استان كهکيلويه و بوير -دانشگاه علوم پزشکي ياسوج|پزشکي

ياسوج/مناطق محروم/ احمد 
(3)سه دختر

961231
مناطق / بومي خراسان جنوبي -دانشگاه علوم پزشکي بيرجند|پزشکي

فردوس/محروم
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان -پزشکي 951235

(3)سه دخترفيروزآباد/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |پزشکي961236

(3)سه پسرنقده/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي زنجان |دندانپزشکي961236

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-داروسازي 951238

961240
مناطق / بومي خوزستان -دانشگاه علوم پزشکي دزفول|پزشکي

گتوند/محروم
(3)سه دختر

961240
پرديس / ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |داروسازي

تنکابن/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه دخترگرگان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |فيزيوتراپي961240

(3)سه دخترتربيت معلم-تهران-پرديس نسيبه -دبيري شيمي 951241

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-فيزيوتراپي 951243

(3)سه پسركاشمر/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي مشهد |پزشکي961245

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-شنوايي شناسي 951246

(3)سه پسرفيروزآباد/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي جهرم |پزشکي961246

951247
-دانشگاه علوم پزشکي تهران-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-داروسازي 951247



(3)سه پسرروزانه-خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان -پزشکي 951247

951247
دانشگاه علوم پزشکي -كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني 

روزانه-شهيدبهشتي تهران
(3)سه پسر

961249
بومي استان كهکيلويه و بوير -دانشگاه علوم پزشکي ياسوج|پزشکي

ياسوج/مناطق محروم/ احمد 
(3)سه دختر

(3)سه دخترمينودشت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايران |فيزيوتراپي961249

961249
-پرديس شهيدرجايي اروميه-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

سلماس/فرهنگيان/ بومي آذربايجان غربي 
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-داروسازي 951251

(3)سه دختركالله/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي مشهد |پزشکي961252

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل-پزشکي 951255

(3)سه دخترسلماس/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |پزشکي961255

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-فيزيوتراپي 951257

(3)سه دخترگچساران/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |پزشکي961257

961260
مناطق / بومي استان اردبيل -دانشگاه علوم پزشکي اردبيل|پزشکي

مشکين شهر/محروم
(3)سه دختر

(3)سه پسرزرند/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |پزشکي961260

961263
/ بومي استان كرمانشاه -دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه|پزشکي

سرپل ذهاب/مناطق محروم
(3)سه دختر

(3)سه دختربجستان/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي مشهد |پزشکي961263

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |فيزيوتراپي961263

(3)سه پسردهدشت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |فيزيوتراپي961263

961267
مناطق / بومي هرمزگان -دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس|پزشکي

ميناب/محروم
(3)سه دختر

961267
بومي -بجنورد-دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي |پزشکي

آشخانه/مناطق محروم/ خراسان شمالي 
(3)سه دختر

961267
پرديس / رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |پزشکي

تالش/خودگردان
(3)سه دختر



961267
پرديس / رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |پزشکي

تالش/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي دخترجان داروسازي951270

961270
مناطق / بومي استان ايالم -دانشگاه علوم پزشکي ايالم|پزشکي

سرابله/محروم
(3)سه دختر

961270
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي زنجان |دندانپزشکي

بستان آباد/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه پسرازنا/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |پزشکي961277

961283
مناطق / بومي استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي جيرفت|پزشکي

جيرفت/محروم
(3)سه پسر

961285
پرديس / گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |دندانپزشکي

آزادشهر/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه دخترتالش/روزانه/ رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |علوم ازمايشگاهي961285

961287
ظرفيت / نيمسال اول -كرج-دانشگاه علوم پزشکي البرز|پزشکي

آستارا/مازاد
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-داروسازي 951289

961289
بومي مناطق تحت -دانشگاه علوم پزشکي زاهدان|دندانپزشکي

زابل/مناطق محروم/ پوشش دانشگاه زابل 
(3)سه پسر

(3)سه پسراسدآباد/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي تهران|پرستاري961289

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-داروسازي 951294

961294
مناطق / بومي استان زنجان -دانشگاه علوم پزشکي زنجان|پزشکي

خدابنده/محروم
(3)سه دختر

(3)سه پسرسلماس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |بينايي سنجي961296

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-فيزيوتراپي 951302

(3)سه دخترتنکابن/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |دندانپزشکي961302

(3)سه دخترياسوج/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |دندانپزشکي961302

961307
بومي استان چهارمحال -دانشگاه علوم پزشکي شهركرد|پزشکي

لردگان/مناطق محروم/ وبختياري 
(3)سه پسر

961307
پرديس / ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |دندانپزشکي

مشکين شهر/خودگردان
(3)سه پسر



961313
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي يزد |دندانپزشکي

فردوس/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه پسرفيزيوتراپي دانشگاه علوم پزشکي مشهد951315

961315
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي همدان |دندانپزشکي

همدان/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه دختربوكان/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |داروسازي961316

(3)سه دخترمشکين شهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |بينايي سنجي961316

961318
پرديس / ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |دندانپزشکي

مشکين شهر/خودگردان
(3)سه پسر

961321
پرديس / گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پزشکي

گرگان/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه پسرسقز/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |دندانپزشکي961321

961321
رشته هاي /دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران |فيزيوتراپي

صومعه سرا/روزانه/ / پزشکي 
(3)سه دختر

(3)سه پسررشت- دانشگاه علوم پزشکي گيالن 951323

(3)سه پسرلردگان/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |پزشکي961325

961325
پرديس / گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پزشکي

گنبد/خودگردان
(3)سه دختر

961328
/ بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پزشکي

اميديه/مناطق محروم
(3)سه دختر

961329
/ بومي لرستان -خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان |پزشکي

كوهدشت/مناطق محروم
(3)سه دختر

(3)سه دخترپاوه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |بينايي سنجي961330

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-فيزيوتراپي 951332

(3)سه پسرمهاباد/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |پزشکي961336

961336
دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |كارداني تکنسين پروتزهاي دنداني

سقز/روزانه/ 
(3)سه پسر

961338
مناطق / بومي استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي جيرفت|پزشکي

جيرفت/محروم
(3)سه پسر

(3)سه پسرفيزيوتراپي دانشگاه علوم پزشکي شيراز951340



961340
/ بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پزشکي

رامهرمز/مناطق محروم
(3)سه پسر

961340
پرديس / اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پزشکي

گچساران/خودگردان
(3)سه دختر

961344
مناطق / بومي استان ايالم -دانشگاه علوم پزشکي ايالم|پزشکي

اركوازملکشاهي/محروم
(3)سه پسر

961344
مناطق / بومي استان ايالم -دانشگاه علوم پزشکي ايالم|پزشکي

سرابله/محروم
(3)سه پسر

961344
- / تهران/-عج /دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل |داروسازي

قائن/روزانه
(3)سه پسر

961347
مناطق / بومي استان ايالم -دانشگاه علوم پزشکي ايالم|پزشکي

سرابله/محروم
(3)سه پسر

(3)سه دخترگنبد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |فيزيوتراپي961349

(3)سه پسرخواف/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |فيزيوتراپي961349

951351
كارشناس ساخت پروتزهاي دندان دانشگاه علوم پزشکي شهيد 

تهران- بهشتي 
(3)سه پسر

(3)سه دخترلنده دوگنبدان/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |پزشکي961352

(3)سه دخترفردوس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي گناباد |علوم ازمايشگاهي961352

(3)سه دختربوكان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |مامايي961352

(3)سه پسرپرستاري دانشگاه علوم پزشکي مشهد951355

961355
مناطق / بومي هرمزگان -دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس|پزشکي

بندر كنگ و چارك/محروم
(3)سه دختر

(3)سه دخترسلماس/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |پزشکي961355

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-بينايي سنجي 951358

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-فيزيوتراپي 951358

961358
/ نيمسال دوم -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

گچساران/روزانه
(3)سه دختر

961358
/ نيمسال دوم -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

گچساران/روزانه
(3)سه دختر

961358
/ نيمسال دوم -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

گچساران/روزانه
(3)سه دختر



961360
ظرفيت / سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پزشکي

قروه/مازاد
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-بينايي سنجي 951361

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-دندانپزشکي 951361

961362
پرديس / رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |دندانپزشکي

بانه/خودگردان
(3)سه پسر

961362
- / تهران/-عج /دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل |داروسازي

شيروان/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرپارس آباد مغان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايران |بينايي سنجي961362

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-پزشکي 951363

(3)سه دختربجستان/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي گناباد |پزشکي961365

(3)سه پسرجيرفت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |داروسازي961368

(3)سه پسراسالم آبادغرب/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايران |بينايي سنجي961368

951369
دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي -كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه-تهران
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل-پزشکي 951370

961371
پرديس / گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |دندانپزشکي

فريمان/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اراك-علوم ازمايشگاهي 951373

(3)سه پسرياسوج/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |پزشکي961373

961373
پرديس / گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پزشکي

بندرتركمن/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه دخترسقز/ظرفيت مازاد/ سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پزشکي961376

(3)سه پسرروزانه-خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان -پرستاري 951378

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-دندانپزشکي 951378

961378
پرديس / نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|داروسازي

نقده/خودگردان
(3)سه دختر



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه تهران-دامپزشکي 951380

(3)سه دخترتربيت معلم-بيرجند/-ع /پرديس امام سجاد-دبيري زيست شناسي 951380

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهركرد-پزشکي 951380

951381
تهران كارشناسي تکنولوژي - انشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي د

(راديوتراپي)پرتودرماني
(3)سه پسر

(3)سه پسرمريوان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايران |بينايي سنجي961381

961381
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|پرستاري

سلماس/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرتهران/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |فيزيوتراپي961387

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايران-كاردرماني 951389

961389
مناطق / بومي استان ايالم -دانشگاه علوم پزشکي ايالم|پزشکي

سرابله/محروم
(3)سه دختر

961391
پرديس / رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |دندانپزشکي

مريوان/خودگردان
(3)سه پسر

961391
/ نيمسال اول -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

رامهرمز/روزانه
(3)سه دختر

961391
/ نيمسال اول -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

رامهرمز/روزانه
(3)سه دختر

961391
/ نيمسال اول -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

رامهرمز/روزانه
(3)سه دختر

951393
تربيت -ساري/-س /پرديس فاطمه الزهرا-دبيري زيست شناسي 

معلم
(3)سه دختر

961394
مناطق / بومي استان بوشهر -دانشگاه علوم پزشکي بوشهر|پزشکي

بوشهر/محروم
(3)سه پسر

(3)سه دخترزرند/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |پزشکي961394

961394
صومعه /روزانه/ ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |داروسازي

سرا
(3)سه دختر

961396
پرديس / گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |دندانپزشکي

گنبد/خودگردان
(3)سه پسر

961396
پرديس / رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |دندانپزشکي

پارس آباد مغان/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه دخترتهران/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |دندانپزشکي961399



961399
پرديس / رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |دندانپزشکي

پارس آباد مغان/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-علوم تغذيه 951400

951402
دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي -كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه-تهران
(3)سه دختر

(3)سه پسرگنبد/ظرفيت مازاد/ رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |داروسازي961402

961406
بومي استان چهارمحال -دانشگاه علوم پزشکي شهركرد|پزشکي

لردگان/مناطق محروم/ وبختياري 
(3)سه پسر

(3)سه پسرربط/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |پزشکي961406

(3)سه پسركليبر/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |پزشکي961406

951407
دانشگاه علوم پزشکي -كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني 

روزانه-شهيدبهشتي تهران
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-فيزيوتراپي 951407

961410
سرپل /پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |پزشکي

ذهاب
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-بينايي سنجي 951412

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايران-شنوايي شناسي 951413

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-علوم ازمايشگاهي 951413

961416
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |داروسازي

بوكان/خودگردان
(3)سه پسر

951417
-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني 

روزانه
(3)سه پسر

951417
-دانشگاه علوم پزشکي تهران-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه
(3)سه پسر

951419
تربيت -ساري/-س /پرديس فاطمه الزهرا-دبيري زيست شناسي 

معلم
(3)سه دختر

961419
پذيرش ازميان -تهران/-عج /دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل |پزشکي

/ داوطلبان بسيجي وجذب بصورت بورسيه واستخدام سپاه 
(3)سه پسر

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي بندرعباس پزشکي951420

961422
پرديس / رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |پزشکي

رضوانشهر/خودگردان
(3)سه دختر



961422
پرديس / رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |پزشکي

رضوانشهر/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-مامايي 951423

961425
رشته هاي /دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران |فيزيوتراپي

خدابنده/روزانه/ / پزشکي 
(3)سه پسر

(3)سه پسرمينودشت/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |پزشکي961428

(3)سه پسرتکاب/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي مشهد |بينايي سنجي961428

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي بابلتکنولوژي پزشکي هسته اي 951430

961431
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |دندانپزشکي

گچساران/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-پزشکي 951432

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-داروسازي 951433

(3)سه پسربشرويه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي مشهد |بينايي سنجي961433

961435
ظرفيت / سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پزشکي

مهاباد/مازاد
(3)سه پسر

(3)سه دخترتربيت معلم-همدان-پرديس شهيدباهنر-دبيري شيمي 951436

961437
پرديس / رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |دندانپزشکي

مشکين شهر/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-پزشکي 951438

961439
مناطق / بومي استان ايالم -دانشگاه علوم پزشکي ايالم|پزشکي

دره شهر/محروم
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-علوم ازمايشگاهي 951440

951440
-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترياسوج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |شنوايي شناسي961444

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-علوم تغذيه 951447

961447
مناطق / بومي هرمزگان -دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس|پزشکي

بندرعباس/محروم
(3)سه دختر



961447
پرديس / گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پزشکي

علي آبادكتول/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-داروسازي 951448

(3)سه پسرروزانه-بجنورد-دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -دندانپزشکي 951448

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-علوم تغذيه 951450

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-پزشکي 951450

(3)سه دخترنکا/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |فيزيوتراپي961451

(3)سه دخترماكو/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |كاردرماني961451

961453
مناطق / بومي استان ايالم -دانشگاه علوم پزشکي ايالم|پزشکي

سرابله/محروم
(3)سه پسر

961454
ظرفيت / نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شاهرود|پزشکي

علي آبادكتول/مازاد
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-پزشکي 951456

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-علوم ازمايشگاهي 951456

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-پزشکي 951456

(3)سه پسرپيرانشهر/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |پزشکي961459

(3)سه دختركوهبنان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زابل |داروسازي961459

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-علوم ازمايشگاهي 951463

951464
دانشگاه علوم /-راديوتراپي /كارشناسي تکنولوژي پرتودرماني 

روزانه-پزشکي تهران
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي سمنان-كاردرماني 951464

(3)سه دخترياسوج/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |پزشکي961464

961464
رشته هاي /دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران |فيزيوتراپي

اسالم شهر/روزانه/ / پزشکي 
(3)سه دختر

(3)سه دخترتربيت معلم-تهران-پرديس نسيبه -دبيري شيمي 951467



961467
پرديس / ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |پزشکي

رامسر/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه پسربوكان/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |پزشکي961467

(3)سه دخترجيرفت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |داروسازي961467

(3)سه پسرشهر قدس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي سمنان |فيزيوتراپي961467

(3)سه دخترجيرفت/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |پزشکي961470

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي بم-پزشکي 951471

(3)سه دخترشبستر/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي زنجان |داروسازي961472

951474
دانشگاه علوم پزشکي -كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني 

روزانه-شهيدبهشتي تهران
(3)سه دختر

961474
پرديس / گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پزشکي

گنبد/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي اصفهانكارشناس ساخت پروتزهاي دندان 951475

961475
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|پرستاري

دهدشت/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-پزشکي 951476

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-علوم ازمايشگاهي 951476

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-پزشکي 951476

961480
پذيرش ازميان -تهران/-عج /دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل |پزشکي

/ داوطلبان بسيجي وجذب بصورت بورسيه واستخدام سپاه 
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه شيراز-حسابداري 951481

(3)سه دخترياسوج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |داروسازي961482

961482
/ نيمسال اول -رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن |فيزيوتراپي

آستارا/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدبهشتي -دبيري شيمي 951483

961486
/ محل تحصيل آران و بيدگل -دانشگاه علوم پزشکي كاشان|پزشکي

كاشان/پرديس خودگردان
(3)سه پسر



961490
/ بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پزشکي

باغملك/مناطق محروم
(3)سه دختر

961490
مناطق / بومي استان ايالم -دانشگاه علوم پزشکي ايالم|دندانپزشکي

ايوان غرب/محروم
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-پرستاري 951491

(3)سه پسرپارس آباد مغان/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي اراك |پزشکي961493

(3)سه پسردهدشت/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي شهركرد |پزشکي961493

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-داروسازي 951494

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-پزشکي 951494

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهركرد-پزشکي 951494

(3)سه دخترطبس/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |پزشکي961496

951497
-دانشگاه علوم پزشکي تهران-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرگرگان- دانشگاه علوم پزشکي گلستان 951499

(3)سه دختربردسير/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |علوم ازمايشگاهي961499

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-علوم ازمايشگاهي 951501

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-داروسازي 951501

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-علوم تغذيه 951504

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-فيزيوتراپي 951504

961504
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |دندانپزشکي

كامياران/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي زاهدان پزشکي951505

(3)سه دخترفردوس/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |پزشکي961506

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-داروسازي 951507



(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي بم-پزشکي 951507

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-فيزيوتراپي 951507

961509
ظرفيت / نيمسال دوم -كرج-دانشگاه علوم پزشکي البرز|پزشکي

چالوس/مازاد
(3)سه دختر

(3)سه پسرشهرري/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |فيزيوتراپي961509

(3)سه پسربانه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |پرستاري961512

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-بينايي سنجي 951515

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-فيزيوتراپي 951516

961516
بومي شهرستان ميناب -دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس|دندانپزشکي

ميناب/مناطق محروم/ و رودان 
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-علوم ازمايشگاهي 951517

961518
/ بومي لرستان -خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان |داروسازي

كوهدشت/مناطق محروم
(3)سه پسر

(3)سه پسركوهدشت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي مشهد |بينايي سنجي961518

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-كاردرماني 951520

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-پزشکي 951520

(3)سه دخترياسوج/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي شهركرد |پزشکي961521

(3)سه دخترگاليکش/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي سمنان |فيزيوتراپي961524

(3)سه دخترتربيت معلم-يزد/-س /پرديس فاطمه الزهرا-دبيري شيمي 951525

(3)سه پسرتربيت معلم-تهران-پرديس شهيدچمران -دبيري شيمي 951526

961526
پرديس / ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |پزشکي

گنبد/خودگردان
(3)سه پسر

961526
پرديس / اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|دندانپزشکي

كوهدشت/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-فيزيوتراپي 951528



961529
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|پرستاري

مريوان/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرتربيت معلم-تهران-پرديس شهيدچمران -دبيري زيست شناسي 951532

(3)سه دختررامسر/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي قزوين |پزشکي961532

961532
مناطق / بومي استان بوشهر -دانشگاه علوم پزشکي بوشهر|پزشکي

بندر دير/محروم
(3)سه پسر

961532
ظرفيت / بجنورد -دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي |پزشکي

شيروان/مازاد
(3)سه دختر

961532
پرديس / اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پزشکي

سردشت/خودگردان
(3)سه پسر

961532
/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |داروسازي

كوهدشت/روزانه
(3)سه دختر

951533
دانشگاه علوم /-راديوتراپي /كارشناسي تکنولوژي پرتودرماني 

روزانه-پزشکي تهران
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايران-اعضاي مصنوعي ووسايل كمکي 951533

961536
اسالم /پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |پزشکي

آبادغرب
(3)سه پسر

951538
-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني 

روزانه
(3)سه دختر

961538
/ بومي سيستان وبلوچستان -دانشگاه علوم پزشکي زاهدان|پزشکي

ايرانشهر/مناطق محروم
(3)سه دختر

(3)سه پسرجيرفت/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |پزشکي961543

961543
رشته هاي /دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران |كاردرماني

كالچاي/روزانه/ / پزشکي 
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه زابل-علوم دامي -مهندسي كشاورزي 951545

(3)سه پسرورامين/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |داروسازي961547

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي ايرانبينايي سنجي 951548

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-پزشکي 951550

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهوازفيزيوتراپي 951550

961551
قير و /پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |داروسازي

كارزين
(3)سه دختر



961552
مناطق / بومي استان همدان -دانشگاه علوم پزشکي همدان|پزشکي

اسدآباد/محروم
(3)سه دختر

961557
پرديس / گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پزشکي

بندرتركمن/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-بينايي سنجي 951558

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-پزشکي 951558

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي ايالمدندانپزشکي 951558

(3)سه پسرآستارا/ظرفيت مازاد/ رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |داروسازي961559

(3)سه دختركرمان/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |پزشکي961563

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-مامايي 951564

(3)سه دخترتربيت معلم-بيرجند/-ع /پرديس امام سجاد-دبيري زيست شناسي 951567

(3)سه دختربرازجان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بوشهر |علوم تغذيه961567

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-پزشکي 951568

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-پزشکي 951571

961571
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |پزشکي

جوانرود/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-بينايي سنجي 951573

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل-پزشکي 951574

951574
تربيت -ساري/-س /پرديس فاطمه الزهرا-دبيري زيست شناسي 

معلم
(3)سه دختر

961574
پرديس / اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|دندانپزشکي

بوكان/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-بينايي سنجي 951576

961577
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |داروسازي

فيروزآباد/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه دخترهشتگرد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي سمنان |فيزيوتراپي961577



951580
دانشگاه علوم پزشکي -كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني 

روزانه-شهيدبهشتي تهران
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-پزشکي 951580

951580
-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-علوم تغذيه 951580

(3)سه پسرپاوه/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي ايران|پرستاري961580

(3)سه دخترشهربابك/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |پزشکي961585

961585
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي مشهد |داروسازي

فردوس/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه پسربوكان/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |داروسازي961587

(3)سه دختردهاقان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |پزشکي961589

(3)سه دختراليگودرز/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |فيزيوتراپي961590

961591
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي كرمان |داروسازي

جيرفت/خودگردان
(3)سه دختر

961592
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |دندانپزشکي

دهدشت/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه تهران-زيست شناسي سلولي مولکولي 951594

(3)سه پسرتبريز/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي قزوين |پزشکي961596

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايران-شنوايي شناسي 951599

961603
ظرفيت / رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |داروسازي

رضوانشهر/مازاد
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-پزشکي 951605

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل-پزشکي 951608

961608
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |دندانپزشکي

ياسوج/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه پسرسردشت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |شنوايي شناسي961608



961608
/ نيمسال اول -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پرستاري

مريوان/روزانه
(3)سه دختر

961614
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |دندانپزشکي

تنکابن/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-پزشکي 951615

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زابل-داروسازي 951616

(3)سه دخترشهريار/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي تهران|پرستاري961616

(3)سه پسركامياران/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي ايران|پرستاري961616

(3)سه دخترابركوه/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شهركرد|پزشکي961618

951619
-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه
(3)سه پسر

961622
سرپل /پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |پزشکي

ذهاب
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-علوم ازمايشگاهي 951623

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-پزشکي 951623

(3)سه پسربندر گناوه/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي بوشهر |پزشکي961626

961626
ظرفيت / سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پزشکي

مريوان/مازاد
(3)سه دختر

(3)سه دختربانه/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |پزشکي961626

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-بينايي سنجي 951627

(3)سه دخترتربيت معلم-اهواز/-س /پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 951629

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي اراك951630

961631
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان |دندانپزشکي

آبادان/خودگردان
(3)سه پسر

961635
ظرفيت / سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پزشکي

مهاباد/مازاد
(3)سه پسر

951638
دانشگاه علوم /-راديوتراپي /كارشناسي تکنولوژي پرتودرماني 

روزانه-پزشکي شهيدبهشتي تهران
(3)سه دختر



(3)سه دختراسفراين/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |شنوايي شناسي961638

961641
/ بومي سيستان وبلوچستان -دانشگاه علوم پزشکي زاهدان|پزشکي

ايرانشهر/مناطق محروم
(3)سه پسر

(3)سه پسرالمرد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زاهدان |بينايي سنجي961641

(3)سه پسرروزانه-دانشکده علوم پزشکي خمين-علوم ازمايشگاهي 951642

961645
مناطق / بومي استان ايالم -دانشگاه علوم پزشکي ايالم|پزشکي

سرابله/محروم
(3)سه پسر

961645
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|علوم تغذيه

اسفراين/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترنظرآباد/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي قزوين |پزشکي961653

961653
پرديس / گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پزشکي

گرگان/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه دخترالشتر/روزانه/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|فيزيوتراپي961653

(3)سه دخترمهريز/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |هوشبري961653

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي ايالم پزشکي951660

961662
ظرفيت / نيمسال دوم -كرج-دانشگاه علوم پزشکي البرز|پزشکي

پيرانشهر/مازاد
(3)سه پسر

(3)سه دخترتنکابن/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |شنوايي شناسي961662

961664
پرديس / گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پزشکي

گنبد/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شيراز|پرستاري961664

961666
مناطق / بومي شرق استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي بم|پزشکي

بم/محروم
(3)سه دختر

961667
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي تهران |داروسازي

اسالم شهر/خودگردان
(3)سه دختر

961671
مناطق / بومي استان اصفهان -دانشگاه علوم پزشکي اصفهان|پزشکي

سميرم/محروم
(3)سه دختر

(3)سه پسرتهران- دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي شنوايي 951675

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-شنوايي شناسي 951677



961677
مناطق / بومي استان ايالم -دانشگاه علوم پزشکي ايالم|پزشکي

ايوان غرب/محروم
(3)سه پسر

(3)سه پسرتربت جام/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زاهدان |فيزيوتراپي961677

961679
پذيرش -تهران/-عج /دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل |داروسازي

/ ازميان داوطلبان بسيجي وجذب بصورت بورسيه واستخدام سپاه 
(3)سه پسر

(3)سه پسرتهران- دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي دندانپزشکي 951680

(3)سه پسرمهاباد/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |پزشکي961681

961685
سرپل /پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |پزشکي

ذهاب
(3)سه پسر

(3)سه پسردهلران/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |پزشکي961688

961688
/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|شنوايي شناسي

بندرامام خميني/روزانه
(3)سه دختر

961692
ظرفيت / خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |پزشکي

الشتر/مازاد
(3)سه پسر

(3)سه پسرتکاب/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |پزشکي961692

961701
بومي شهرستان هاي -دانشکده علوم پزشکي ابادان|پزشکي

آبادان/مناطق محروم/ آبادان،خرمشهر،شادگان،اروندكنار 
(3)سه پسر

961701
پرديس / ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |پزشکي

كالله/خودگردان
(3)سه پسر

961705
ظرفيت / خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |پزشکي

دورود/مازاد
(3)سه دختر

961705
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |داروسازي

تهران/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه دخترگنبد/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |پزشکي961708

(3)سه پسربوكان/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |پزشکي961708

(3)سه پسرسقز/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |داروسازي961713

(3)سه دختربانه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |شنوايي شناسي961721

(3)سه دخترقير و كارزين/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي جهرم |علوم ازمايشگاهي961721

961726
/ بومي سيستان وبلوچستان -دانشگاه علوم پزشکي زاهدان|پزشکي

ايرانشهر/مناطق محروم
(3)سه پسر



(3)سه پسرقروه/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي اراك |پزشکي961728

(3)سه دخترجيرفت/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي جيرفت |پزشکي961730

961730
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان |دندانپزشکي

شيراز/خودگردان
(3)سه پسر

961732
مناطق / بومي شرق استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي بم|پزشکي

بم/محروم
(3)سه دختر

961732
پرديس / اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پزشکي

رامهرمز/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي بم951735

(3)سه دختركوهدشت/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |مامايي961741

961747
پرديس / رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |پزشکي

تهران/خودگردان
(3)سه دختر

961747
پرديس / رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |پزشکي

تهران/خودگردان
(3)سه دختر

961747
تربت /روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي مشهد|پرستاري

جام
(3)سه پسر

961750
بومي -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|داروسازي

بندرامام خميني/مناطق محروم/ خوزستان 
(3)سه پسر

961753
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي تهران |داروسازي

آذرشهر/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه دخترياسوج/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي فسا |پزشکي961755

(3)سه دخترتيران/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |داروسازي961755

961759
پرديس / ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |پزشکي

مشهد/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه پسرتهران/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي تهران|پرستاري961759

951760
-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترياسوج/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي بوشهر |پزشکي961765

(3)سه پسرزرند/روزانه/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|دامپزشکي961765

(3)سه دخترتربت جام/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |پرستاري961765



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-علوم ازمايشگاهي 951770

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-علوم ازمايشگاهي 951770

(3)سه دخترسقز/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي اراك |پزشکي961770

961770
بومي -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|داروسازي

ايذه/مناطق محروم/ خوزستان 
(3)سه پسر

(3)سه دختررامهرمز/روزانه/ دانشگاه تهران |زيست فناوري961770

(3)سه دخترياسوج/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي شهركرد |پزشکي961773

(3)سه دخترروزانه-تهران-دانشگاه شهيدبهشتي -زيست شناسي سلولي مولکولي 951774

951777
تربيت -قم-(س )پرديس حضرت معصومه -دبيري زيست شناسي 

معلم
(3)سه دختر

(3)سه دخترسرپل ذهاب/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |پزشکي961778

961778
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |فيزيوتراپي

شوشتر/خودگردان
(3)سه دختر

951781
-دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسالمي ايران-دندانپزشکي 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-گفتاردرماني 951781

(3)سه دختردهدشت/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي شهركرد |پزشکي961782

961782
س /پرديس فاطمه الزهرا-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

بندپي/فرهنگيان/ بومي مازندران -ساري/
(3)سه دختر

(3)سه دخترتربيت معلم-همدان-پرديس شهيدباهنر-دبيري شيمي 951784

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-علوم تغذيه 951785

(3)سه پسردر گز/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |فيزيوتراپي961785

(3)سه پسرتکاب/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |شنوايي شناسي961785

961787
ظرفيت / خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |پزشکي

رومشکان/مازاد
(3)سه دختر

951789
-دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني 

روزانه
(3)سه دختر



(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي ايرانشنوايي 951789

961791
پرديس / ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |پزشکي

گنبد/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه پسربانه/پرديس خودگردان/ رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |پزشکي961791

961791
پرديس / رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |پزشکي

خواف/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه پسربانه/پرديس خودگردان/ رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |پزشکي961791

961791
پرديس / رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |پزشکي

خواف/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-پرستاري 951794

(3)سه پسرخواف/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |پزشکي961794

961794
پرديس / ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |پزشکي

تنکابن/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه پسرگنبد/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |پزشکي961796

961799
پرديس / اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پزشکي

دهدشت/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-دندانپزشکي 951800

(3)سه پسرتل بيضا/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي جهرم |پزشکي961801

961804
پرديس / اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پزشکي

ماه شهر/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه پسرپرديس خودگردان- دانشگاه علوم پزشکي تهران دندانپزشکي 951805

951805
-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترتربيت معلم-يزد/-س /پرديس فاطمه الزهرا-دبيري شيمي 951807

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي دخترجان-هوشبري 951807

(3)سه پسرشهربابك/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |داروسازي961809

961809
- / تهران/-عج /دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل |داروسازي

شيروان/روزانه
(3)سه پسر



(3)سه دخترهشتگرد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |شنوايي شناسي961812

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-شنوايي شناسي 951813

(3)سه پسرتربيت معلم-اراك-پرديس شهيدباهنر-دبيري شيمي 951814

951816
-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترفردوس/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |پزشکي961816

961816
/ دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |شنوايي شناسي

پارس آباد مغان/روزانه
(3)سه پسر

961816
-بيرجند/ع /پرديس امام سجاد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

سرايان/فرهنگيان/ بومي خراسان جنوبي 
(3)سه دختر

(3)سه دخترتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدهاشمي نژاد-علوم تربيتي 951819

961822
/ بومي سيستان وبلوچستان -دانشگاه علوم پزشکي زاهدان|پزشکي

سراوان/مناطق محروم
(3)سه پسر

961822
پرديس / ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |داروسازي

گنبد/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-پزشکي 951823

(3)سه پسرپاوه/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي قزوين |پزشکي961826

(3)سه دخترفريمان/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي گناباد |پزشکي961826

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-پزشکي 951828

951828
-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-اعضاي مصنوعي ووسايل كمکي 

روزانه
(3)سه پسر

961830
مناطق / بومي استان اصفهان -دانشگاه علوم پزشکي اصفهان|پزشکي

تيران/محروم
(3)سه پسر

(3)سه پسرسقز/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي اراك |پزشکي961830

961830
/ بومي شهرستان سراوان -دانشگاه علوم پزشکي زاهدان|پزشکي

سراوان/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-پرستاري 951831

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-پزشکي 951834



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-پزشکي 951834

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-شنوايي شناسي 951837

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه تهران-دامپزشکي 951837

(3)سه پسرهشتگرد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |تکنولوژي پرتوشناسي961837

961840
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |داروسازي

سلماس/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه پسركارشناس پروتزهاي دندان دانشگاه علوم پزشکي يزد951841

951842
-دانشگاه علوم پزشکي يزد-كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني 

روزانه
(3)سه دختر

961843
ظرفيت / خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |پزشکي

مشکين شهر/مازاد
(3)سه دختر

(3)سه پسرشهريار/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |هوشبري961843

(3)سه دخترگرگان/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي تربت جام |پرستاري961843

(3)سه پسرشهر قدس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |كاردرماني961843

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-علوم تغذيه 951846

961847
/ نيمسال اول -گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پرستاري

گرگان/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن -علوم ازمايشگاهي 951848

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-پرستاري 951852

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي ياسوج951856

961858
پرديس / رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |پزشکي

تالش/خودگردان
(3)سه پسر

961858
پرديس / رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |پزشکي

تالش/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه پسركردكوي/روزانه/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |هوشبري961858

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زابل-مهندسي بهداشت محيط951860



(3)سه پسرديواندره/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پرستاري961862

(3)سه دخترروزانه-اهواز-دانشگاه شهيدچمران -دامپزشکي 951863

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-دندانپزشکي 951867

(3)سه پسرانار/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |علوم تغذيه961869

961873
ظرفيت / نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شاهرود|پزشکي

كاشمر/مازاد
(3)سه پسر

961873
پرديس / اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پزشکي

گچساران/خودگردان
(3)سه دختر

951876
-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه
(3)سه دختر

961876
/ بومي هرمزگان -دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس|دندانپزشکي

بستك/مناطق محروم
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه تهران-زيست شناسي سلولي مولکولي 951877

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-علوم ازمايشگاهي 951877

961883
پرديس / ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |پزشکي

تربت جام/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه دخترخواف/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |علوم ازمايشگاهي961883

961883
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|پرستاري

سقز/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-علوم ازمايشگاهي 951884

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-علوم تغذيه 951888

(3)سه پسرنقده/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي قم |پزشکي961889

(3)سه پسرشهريار/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي سمنان |پزشکي961889

(3)سه دخترتربيت معلم-گرگان/-ره /پرديس امام خميني -علوم تربيتي 951890

951891
-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترتايباد/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |پزشکي961892



951893
-دانشگاه علوم پزشکي يزد-كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني 

روزانه
(3)سه دختر

951896
-دانشگاه علوم پزشکي تهران-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه
(3)سه دختر

951896
-دانشگاه علوم پزشکي يزد-كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني 

روزانه
(3)سه دختر

961896
پرديس / نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|داروسازي

بوكان/خودگردان
(3)سه دختر

961896
/ رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |تکنولوژي پرتوشناسي

رشت/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي دخترجان-علوم ازمايشگاهي 951898

951899
-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-مركزياسوج
(3)سه پسر

(3)سه پسرگنبد/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |پزشکي961901

(3)سه پسرگنبد/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |پزشکي961901

961901
پرديس / اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|داروسازي

رامهرمز/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه پسرتربيت معلم-تهران-پرديس شهيدچمران -دبيري زيست شناسي 951902

951903
-دانشگاه علوم پزشکي يزد-كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-هوشبري 951903

961903
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |داروسازي

جوانرود/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه پسرمجازي و بين الملل-دانشگاه علوم پزشکي بابل-دندانپزشکي 951905

(3)سه پسرفالرد/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي شهركرد |پزشکي961905

951907
-دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني 

روزانه
(3)سه پسر

961907
/ دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |تکنولوژي پرتودرماني

قائن/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرجيرفت/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |پزشکي961909

(3)سه پسرمهاباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |شنوايي شناسي961909



(3)سه پسرنيمسال اول-روزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-پرستاري 951910

951910
تربيت -پرديس شهيدمقصودي همدان-دانشگاه فرهنگيان -دبيري شيمي 

بومي دخترجان-معلم
(3)سه دختر

(3)سه دخترسنقر/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي سمنان |پزشکي961912

951913
-دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل-پزشکي 951915

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-اتاق عمل 951915

961915
پرديس / اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پزشکي

ايذه/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه فردوسي مشهد-روانشناسي 951917

951917
-دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز- علوم تغذيه951917

(3)سه پسركارشناس پروتزهاي دندان دانشگاه علوم پزشکي سبزوار951917

(3)سه دخترتربت جام/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |پزشکي961920

961920
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي همدان |داروسازي

روانسر/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-هوشبري 951921

951921
محل -مجازي و بين الملل-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-دندانپزشکي 

تحصيل شهرك صدرا
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-پزشکي 951921

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه شيراز-دامپزشکي 951922

961924
/ ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |تکنولوژي پرتوشناسي

ارسنجان/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي شيرازعلوم تغذيه 951925

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-علوم ازمايشگاهي 951926



(3)سه دخترسوريان/بوانات /روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |علوم تغذيه961926

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان-علوم ازمايشگاهي 951928

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه تهران-شيمي 951928

(3)سه پسرروزانه-اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-شنوايي شناسي 951930

951930
محل -مجازي و بين الملل-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-دندانپزشکي 

تحصيل شهرك صدرا
(3)سه دختر

951930
تربيت -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-دانشگاه فرهنگيان -دبيري شيمي 

بومي استان بوشهر-معلم
(3)سه پسر

(3)سه پسرپرديس خودگردان- دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شيراز 951930

(3)سه پسرخواف/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |پزشکي961930

(3)سه دخترياسوج/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي جهرم |پزشکي961930

(3)سه دخترفيروزآباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |علوم ازمايشگاهي961930

(3)سه دخترملکان/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پرستاري961930

951932
-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه
(3)سه دختر

961934
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |فيزيوتراپي

خرمدره/خودگردان
(3)سه دختر

951936
تربيت -قم-(س )پرديس حضرت معصومه -دبيري زيست شناسي 

معلم
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-پزشکي 951936

(3)سه پسرروزانه-رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن -علوم ازمايشگاهي 951936

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-علوم ازمايشگاهي 951936

951936
-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-كارشناسي تکنولوژي پرتودرماني 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسراسالم شهر/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي سمنان |پزشکي961941

(3)سه پسربوكان/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |پزشکي961941



(3)سه پسربوكان/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |پزشکي961941

961941
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |داروسازي

مشکين شهر/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه دخترسلماس/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |پزشکي961945

(3)سه دخترمهريز/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |پزشکي961945

961945
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شيراز|پرستاري

فيروزآباد/روزانه
(3)سه دختر

961945
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه|پرستاري

سرپل ذهاب/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل-پزشکي 951946

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-اتاق عمل 951946

951948
-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرشيروان/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي سبزوار |پزشکي961949

(3)سه دخترگاليکش/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |پزشکي961949

951950
تربيت -قم-(س )پرديس حضرت معصومه -دبيري زيست شناسي 

معلم
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه شهركرد-دامپزشکي 951952

(3)سه پسرسقز/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي سبزوار |پزشکي961952

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-شنوايي شناسي 951956

951956
دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه -علوم قضايي 

روزانه-قضاييه
(3)سه پسر

(3)سه دخترجيرفت/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |پزشکي961958

961958
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي مشهد |داروسازي

اسفراين/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-واحدقروه-دانشگاه پيام نوركردستان -مديريت بازرگاني 951962

(3)سه پسربوكان/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي سمنان |پزشکي961963



(3)سه پسربيوتکنولوژي/دانشگاه تهران زيست فناوري951965

951966
-دانشگاه علوم پزشکي گلستان -كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني 

روزانه-گرگان
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايران-شنوايي شناسي 951966

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 951967

951967
-روزانهعلوم تربيتي -دانشگاه تهران-زيست شناسي سلولي مولکولي 

بومي فارس-تربيت معلم-پرديس كوثرياسوج-دانشگاه فرهنگيان 
(3)سه دختر

951967
تربيت -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-دانشگاه فرهنگيان -علوم تربيتي 

بومي خراسان رضوي-معلم
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه تهران-زيست شناسي سلولي مولکولي 951967

(3)سه پسربوكان/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |پزشکي961967

951969
تربيت -قم-(س )پرديس حضرت معصومه -دبيري زيست شناسي 

معلم
(3)سه دختر

(3)سه پسرسياهکل/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |هوشبري961971

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-پرستاري 951973

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-شنوايي شناسي 951974

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-علوم ازمايشگاهي 951976

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي اصفهانعلوم تغذيه 951978

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-داروسازي 951978

(3)سه دخترسميرم/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي اصفهان|پرستاري961979

961979
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|علوم تغذيه

تالش/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-پرستاري 951980

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-علوم ازمايشگاهي 951981

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه اروميه-دامپزشکي 951981



(3)سه پسرمحل تحصيل مشکين شهر-روزانه-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-پرستاري 951981

(3)سه دخترروزانه-ساري-دانشگاه علوم پزشکي مادختردران -علوم ازمايشگاهي 951982

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 951982

951982
محل تحصيل -مجازي و بين الملل-دانشگاه علوم پزشکي يزد-داروسازي 

احمدآباد مشير
(3)سه پسر

951982
محل تحصيل -مجازي و بين الملل-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پزشکي 

شهرك صدرا
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-گفتاردرماني 951983

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-پزشکي 951985

(3)سه پسرتنکابن/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي سمنان |پزشکي961985

961985
پرديس / نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|داروسازي

مشکين شهر/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه دختربجستان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي مشهد |تکنولوژي پرتوشناسي961985

961991
/ بومي كردستان -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پزشکي

قروه/مناطق محروم
(3)سه پسر

961991
/ محل تحصيل آران و بيدگل -دانشگاه علوم پزشکي كاشان|پزشکي

بيجار/پرديس خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-شنوايي شناسي 951993

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايران-پزشکي 951995

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايران-شنوايي شناسي 951995

961995
مناطق / بومي هرمزگان -دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس|پزشکي

پارسيان/محروم
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-كارشناسي بهداشت عمومي 951996

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسالمي ايران-پزشکي 951996

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-علوم ازمايشگاهي 951999

(3)سه پسرشيروان/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي تهران|پرستاري961999



961999
/ نيمسال اول -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پرستاري

كامياران/روزانه
(3)سه دختر

962004
/ محل تحصيل آران و بيدگل -دانشگاه علوم پزشکي كاشان|پزشکي

سقز/پرديس خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه پسراركوازملکشاهي/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايران |شنوايي شناسي962004

962004
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|پرستاري

قروه/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-پرستاري 952006

962009
ظرفيت / نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شاهرود|پزشکي

تايباد/مازاد
(3)سه پسر

962009
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|پرستاري

مريوان/روزانه
(3)سه دختر

962012
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |داروسازي

پيرانشهر/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيرانشهر/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي سمنان |پزشکي962014

(3)سه پسرماه شهر/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |پزشکي962014

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسالمي ايران-پزشکي 952015

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه تهران-دامپزشکي 952018

(3)سه پسرنورآباد/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |پزشکي962019

962020
مناطق / بومي هرمزگان -دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس|پزشکي

شيراز/محروم
(3)سه پسر

(3)سه پسرتربيت معلم-خرم اباد-پرديس عالمه طباطبايي -علوم تربيتي 952021

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه فردوسي مشهد-دامپزشکي 952021

962023
پرديس / نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|داروسازي

مشکين شهر/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه دخترپاكدشت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |شنوايي شناسي962023

962023
-پرديس شهيدرجايي اروميه-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

سردشت/فرهنگيان/ بومي آذربايجان غربي 
(3)سه پسر

(3)سه پسردانشگاه تهران دامپزشکي952027



(3)سه پسرسرايان/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي زابل |پزشکي962027

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-داروسازي 952028

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايران-اعضاي مصنوعي ووسايل كمکي 952028

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-علوم تغذيه 952028

(3)سه پسركالله/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي سمنان |پزشکي962030

(3)سه پسرالشتر/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي دزفول |پزشکي962030

952032
-دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسالمي ايران-دندانپزشکي 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-ساري-دانشگاه علوم پزشکي مادختردران -علوم ازمايشگاهي 952034

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-پرستاري 952034

(3)سه پسررودسر/ظرفيت مازاد/ دانشکده علوم پزشکي ابادان |پزشکي962034

(3)سه پسرپيرانشهر/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي دزفول |پزشکي962034

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-هوشبري 952038

962038
/ محل تحصيل آران و بيدگل -دانشگاه علوم پزشکي كاشان|پزشکي

گاليکش/پرديس خودگردان
(3)سه پسر

962038
تربت /روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي مشهد |تکنولوژي پرتوشناسي

جام
(3)سه پسر

(3)سه پسرپرديس خودگردان- دانشگاه علوم پزشکي مشهد دندانپزشکي 952040

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايران-مامايي 952041

952043
-دانشگاه علوم پزشکي همدان-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرتربيت معلم-تهران-پرديس شهيدچمران -دبيري زيست شناسي 952043

952043
-دانشگاه علوم پزشکي گلستان -كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني 

روزانه-گرگان
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-علوم تغذيه 952043



(3)سه پسربانه/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |پزشکي962046

962046
ع /پرديس امام جعفرصادق -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

شيروان/فرهنگيان/ بومي خراسان شمالي -بجنورد/
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 952047

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-هوشبري 952047

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه تهران-دامپزشکي 952047

(3)سه پسرشهربابك/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |پزشکي962049

(3)سه پسرمجازي و بين الملل-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-پزشکي 952051

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايران-شنوايي شناسي 952051

962051
/ محل تحصيل آران و بيدگل -دانشگاه علوم پزشکي كاشان|پزشکي

جوانرود/پرديس خودگردان
(3)سه پسر

962053
مناطق / بومي خراسان جنوبي -دانشگاه علوم پزشکي زابل|داروسازي

فردوس/محروم
(3)سه پسر

(3)سه دخترملکان/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي زنجان |داروسازي962053

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه سمنان-دامپزشکي 952055

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-علوم ازمايشگاهي 952055

(3)سه پسرپاوه/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي ايران|پرستاري962056

962056
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شيراز|پرستاري

فيروزآباد/روزانه
(3)سه پسر

962059
/ محل تحصيل آران و بيدگل -دانشگاه علوم پزشکي كاشان|پزشکي

پارس آباد مغان/پرديس خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه دخترشوشتر/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي بوشهر |پزشکي962065

(3)سه پسرتنکابن/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |پزشکي962065

962065
/ محل تحصيل آران و بيدگل -دانشگاه علوم پزشکي كاشان|پزشکي

گاليکش/پرديس خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه پسربوكان/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |داروسازي962065



962065
شهرجديد /روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |كاردرماني

پرند
(3)سه دختر

962071
/ محل تحصيل آران و بيدگل -دانشگاه علوم پزشکي كاشان|پزشکي

سقز/پرديس خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه پسرگرگان/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |فيزيوتراپي962071

(3)سه پسرمشکين شهر/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |پزشکي962074

(3)سه دخترجيرفت/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |پزشکي962082

(3)سه پسرسرابله/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي ايران|پرستاري962082

962087
/ محل تحصيل آران و بيدگل -دانشگاه علوم پزشکي كاشان|پزشکي

كالله/پرديس خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه دخترآبادان/ظرفيت مازاد/ دانشکده علوم پزشکي ابادان |پزشکي962093

(3)سه دخترهريس/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي بم |پزشکي962100

(3)سه دخترفراشبند/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |كاردرماني962100

(3)سه دخترياسوج/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |پزشکي962103

962107
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|پرستاري

كالچاي/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترسميرم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |تکنولوژي پرتوشناسي962110

(3)سه پسرمالرد/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي تهران|پرستاري962113

(3)سه پسرآبدانان/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي اصفهان|پرستاري962113

(3)سه دخترسنندج/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |فيزيوتراپي962123

962123
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|پرستاري

تاكستان/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرصومعه سرا/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |پزشکي962127

962127
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|علوم تغذيه

هشترود/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسربوكان/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |پزشکي962133



(3)سه دخترآبادان/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |پزشکي962133

(3)سه پسراردبيل/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي زنجان |داروسازي962133

(3)سه پسرنقده/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |داروسازي962133

962133
-پرديس بنت الهدي صدرسنندج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

مريوان/فرهنگيان/ بومي كردستان 
(3)سه دختر

962133
-پرديس عالمه طباطبائي اردبيل-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

پارس آباد مغان/فرهنگيان/ بومي استان اردبيل 
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-علوم ازمايشگاهي 952134

(3)سه دخترمشکين شهر/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي بم |پزشکي962141

962141
پرديس / نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي زاهدان|پزشکي

گنبد/خودگردان
(3)سه دختر

962145
پرديس / اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|داروسازي

آبادان/خودگردان
(3)سه دختر

962155
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |پزشکي

آشخانه/خودگردان
(3)سه دختر

962155
پرديس / ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |داروسازي

تنکابن/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه پسرپلدختر/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي اصفهان|پرستاري962155

(3)سه پسرتنکابن/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |فيزيوتراپي962158

962161
-پرديس عالمه طباطبائي اروميه-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

بوكان/فرهنگيان/ بومي آذربايجان غربي 
(3)سه دختر

962166
/ نيمسال اول -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پرستاري

مريوان/روزانه
(3)سه دختر

962166
بومي -پرديس شهيدباهنرشيراز-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

داراب/فرهنگيان/ فارس 
(3)سه دختر

(3)سه پسرشنوايي دانشگاه علوم پزشکي همدان952173

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 952173

962175
مناطق / بومي استان ايالم -دانشگاه علوم پزشکي ايالم|پزشکي

دره شهر/محروم
(3)سه دختر

(3)سه دخترهشتگرد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |اتاق عمل962175



(3)سه پسرخاتم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |تکنولوژي پرتوشناسي962179

(3)سه دختراسالم شهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |پرستاري962179

(3)سه پسرسقز/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي اروميه|پرستاري962183

962192
پرديس / نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي زاهدان|پزشکي

شيروان/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه پسرابركوه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |تکنولوژي پرتوشناسي962192

(3)سه دخترگرگان/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي بم |پزشکي962197

(3)سه دخترشهربابك/نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|دامپزشکي962200

962205
/ ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |علوم ازمايشگاهي

رامسر/روزانه
(3)سه پسر

962211
بومي استان -پرديس كوثرياسوج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

ياسوج/فرهنگيان/ كهکيلويه و بوير احمد 
(3)سه دختر

962217
-پرديس عالمه طباطبائي اروميه-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

بوكان/فرهنگيان/ بومي آذربايجان غربي 
(3)سه دختر

(3)سه پسرمالرد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |هوشبري962221

(3)سه پسرايالم/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي ايالم|پرستاري962221

962226
پرديس / نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي زاهدان|پزشکي

هشترود/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه دخترتالش/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |داروسازي962228

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 952229

(3)سه پسرشنوايي دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز952230

962231
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي زنجان |داروسازي

سلماس/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شيراز|پرستاري962241

(3)سه دخترگچساران/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي زابل |پزشکي962248

(3)سه دخترداراب/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي زاهدان |پزشکي962258



(3)سه دختربوكان/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي زاهدان |پزشکي962258

(3)سه پسرلردگان/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي اصفهان|پرستاري962262

962266
/ بومي سيستان وبلوچستان -دانشگاه علوم پزشکي زاهدان|پزشکي

سراوان/مناطق محروم
(3)سه پسر

(3)سه پسرسردشت/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي زاهدان |پزشکي962266

(3)سه دختردهدشت/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي زاهدان |پزشکي962266

962266
پرديس / اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|فيزيوتراپي

شوشتر/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه دخترنقده/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |علوم ازمايشگاهي962266

952272
دانشگاه علوم /-راديوتراپي /كارشناسي تکنولوژي پرتودرماني 

روزانه-پزشکي شهيدبهشتي تهران
(3)سه پسر

(3)سه دخترتربيت معلم-بيرجند/-ع /پرديس امام سجاد-دبيري زيست شناسي 952272

962272
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |بينايي سنجي

رامهرمز/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-بجنورد-دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -مامايي 952276

(3)سه دخترتالش/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي زابل |پزشکي962278

962278
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |تکنولوژي پرتودرماني

كرج/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه پسرتربيت معلم-تهران-پرديس شهيدچمران -دبيري زيست شناسي 952280

(3)سه پسراهر/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |داروسازي962284

(3)سه دخترتربيت معلم-اروميه-پرديس عالمه طباطبايي -علوم تربيتي 952293

(3)سه پسرروزانه-سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان -پرستاري 952295

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه سمنان-دامپزشکي 952295

962295
/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|علوم ازمايشگاهي

ايذه/روزانه
(3)سه پسر

962295
-گرگان/ره /پرديس امام خميني -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

بندرتركمن/فرهنگيان/ بومي گلستان 
(3)سه دختر



962295
-پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

نورآباد/فرهنگيان/ بومي لرستان 
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدبانه-دانشگاه پيام نوركردستان -حسابداري 952299

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسالمي ايران-پزشکي 952299

(3)سه پسرتهران/روزانه/ دانشگاه تهران |دامپزشکي962299

962301
پرديس / ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |داروسازي

قائم شهر/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه دختريزد/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |داروسازي962304

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه شيراز-دامپزشکي 952305

(3)سه دخترتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدهاشمي نژاد-علوم تربيتي 952305

(3)سه دختركهنوج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |پرستاري962306

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايران-هوشبري 952308

(3)سه پسرتاكستان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |كاردرماني962308

962311
مناطق / بومي استان ايالم -دانشگاه علوم پزشکي ايالم|پزشکي

دره شهر/محروم
(3)سه دختر

(3)سه دخترتيران/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي اصفهان|پرستاري962311

952313
-موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -علوم ازمايشگاهي 

غيرانتفاعي-مشهد
(3)سه دختر

962315
پرديس / نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|داروسازي

نقده/خودگردان
(3)سه پسر

962315
پيام / مركزاردبيل -دانشگاه پيام نوراستان اردبيل |زيست شناسي

خلخال/نور
(3)سه پسر

(3)سه پسراسالم شهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايران |شنوايي شناسي962315

(3)سه دخترتربيت معلم-يزد/-س /پرديس فاطمه الزهرا-دبيري شيمي 952318

(3)سه دخترتربيت معلم-كرج-پرديس اميركبير-علوم تربيتي 952321

(3)سه دختراسالم شهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |علوم ازمايشگاهي962322



(3)سه دخترروزانه-سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان -پرستاري 952323

(3)سه پسرتربيت معلم-ساري-پرديس دكترشريعتي -دبيري شيمي 952323

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-علوم ازمايشگاهي 952325

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-مامايي 952326

962327
بومي شهرستان هاي -دانشکده علوم پزشکي ابادان|پزشکي

شادگان/مناطق محروم/ آبادان،خرمشهر،شادگان،اروندكنار 
(3)سه دختر

(3)سه پسرداران/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |داروسازي962327

962327
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|علوم ازمايشگاهي

تالش/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرتربيت معلم-اراك-پرديس شهيدباهنر-دبيري زيست شناسي 952331

(3)سه پسرباغملك/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |تکنولوژي پرتوشناسي962331

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-اتاق عمل 952333

(3)سه پسرتهران- دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي دامپزشکي 952333

952334
-دانشگاه علوم پزشکي تهران-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-پرستاري 952334

962339
پرديس / ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |داروسازي

گنبد/خودگردان
(3)سه دختر

962342
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي اصفهان|پرستاري

كوهدشت/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-پرستاري 952345

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه اروميه-دامپزشکي 952346

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-هوشبري 952351

(3)سه دخترتربيت معلم-خرم اباد-پرديس ايت اله كمال وند-علوم تربيتي 952352

(3)سه دخترتبريز/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |علوم تغذيه962353



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي يزد-علوم ازمايشگاهي 952354

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه خوارزمي تهران-روانشناسي 952354

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه اروميه-دامپزشکي 952359

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-پزشکي 952359

(3)سه دخترماكو/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي زنجان |داروسازي962360

(3)سه دخترزرند/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |تکنولوژي پرتوشناسي962360

952362
-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي شهركرد952362

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-پرستاري 952363

952363
دانشگاه علوم پزشکي -كارشناسي تکنولوژي پزشکي هسته اي 

روزانه-كرمانشاه
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-دندانپزشکي 952363

(3)سه پسرسقز/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |داروسازي962364

962364
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|علوم ازمايشگاهي

مشکين شهر/روزانه
(3)سه پسر

962369
پرديس / ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |داروسازي

شيروان/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-شنوايي شناسي 952373

(3)سه دخترتربيت معلم-تهران-پرديس نسيبه -علوم تربيتي 952373

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-علوم ازمايشگاهي 952373

(3)سه پسرفيزيوتراپي دانشگاه علوم پزشکي بابل پرديس خودگردان952375

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-علوم ازمايشگاهي 952376

(3)سه دخترتهران/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي مشهد |اتاق عمل962376



962380
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه|پرستاري

كرمانشاه/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-پرستاري 952381

(3)سه پسرتربيت معلم-تهران-پرديس شهيدچمران -دبيري زيست شناسي 952381

962384
بندر /پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي زاهدان |فيزيوتراپي

دير
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن -علوم ازمايشگاهي 952386

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسالمي ايران-پزشکي 952386

(3)سه پسرگرمي/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي اردبيل|پرستاري962388

(3)سه پسرتربيت معلم-ساري-پرديس دكترشريعتي -دبيري زيست شناسي 952390

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-علوم تغذيه 952390

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-علوم ازمايشگاهي 952390

(3)سه پسرروزانه-كرمانشاه-دانشگاه رازي -دامپزشکي 952390

962391
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |بينايي سنجي

هشتگرد/خودگردان
(3)سه دختر

952392
-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-كارشناسي تکنولوژي پرتودرماني 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-علوم تغذيه 952396

(3)سه دخترتربيت معلم-اروميه-پرديس عالمه طباطبايي -علوم تربيتي 952396

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-هوشبري 952396

952396
-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-علوم تغذيه 952396

(3)سه دخترشبستر/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پرستاري962399

(3)سه دخترگرگان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي سمنان |علوم تغذيه962399



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كاشان-علوم تغذيه 952401

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-شنوايي شناسي 952405

962408
محل تحصيل پرديس -دانشگاه علوم پزشکي مشهد|پرستاري

اسفراين/ظرفيت مازاد/ خودگردان دانشگاه 
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-شنوايي شناسي 952409

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-هوشبري 952409

(3)سه پسرتربيت معلم-يزد-پرديس شهيدپاك نژاد-علوم تربيتي 952410

952410
-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايران-علوم ازمايشگاهي 952410

962411
/ بومي هرمزگان -دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس|دندانپزشکي

بستك/مناطق محروم
(3)سه دختر

962416
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه|پرستاري

كرمانشاه/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه تهران-زيست شناسي سلولي مولکولي 952417

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-دندانپزشکي 952418

(3)سه دخترتربيت معلم-سنندج-پرديس بنت الهدي صدر-علوم تربيتي 952418

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-كاردرماني 952421

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-پرستاري 952421

962422
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |بينايي سنجي

خرم آباد/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |پرستاري962422

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-علوم تغذيه 952425

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-گفتاردرماني 952428

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-علوم وصنايع غذايي 952428



(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-كاردرماني 952431

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-هوشبري 952431

962432
/ نيمسال اول -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پرستاري

كامياران/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرپرديس خودگردان-  دانشگاه علوم پزشکي شيراز952433

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-علوم تغذيه 952436

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-پزشکي 952436

962437
/ دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |تکنولوژي پرتودرماني

شوشتر/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترگنبد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |گفتاردرماني962437

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه تهران-زيست شناسي سلولي مولکولي 952442

(3)سه پسرياسوج/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |داروسازي962442

962442
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان |بينايي سنجي

گنبد/خودگردان
(3)سه دختر

952445
تربيت -ساري/-س /پرديس فاطمه الزهرا-دبيري زيست شناسي 

معلم
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كاشان-علوم تغذيه 952445

(3)سه پسرپرديس خودگردان- گرگان - دانشگاه علوم پزشکي گلستان دندانپزشکي 952445

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-شنوايي شناسي 952448

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-علوم ازمايشگاهي 952451

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بابل-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 952451

(3)سه پسرشوشتر/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي شوشتر |علوم تغذيه962451

(3)سه دخترتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدهاشمي نژاد-علوم تربيتي 952454

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه شيراز-دامپزشکي 952454



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-علوم تغذيه 952454

(3)سه دخترعباس آباد/روزانه/ دانشگاه تهران |روانشناسي962457

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-دندانپزشکي 952463

962468
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان |بينايي سنجي

مهاباد/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه دخترآمل/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |شنوايي شناسي962468

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي شيرازعلوم آزمايشگاهي 952470

952473
-واحددهدشت-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-حسابداري 

پيام نور
(3)سه پسر

962474
بومي استان ايالم -خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان |داروسازي

آبدانان/مناطق محروم/ 
(3)سه دختر

(3)سه دخترمشکين شهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |شنوايي شناسي962474

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بابل-شنوايي شناسي 952476

(3)سه دخترآستارا/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |تکنولوژي پرتوشناسي962481

962481
-گرگان/ره /پرديس امام خميني -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

كردكوي/فرهنگيان/ بومي گلستان 
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-علوم ازمايشگاهي 952482

(3)سه دخترروزانه-سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان -دندانپزشکي 952482

(3)سه دخترروزانه-تهران/س /دانشگاه الزهرا-روانشناسي 952482

(3)سه دخترتربيت معلم-گرگان/-ره /پرديس امام خميني -علوم تربيتي 952482

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-شنوايي شناسي 952486

(3)سه پسرپرديس خودگردان- دانشگاه علوم پزشکي همدان دندانپزشکي 952487

(3)سه دخترشبانه-كرمان-دانشگاه شهيدباهنر-دامپزشکي 952492

962495
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي زنجان |داروسازي

مشکين شهر/خودگردان
(3)سه پسر



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايران-هوشبري 952497

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي قزوين-علوم ازمايشگاهي 952500

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي مشهددامپزشکي 952500

952504
تربيت -ساري/-س /پرديس فاطمه الزهرا-دبيري زيست شناسي 

معلم
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-كرمان-دانشگاه شهيدباهنر-دامپزشکي 952505

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-علوم تغذيه 952505

962505
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |داروسازي

فيروزآباد/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه پسرمينودشت/روزانه/ دانشگاه تهران |دامپزشکي962508

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-اتاق عمل 952509

(3)سه پسردره شهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |پرستاري962512

962512
مخصوص داوطلبان بومي -دانشگاه علوم پزشکي زنجان|پرستاري

خدابنده/روزانه/ شهرستان ابهر و خدابنده 
(3)سه دختر

(3)سه دخترپاكدشت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |مامايي962512

(3)سه دخترتربيت معلم-تبريز-(س )پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 952516

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-مامايي 952516

962516
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |تکنولوژي پرتوشناسي

كرج/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه پسرميبد/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |داروسازي962519

952520
-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه
(3)سه دختر

962522
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي اصفهان|پرستاري

اركوازملکشاهي/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-مامايي 952525

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي قزوين-علوم ازمايشگاهي 952525



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-اتاق عمل 952525

952525
-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرخواف/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |تکنولوژي پرتوشناسي962526

(3)سه دختربيجار/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زنجان |پرستاري962526

(3)سه دخترياسوج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |هوشبري962530

962533
بومي مناطق تحت -دانشگاه علوم پزشکي زاهدان|دندانپزشکي

ايرانشهر/مناطق محروم/ پوشش دانشکده ايرانشهر 
(3)سه دختر

(3)سه پسرنورآباد/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شيراز|پرستاري962536

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي تهراناتاق عمل 952539

962540
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان |بينايي سنجي

ميبد/خودگردان
(3)سه پسر

962544
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي زنجان |داروسازي

پارس آباد مغان/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه دختراشنويه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |مامايي962554

(3)سه دخترمرودشت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |كاردرماني962554

962559
بومي مناطق تحت -دانشگاه علوم پزشکي زاهدان|دندانپزشکي

ايرانشهر/مناطق محروم/ پوشش دانشکده ايرانشهر 
(3)سه پسر

962559
پرديس / نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|داروسازي

قره ضياءالدين/خودگردان
(3)سه دختر

962564
/ نيمسال اول -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پرستاري

مريوان/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسركوهدشت/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي قم|پرستاري962564

(3)سه پسرنقاب سبزوار/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي سمنان |پرستاري962564

962574
رشته هاي /دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران |كاردرماني

اسالم شهر/روزانه/ / پزشکي 
(3)سه پسر

(3)سه دخترتهران/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |پرستاري962582

962582
/ نيمسال اول -گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پرستاري

گرگان/روزانه
(3)سه دختر



(3)سه پسرتهران/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |گفتاردرماني962582

(3)سه دخترنقده/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |گفتاردرماني962582

(3)سه پسرچادگان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |علوم ازمايشگاهي962587

(3)سه پسرشيراز/روزانه/ دانشگاه شيراز |دامپزشکي962594

962594
-بيرجند/ع /پرديس امام سجاد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

طبس/فرهنگيان/ بومي خراسان جنوبي 
(3)سه دختر

(3)سه پسرقروه/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |داروسازي962599

(3)سه پسرپرديس خودگردان- دانشگاه علوم پزشکي اصفهان دندانپزشکي 952600

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي بابلهوشبري 952602

(3)سه پسرشيراز/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |تکنولوژي پرتوشناسي962605

(3)سه پسرشهرك سهند/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |اتاق عمل962605

962605
-پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

نورآباد/فرهنگيان/ بومي لرستان 
(3)سه دختر

(3)سه پسردانشگاه شهيد چمران اهوازدامپزشکي 952609

(3)سه پسرسردشت/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي زابل |داروسازي962611

(3)سه پسربوكان/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي اروميه|پرستاري962611

962615
مناطق / بومي شرق استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي بم|پزشکي

بم/محروم
(3)سه دختر

962615
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان |بينايي سنجي

مرند/خودگردان
(3)سه پسر

962618
/ دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |تکنولوژي پرتودرماني

الشتر/روزانه
(3)سه دختر

962618
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|پرستاري

گلستان/روزانه
(3)سه دختر

962618
/ نيمسال دوم -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پرستاري

دهگالن/روزانه
(3)سه دختر

962621
/ بومي هرمزگان -دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس|داروسازي

بندر كنگ و چارك/مناطق محروم
(3)سه دختر



(3)سه دخترشوشتر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |علوم ازمايشگاهي962628

962628
/ نيمسال اول -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پرستاري

مريوان/روزانه
(3)سه پسر

962636
بومي استان چهارمحال -دانشگاه علوم پزشکي شهركرد|پزشکي

بن/مناطق محروم/ وبختياري 
(3)سه دختر

(3)سه پسرقم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |علوم ازمايشگاهي962636

962636
شهرك /روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پرستاري

سهند
(3)سه دختر

962636
نوبت / دانشگاه جيرفت |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

كرمان/دوم
(3)سه پسر

962645
/ نيمسال اول -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پرستاري

ديواندره/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرتهران- دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي كاردرماني 952647

962651
مناطق / بومي استان سمنان -دانشگاه علوم پزشکي سمنان|پزشکي

سمنان/محروم
(3)سه پسر

962651
/ نيمسال اول -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پرستاري

سقز/روزانه
(3)سه پسر

952655
-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-كارشناسي تکنولوژي پرتودرماني 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دختربوكان/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |داروسازي962655

962655
-پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

خواف/فرهنگيان/ بومي خراسان رضوي 
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-اتاق عمل 952659

962663
بومي مناطق تحت پوشش -دانشگاه علوم پزشکي زابل|داروسازي

ايرانشهر/مناطق محروم/ دانشکده ايرانشهر 
(3)سه پسر

962670
/ بومي هرمزگان -دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس|داروسازي

حاجي آباد/مناطق محروم
(3)سه دختر

962670
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان |بينايي سنجي

اهواز/خودگردان
(3)سه پسر

962670
/ دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |علوم ازمايشگاهي

هشتگرد/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دختراليگودرز/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |هوشبري962670

(3)سه پسرتهران- داروسازي دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي 952676



962680
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |شنوايي شناسي

كاشمر/خودگردان
(3)سه پسر

962688
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |شنوايي شناسي

كاشمر/خودگردان
(3)سه پسر

962694
پرديس / اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|داروسازي

عنبرآباد/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه پسربستك/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |علوم ازمايشگاهي962694

(3)سه پسرشهربابك/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |شنوايي شناسي962697

962713
/ نيمسال اول -تهران/-عج /دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل |پرستاري

قروه درجزين/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرشهريار/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي ايران|پرستاري962721

(3)سه پسرشهر قدس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |پرستاري962727

962727
/ بجنورد -دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي |پرستاري

شيروان/روزانه
(3)سه دختر

962733
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شيراز|پرستاري

فيروزآباد/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرهشتگرد/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي قزوين|پرستاري962742

(3)سه پسربهمئي/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |پرستاري962742

962742
-پرديس عالمه طباطبائي اروميه-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

اشنويه/فرهنگيان/ بومي آذربايجان غربي 
(3)سه دختر

962747
پارس آباد /روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |شنوايي شناسي

مغان
(3)سه پسر

962752
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|پرستاري

اليگودرز/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرالمرد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |تکنولوژي پرتوشناسي962757

(3)سه پسرگنبد/روزانه/ دانشگاه سمنان |دامپزشکي962761

962771
/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|تکنولوژي پرتوشناسي

بندرامام خميني/روزانه
(3)سه پسر

962771
-بيرجند/ع /پرديس امام سجاد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

بشرويه/فرهنگيان/ بومي خراسان جنوبي 
(3)سه دختر

962779
-گرگان/ره /پرديس امام خميني -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

گنبد/فرهنگيان/ بومي گلستان 
(3)سه دختر



962785
پرديس / اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|داروسازي

نقده/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه پسربجستان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايران |كاردرماني962785

962785
بومي -پرديس شهيدباهنركرمان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

زرند/فرهنگيان/ استان كرمان 
(3)سه دختر

(3)سه دخترالشتر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |شنوايي شناسي962789

(3)سه دخترتويسركان/روزانه/ كرج -دانشگاه علوم پزشکي البرز|هوشبري962789

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-پرستاري 952794

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي تهرانعلوم آزمايشگاهي 952795

962796
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي اصفهان|پرستاري

گچساران/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترتبريز/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |هوشبري962801

(3)سه پسربشرويه/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي مشهد|پرستاري962801

(3)سه پسرگچساران/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |علوم ازمايشگاهي962814

(3)سه پسراسکو/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پرستاري962814

962814
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه|پرستاري

سرپل ذهاب/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترتهران/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |علوم ازمايشگاهي962819

(3)سه دختراسکو/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پرستاري962819

962819
دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |كارداني تکنسين پروتزهاي دنداني

تاكستان/روزانه/ 
(3)سه دختر

(3)سه دخترآمل/روزانه/ دانشگاه شيراز |دامپزشکي962823

962826
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |داروسازي

نورآباد/خودگردان
(3)سه دختر

962831
/ بومي شهرستان سراوان -دانشگاه علوم پزشکي زاهدان|پزشکي

سراوان/روزانه
(3)سه پسر

962831
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي كرمان |داروسازي

مشکين شهر/خودگردان
(3)سه پسر



962831
/ نيمسال اول -خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان |پرستاري

الشتر/روزانه
(3)سه پسر

962837
/ سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |تکنولوژي پرتودرماني

مهاباد/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترمهاباد/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پرستاري962844

962852
پرديس / اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|شنوايي شناسي

رامهرمز/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه پسرشهر قدس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |اتاق عمل962852

(3)سه دخترنيشابور/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي نيشابور |پرستاري962859

(3)سه دخترياسوج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |مامايي962859

(3)سه پسرفومن/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايران |كاردرماني962859

(3)سه پسرتبريز/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پرستاري962865

962865
/ نيمسال اول -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پرستاري

سقز/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرگنبد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |پرستاري962865

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه شيراز-دامپزشکي 952870

(3)سه پسرياسوج/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |داروسازي962870

962870
اسالم /روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه|پرستاري

آبادغرب
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايران-اعضاي مصنوعي ووسايل كمکي 952872

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-پرستاري 952872

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-مامايي 952872

962877
قير و /روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |تکنولوژي پرتوشناسي

كارزين
(3)سه پسر

(3)سه پسرتيران/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي اصفهان|پرستاري962879

962881
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي ايالم|پرستاري

اركوازملکشاهي/روزانه
(3)سه پسر



(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-هوشبري 952882

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-هوشبري 952882

(3)سه پسرقروه/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي همدان|پرستاري962885

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه فردوسي مشهد-روانشناسي 952886

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-علوم تغذيه 952886

(3)سه دخترزرند/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |علوم ازمايشگاهي962888

(3)سه دخترچناران/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي مشهد|پرستاري962888

962888
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي اروميه|پرستاري

سردشت/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دختربشرويه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي مشهد |گفتاردرماني962892

(3)سه پسرنقده/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |علوم تغذيه962892

(3)سه دخترتربيت معلم-كرمان-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 952893

962895
-پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

تربت جام/فرهنگيان/ بومي خراسان رضوي 
(3)سه دختر

952896
دانشگاه تربيت -مهندسي چوب وكاغذ-مهندسي منابع طبيعي 

روزانه-دبيرشهيدرجايي تهران
(3)سه پسر

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي زابل داروسازي952897

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-مامايي 952899

(3)سه پسرروزانه-اهواز-دانشگاه شهيدچمران -دامپزشکي 952899

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه شيراز-دامپزشکي 952899

(3)سه دخترتربيت معلم-كرمانشاه-پرديس شهيدصدوقي -علوم تربيتي 952906

(3)سه پسرتربيت معلم-سنندج-پرديس شهيدمدرس -علوم تربيتي 952906

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-علوم تغذيه 952906



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-مامايي 952906

(3)سه پسرتربيت معلم-ساري-پرديس دكترشريعتي -دبيري زيست شناسي 952906

(3)سه پسردهاقان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |اتاق عمل962912

(3)سه دختردهدشت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |كاردرماني962912

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-پرستاري 952914

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه شيراز-دامپزشکي 952914

962917
/ بومي سيستان وبلوچستان -دانشگاه علوم پزشکي زاهدان|پزشکي

زابل/مناطق محروم
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-كاردرماني 952919

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-دندانپزشکي 952920

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه اروميه-دامپزشکي 952920

(3)سه دخترتربيت معلم-رشت-پرديس بنت الهدي صدر-علوم تربيتي 952923

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه فردوسي مشهد-دامپزشکي 952923

(3)سه دخترتربيت معلم-يزد/-س /پرديس فاطمه الزهرا-دبيري شيمي 952923

(3)سه پسرروزانه-خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان -پرستاري 952923

(3)سه پسرزرند/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |تکنولوژي پرتوشناسي962923

(3)سه پسرشهر قدس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |هوشبري962923

(3)سه پسرسقز/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي اروميه|پرستاري962928

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-پرستاري 952929

(3)سه دخترتربيت معلم-اردبيل-پرديس بنت الهدي صدر-علوم تربيتي 952929

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي كاشانعلوم تغذيه 952929



(3)سه دخترتربيت معلم-گرگان/-ره /پرديس امام خميني -علوم تربيتي 952932

962932
مناطق / بومي شرق استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي بم|پزشکي

بم/محروم
(3)سه دختر

(3)سه دخترتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدهاشمي نژاد-علوم تربيتي 952934

962936
شاهين /روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پرستاري

دژ
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي سمنان-علوم ازمايشگاهي 952937

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-پرستاري 952937

(3)سه دخترتربيت معلم-قزوين-پرديس بنت الهدي صدر-علوم تربيتي 952937

(3)سه پسرپيرانشهر/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي اروميه|پرستاري962940

(3)سه پسرخان ببين/روزانه/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |علوم تغذيه962940

(3)سه دخترتربيت معلم-بجنورد-(ع )پرديس امام جعفرصادق -علوم تربيتي 952941

(3)سه پسرتربيت معلم-ساري-پرديس دكترشريعتي -دبيري شيمي 952941

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه اروميه-دامپزشکي 952941

(3)سه دخترتربيت معلم-كرمان-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 952946

(3)سه پسرتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 952946

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-علوم تغذيه 952950

952950
دانشگاه علوم پزشکي -كارشناسي تکنولوژي پزشکي هسته اي 

روزانه-كرمانشاه
(3)سه دختر

(3)سه دخترخاتم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |علوم ازمايشگاهي962953

(3)سه دخترايذه/روزانه/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|مامايي962953

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي بندرعباسدندانپزشکي 952955

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-هوشبري 952955



(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-علوم ازمايشگاهي 952956

(3)سه پسرخواف/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي مشهد|پرستاري962958

(3)سه دخترتربيت معلم-اهواز/-س /پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 952961

962961
/ نيمسال اول -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پرستاري

مريوان/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرشبستر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |علوم تغذيه962963

952967
دانشگاه تربيت -مهندسي چوب وكاغذ-مهندسي منابع طبيعي 

روزانه-دبيرشهيدرجايي تهران
(3)سه پسر

962968
/ نيمسال اول -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پرستاري

مريوان/روزانه
(3)سه پسر

962968
/ نيمسال اول -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پرستاري

كامياران/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-علوم ازمايشگاهي 952969

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه تهران-روانشناسي 952972

952972
-دانشگاه علوم پزشکي گيالن -كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه-رشت
(3)سه دختر

(3)سه دخترتايباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |مامايي962974

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه تهران-زيست شناسي سلولي مولکولي 952977

(3)سه پسرسقز/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پرستاري962980

962980
/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|علوم تغذيه

نورآباد ممسني/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-علوم ازمايشگاهي 952981

(3)سه دخترتربيت معلم-بيرجند/-ع /پرديس امام سجاد-علوم تربيتي 952981

962983
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي اصفهان|پرستاري

دهدشت/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-پرستاري 952985

962985
/ بومي شهرستان سراوان -دانشگاه علوم پزشکي زاهدان|پزشکي

سيب سوران و مهرستان/روزانه
(3)سه دختر



(3)سه دخترتربيت معلم-خرم اباد-پرديس ايت اله كمال وند-علوم تربيتي 952986

952986
-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-فيزيوتراپي 952991

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-پرستاري 952995

(3)سه پسرروزانه-كرمان-دانشگاه شهيدباهنر-دامپزشکي 952995

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه فردوسي مشهد-روانشناسي 952995

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران-كاردرماني 952995

(3)سه پسرمريوان/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي همدان|پرستاري962995

(3)سه پسرخان ببين/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |تکنولوژي پرتودرماني962999

(3)سه دخترايذه/روزانه/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|علوم تغذيه962999

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اراك-شنوايي شناسي 953001

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-علوم ازمايشگاهي 953001

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان-علوم ازمايشگاهي 953001

(3)سه دختركرمان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |علوم ازمايشگاهي963005

963008
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|علوم ازمايشگاهي

اهر/روزانه
(3)سه پسر

963008
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |علوم ازمايشگاهي

داران/خودگردان
(3)سه پسر

963011
-پرديس بنت الهدي صدرسنندج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

سقز/فرهنگيان/ بومي كردستان 
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدگيالنغرب-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -زيست شناسي 953012

(3)سه دخترتربيت معلم-كرمانشاه-پرديس شهيدصدوقي -علوم تربيتي 953012

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه اروميه-دامپزشکي 953016



(3)سه پسربندر دير/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بوشهر |علوم تغذيه963017

(3)سه پسرتربيت معلم-سنندج-پرديس شهيدمدرس -علوم تربيتي 953021

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي تبريزپرستاري 953025

963027
-پرديس بنت الهدي صدرسنندج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

دهگالن/فرهنگيان/ بومي كردستان 
(3)سه دختر

963027
ع /پرديس امام جعفرصادق -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

دهلران/فرهنگيان/ بومي استان ايالم -ايالم/
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-مامايي 953032

(3)سه دختررودبارمنجيل/روزانه/ رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |اتاق عمل963032

963035
/ ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |تکنولوژي پرتوشناسي

مراوه تپه/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترتربيت معلم-خرم اباد-پرديس ايت اله كمال وند-علوم تربيتي 953037

963039
مناطق / بومي شرق استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي بم|پزشکي

بم/محروم
(3)سه پسر

(3)سه پسرايذه/روزانه/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |دامپزشکي963039

(3)سه دختربرازجان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |تکنولوژي پرتوشناسي963039

953043
-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-شنوايي شناسي 953043

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پرستاري 953043

(3)سه پسرشلمزار/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |گفتاردرماني963044

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-علوم تغذيه 953049

953050
دانشگاه علوم پزشکي زابل بومي استان سيستان وبلوچستان  

داروسازي
(3)سه پسر

963051
بومي استان چهارمحال -دانشگاه علوم پزشکي شهركرد|پزشکي

لردگان/مناطق محروم/ وبختياري 
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-هوشبري 953056



(3)سه پسرمشهد دامپزشکي- دانشگاه فردوسي 953058

(3)سه دختربرازجان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |مامايي963058

963061
/ نيمسال دوم -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پرستاري

ديواندره/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترتربيت معلم-بجنورد-(ع )پرديس امام جعفرصادق -علوم تربيتي 953064

(3)سه پسرروزانه-گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان -علوم ازمايشگاهي 953064

(3)سه دخترتربيت معلم-ياسوج-پرديس كوثر-علوم تربيتي 953064

(3)سه دخترآشخانه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |علوم تغذيه963064

(3)سه پسرپرديس خودگردان داروسازي- دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 953070

(3)سه پسرتربيت معلم-تهران-پرديس شهيدچمران -دبيري شيمي 953071

963073
شهر /روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |علوم ازمايشگاهي

قدس
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-علوم تغذيه 953074

(3)سه دخترتربيت معلم-كرمان-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 953074

963078
/ نيمسال اول -گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پرستاري

گرگان/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدهاشمي نژاد-علوم تربيتي 953079

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-علوم ازمايشگاهي 953079

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-علوم ازمايشگاهي 953084

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه اروميه-دامپزشکي 953088

963089
سعادت /روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |تکنولوژي پرتوشناسي

شهر
(3)سه دختر

(3)سه پسربوكان/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پرستاري963089

(3)سه پسرتربيت معلم-يزد-پرديس شهيدپاك نژاد-علوم تربيتي 953091



(3)سه دخترتربيت معلم-بجنورد-(ع )پرديس امام جعفرصادق -علوم تربيتي 953094

953094
-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه
(3)سه پسر

963094
/ رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |تکنولوژي پرتوشناسي

گاليکش/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترتربيت معلم-گرگان/-ره /پرديس امام خميني -علوم تربيتي 953098

(3)سه دخترروزانه-تهران/س /دانشگاه الزهرا-زيست شناسي سلولي مولکولي 953098

963100
/ نيمسال اول -ساري-دانشگاه علوم پزشکي مازندران |پرستاري

شيرگاه/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-پرستاري 953104

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-پرستاري 953104

(3)سه دخترتربيت معلم-خرم اباد-پرديس ايت اله كمال وند-علوم تربيتي 953108

(3)سه دخترتربيت معلم-كرمان-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 953108

(3)سه پسردانشگاه اصفهان ژنتيك953112

(3)سه دخترشهربابك/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |علوم ازمايشگاهي963113

(3)سه دخترماه شهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايران |اعضاي مصنوعي963113

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه فردوسي مشهد-دامپزشکي 953116

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-پرستاري 953116

963118
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه|پرستاري

كامياران/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترالوند/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي قزوين|پرستاري963118

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زابل-پزشکي 953122

(3)سه دخترتربيت معلم-ساري/-س /پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 953122

(3)سه پسركنگاور/نوبت دوم/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |دامپزشکي963123



963123
/ نيمسال اول -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پرستاري

سقز/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترگنبد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |پرستاري963123

(3)سه پسرشبانه-بوشهر-دانشگاه خليج فارس -شيمي 953124

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-هوشبري 953127

(3)سه پسرتربيت معلم-تهران-پرديس شهيدچمران -دبيري زيست شناسي 953127

953127
-دانشگاه علوم پزشکي گيالن -كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه-رشت
(3)سه دختر

963127
-تهران-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي |مهندسي صنايع مبلمان

مينودشت/فرهنگيان/ بومي گلستان 
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پرستاري 953133

963136
عجب /روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پرستاري

شير
(3)سه پسر

(3)سه پسرتبريز/روزانه/ دانشگاه تبريز |شيمي كاربردي963136

963136
بومي -پرديس شهيدباهنرهمدان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

بهار/فرهنگيان/ استان همدان 
(3)سه دختر

963145
/ نيمسال اول -گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پرستاري

كالله/روزانه
(3)سه دختر

963148
/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |تکنولوژي پرتوشناسي

المرد/روزانه
(3)سه پسر

963148
/ نيمسال اول -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

ايذه/روزانه
(3)سه دختر

963148
/ نيمسال اول -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

ايذه/روزانه
(3)سه دختر

963148
/ نيمسال اول -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

ايذه/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي ايرانگفتاردرماني 953150

963153
بومي استان چهارمحال -دانشگاه علوم پزشکي شهركرد|پزشکي

بروجن/مناطق محروم/ وبختياري 
(3)سه دختر

963158
/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|علوم تغذيه

سلماس/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرمالرد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |پرستاري963162



963162
/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|علوم تغذيه

گچساران/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرفيروزآباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |علوم تغذيه963162

(3)سه دختربرازجان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بوشهر |علوم تغذيه963171

963175
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي قزوين|پرستاري

رودبارمنجيل/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترماكو/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |تکنولوژي پرتوشناسي963179

(3)سه دخترآذرشهر/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پرستاري963179

963179
-پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

نقاب سبزوار/فرهنگيان/ بومي خراسان رضوي 
(3)سه دختر

(3)سه دخترتنکابن/روزانه/ دانشگاه سمنان |دامپزشکي963187

(3)سه پسرهمدان/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي همدان|پرستاري963192

963192
/ نيمسال اول -ساري-دانشگاه علوم پزشکي مازندران |پرستاري

جويبار/روزانه
(3)سه پسر

963205
/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |كارداني تکنسين پروتزهاي دنداني

ازنا/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترفيروزآباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |اتاق عمل963210

963214
-پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

مينودشت/فرهنگيان/ بومي گلستان 
(3)سه پسر

963221
/ نيمسال اول -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

دهدشت/روزانه
(3)سه پسر

963221
/ نيمسال اول -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

دهدشت/روزانه
(3)سه پسر

963221
/ نيمسال اول -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

دهدشت/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ دانشگاه شيراز |دامپزشکي963227

963227
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه|پرستاري

جوانرود/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دختررودان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |مامايي963227

963227
-پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

بهمئي/فرهنگيان/ بومي استان كهکيلويه و بوير احمد 
(3)سه پسر



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-هوشبري 953233

963235
بومي شهرستان هاي -دانشکده علوم پزشکي ابادان|پزشکي

آبادان/مناطق محروم/ آبادان،خرمشهر،شادگان،اروندكنار 
(3)سه دختر

963235
-پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

كاشمر/فرهنگيان/ بومي خراسان رضوي 
(3)سه دختر

(3)سه پسرميبد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |پرستاري963242

963242
-پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

دورود/فرهنگيان/ بومي لرستان 
(3)سه دختر

963249
/ دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |تکنولوژي پرتودرماني

سوق دوگنبدان/روزانه
(3)سه پسر

963255
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي اروميه|پرستاري

ديواندره/روزانه
(3)سه پسر

963255
-پرديس شهيدبهشتي مشهد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

خواف/فرهنگيان/ بومي خراسان رضوي 
(3)سه پسر

963261
مناطق / بومي خراسان جنوبي -دانشگاه علوم پزشکي زابل|داروسازي

فردوس/محروم
(3)سه پسر

(3)سه پسربوكان/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي اروميه|پرستاري963265

(3)سه پسركرمان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |علوم ازمايشگاهي963270

963270
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه|پرستاري

روانسر/روزانه
(3)سه دختر

963275
-پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

كنگاور/فرهنگيان/ بومي استان كرمانشاه 
(3)سه دختر

963282
بومي مناطق تحت پوشش -دانشگاه علوم پزشکي زابل|داروسازي

زابل/مناطق محروم/ دانشگاه زابل 
(3)سه پسر

(3)سه پسرتاكستان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |اتاق عمل963282

963291
/ نيمسال اول -تهران/-عج /دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل |پرستاري

شهر قدس/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترپاوه/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پرستاري963296

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي كاشانعلوم آزمايشگاهي 953298

(3)سه پسرلنگرود/نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|دامپزشکي963319

963326
/ نيمسال اول -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

اهواز/روزانه
(3)سه دختر



963326
/ نيمسال اول -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

اهواز/روزانه
(3)سه دختر

963326
/ نيمسال اول -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

اهواز/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترجيرفت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |پرستاري963326

(3)سه پسراسفراين/روزانه/ دانشگاه فردوسي مشهد |روانشناسي963330

(3)سه پسرمريوان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |پرستاري963334

(3)سه پسرربط/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |فناوري اطالعات سالمت963334

(3)سه پسرپرديس خودگردان- دانشگاه علوم پزشکي زاهدان دندانپزشکي 953340

963340
/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |تکنولوژي پرتوشناسي

پارس آباد مغان/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرجيرفت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |علوم ازمايشگاهي963340

963347
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه|پرستاري

جوانرود/روزانه
(3)سه پسر

963347
دانشگاه پيام نوراستان |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

اسالم آبادغرب/پيام نور/ مركزكرمانشاه -كرمانشاه 
(3)سه پسر

(3)سه پسربندر كنگ و چارك/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |كاردرماني963347

(3)سه پسررشت- دانشگاه علوم پزشکي گيالن علوم آزمايشگاهي 953355

963355
مناطق / بومي شرق استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي بم|پزشکي

بم/محروم
(3)سه دختر

(3)سه دخترگنبد/روزانه/ دانشگاه تهران |زيست فناوري963363

963363
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پرستاري

پارس آباد مغان/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي ايرانمامايي 953366

(3)سه دخترتربيت معلم-بيرجند/-ع /پرديس امام سجاد-علوم تربيتي 953369

(3)سه دخترتربيت معلم-همدان-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 953369

963372
/ نيمسال اول -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

آبدانان/روزانه
(3)سه دختر



963372
/ نيمسال اول -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

آبدانان/روزانه
(3)سه دختر

963372
/ نيمسال اول -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

آبدانان/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-شنوايي شناسي 953374

(3)سه پسرپيام نور-واحدبانه-دانشگاه پيام نوركردستان -حسابداري 953374

(3)سه پسرتربيت معلم-ساري-پرديس دكترشريعتي -دبيري زيست شناسي 953374

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي اصفهانپرستاري 953375

963377
/ نيمسال اول -رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن |پرستاري

جوانرود/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسراهر/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي سراب |پرستاري963377

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه اروميه-دامپزشکي 953381

963382
/ نيمسال اول -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پرستاري

كامياران/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دختربوكان/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي اروميه|پرستاري963382

(3)سه دخترتربيت معلم-بيرجند/-ع /پرديس امام سجاد-علوم تربيتي 953389

(3)سه پسرروزانه-سنندج-دانشگاه كردستان -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 953389

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-كاردرماني 953393

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي فسا-علوم ازمايشگاهي 953397

963398
اسالم /روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |تکنولوژي پرتوشناسي

آبادغرب
(3)سه دختر

953400
-دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري -مديريت دولتي 

پيام نور-واحدلردگان
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-پرستاري 953400

(3)سه دخترتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدهاشمي نژاد-علوم تربيتي 953400

953400
دانشگاه علوم پزشکي -كارشناسي تکنولوژي پزشکي هسته اي 

روزانه-كرمانشاه
(3)سه دختر



(3)سه دخترروزانه-خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان -علوم تغذيه 953406

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-علوم وصنايع غذايي 953410

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-پرستاري 953421

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-علوم وصنايع غذايي 953421

963423
/ نيمسال دوم -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پرستاري

ديواندره/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دختراسالم شهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايران |مامايي963423

(3)سه پسرپرديس خودگردان- دانشگاه علوم پزشکي ايران 953425

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-هوشبري 953427

963428
/ بجنورد -دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي |علوم ازمايشگاهي

طبس/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرشيروان/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي سبزوار|پرستاري963428

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه تهران-زيست شناسي سلولي مولکولي 953429

(3)سه دخترتربيت معلم-شهركرد-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 953429

953437
-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-اعضاي مصنوعي ووسايل كمکي 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدهاشمي نژاد-علوم تربيتي 953437

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-علوم تغذيه 953437

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-پزشکي 953437

963438
مناطق / بومي شرق استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي بم|پزشکي

بم/محروم
(3)سه پسر

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |تکنولوژي پرتوشناسي963438

963438
/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|علوم ازمايشگاهي

ايذه/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه زابل-دامپزشکي 953441



(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهركرد-علوم ازمايشگاهي 953441

963444
/ نيمسال اول -ساري-دانشگاه علوم پزشکي مازندران |پرستاري

آمل/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي قزوين-هوشبري 953449

(3)سه دخترتربيت معلم-شهركرد-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 953449

(3)سه دختراهواز/روزانه/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|علوم تغذيه963451

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اراك-شنوايي شناسي 953455

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-شنوايي شناسي 953457

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-پرستاري 953457

963458
/ نيمسال اول -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

ايذه/روزانه
(3)سه پسر

963458
/ نيمسال اول -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

ايذه/روزانه
(3)سه پسر

963458
/ نيمسال اول -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

ايذه/روزانه
(3)سه پسر

963458
-پرديس بنت الهدي صدراردبيل-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

مشکين شهر/فرهنگيان/ بومي استان اردبيل 
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزياسوج-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-شيمي 953463

(3)سه دخترروزانه-تهران-دانشگاه شهيدبهشتي -زيست شناسي سلولي مولکولي 953463

963464
بومي شهرستان هاي -دانشکده علوم پزشکي ابادان|پزشکي

آبادان/مناطق محروم/ آبادان،خرمشهر،شادگان،اروندكنار 
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه كاشان-زيست شناسي سلولي مولکولي 953469

953469
-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه
(3)سه پسر

963470
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي اصفهان|پرستاري

فريدونشهر/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-پرستاري 953471

(3)سه پسرپيام نور-واحدكنگاور-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -حسابداري 953472



(3)سه دخترتربيت معلم-همدان-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 953478

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي قزوينعلوم آزمايشگاهي 953478

(3)سه پسرساري- دانشگاه علوم پزشکي مادختردران علوم آزمايشگاهي 953480

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-كاردرماني 953481

(3)سه پسربوكان/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي اروميه|پرستاري963483

963483
-پرديس شهيدرجايي كرمانشاه-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

روانسر/فرهنگيان/ بومي استان كرمانشاه 
(3)سه پسر

(3)سه دخترتربيت معلم-اروميه-پرديس عالمه طباطبايي -علوم تربيتي 953485

(3)سه دختركوهدشت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي سمنان |علوم ازمايشگاهي963488

(3)سه پسرطبس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |پرستاري963488

(3)سه دخترتربيت معلم-بجنورد-(ع )پرديس امام جعفرصادق -علوم تربيتي 953491

(3)سه دخترگاليکش/روزانه/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |اتاق عمل963494

963494
/ مركزمشهد -دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي |روانشناسي

مشهد/پيام نور
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-علوم ازمايشگاهي 953498

(3)سه دخترروزانه-بجنورد-دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -پرستاري 953498

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-هوشبري 953498

953504
دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -اعضاي مصنوعي ووسايل كمکي 

روزانه-تهران
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-پرستاري 953504

(3)سه دخترگرمي/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي اردبيل|پرستاري963507

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-پرستاري 953508

(3)سه دخترروزانه-كرمان-دانشگاه شهيدباهنر-شيمي 953512



(3)سه پسرروزانه-دانشگاه زابل-دامپزشکي 953512

(3)سه دخترروزانه-كرج-دانشگاه علوم پزشکي البرز-هوشبري 953517

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي گناباد-مهندسي بهداشت محيط953517

953517
-دانشگاه علوم پزشکي همدان-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرسقز/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زنجان |پرستاري963517

(3)سه دخترقير و كارزين/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |هوشبري963521

(3)سه پسركالله/روزانه/ دانشگاه زابل |دامپزشکي963525

(3)سه دخترتربيت معلم-يزد/-س /پرديس فاطمه الزهرا-دبيري شيمي 953528

(3)سه پسردهدشت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |پرستاري963530

(3)سه پسرنورآباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اراك |پرستاري963530

953535
تربيت -قم-(س )پرديس حضرت معصومه -دبيري زيست شناسي 

معلم
(3)سه دختر

953535
دانشگاه علوم پزشکي جندي -كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه-شاپوراهواز
(3)سه پسر

(3)سه پسرسميرم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كاشان |علوم ازمايشگاهي963536

963536
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شيراز|پرستاري

فيروزآباد/روزانه
(3)سه دختر

963536
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه|پرستاري

كرمانشاه/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-علوم ازمايشگاهي 953539

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-مامايي 953539

(3)سه دخترتربيت معلم-اهواز/-س /پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 953541

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايران-مامايي 953541

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-مامايي 953541



(3)سه پسرپيام نور-واحدقروه-دانشگاه پيام نوركردستان -حسابداري 953545

(3)سه دخترتربيت معلم-يزد/-س /پرديس فاطمه الزهرا-دبيري شيمي 953545

(3)سه پسرروزانه-رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن -علوم ازمايشگاهي 953549

(3)سه دخترالوند/روزانه/ كرج -دانشگاه علوم پزشکي البرز|هوشبري963551

(3)سه دخترعجب شير/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي مشهد |اتاق عمل963551

963551
ع /پرديس امام جعفرصادق -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

ايالم/فرهنگيان/ بومي استان ايالم -ايالم/
(3)سه دختر

(3)سه دخترتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدهاشمي نژاد-علوم تربيتي 953552

953552
-دانشگاه علوم پزشکي دخترجان-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-هوشبري 953552

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-مامايي 953557

(3)سه دخترزنجان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زنجان |پرستاري963558

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بابل-گفتاردرماني 953565

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-شنوايي شناسي 953567

953567
-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-تهران-دانشگاه شهيدبهشتي -حسابداري 953567

(3)سه پسرتربيت معلم-اردبيل-پرديس عالمه طباطبايي -علوم تربيتي 953567

(3)سه پسرسرپل ذهاب/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |علوم تغذيه963571

(3)سه دخترتربيت معلم-گرگان/-ره /پرديس امام خميني -علوم تربيتي 953574

953574
تربيت -قم-(س )پرديس حضرت معصومه -دبيري زيست شناسي 

معلم
(3)سه دختر

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ دانشگاه شيراز |دامپزشکي963575



(3)سه پسربوكان/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي همدان|پرستاري963575

(3)سه دخترتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدهاشمي نژاد-علوم تربيتي 953578

(3)سه پسرتربيت معلم-دخترجان-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 953578

953581
دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -اعضاي مصنوعي ووسايل كمکي 

روزانه-تهران
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-ساري-دانشگاه علوم پزشکي مادختردران -پرستاري 953581

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-علوم ازمايشگاهي 953581

(3)سه پسرتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 953585

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه تهران-زيست شناسي سلولي مولکولي 953585

953587
-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-اعضاي مصنوعي ووسايل كمکي 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترتربيت معلم-تهران-پرديس نسيبه -دبيري شيمي 953587

(3)سه پسرمهاباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اراك |تکنولوژي پرتودرماني963590

963590
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه|پرستاري

سرابله/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترماسال/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |علوم تغذيه963590

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-پرستاري 953591

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-پرستاري 953594

963595
/ نيمسال اول -گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پرستاري

گنبد/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايران-گفتاردرماني 953596

(3)سه پسرتربيت معلم-شيراز-پرديس شهيدرجايي -دبيري شيمي 953600

963600
/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|علوم ازمايشگاهي

باغملك/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترگاليکش/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |پرستاري963600



(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهوازدامپزشکي 953603

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-پرستاري 953604

(3)سه دخترتربيت معلم-خرم اباد-پرديس ايت اله كمال وند-علوم تربيتي 953604

953606
-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترتربيت معلم-خرم اباد-پرديس ايت اله كمال وند-علوم تربيتي 953609

(3)سه پسرتربيت معلم-سمنان-پرديس شهيدرجايي -علوم تربيتي 953609

953609
دانشگاه علوم پزشکي جندي -كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه-شاپوراهواز
(3)سه پسر

(3)سه دخترتربيت معلم-گرگان/-ره /پرديس امام خميني -علوم تربيتي 953617

(3)سه دخترروزانه-تهران-دانشگاه شهيدبهشتي -زيست شناسي سلولي مولکولي 953617

953617
-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي دخترجان-علوم ازمايشگاهي 953617

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |پرستاري963620

963620
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي همدان|پرستاري

كامياران/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي ايرانهوشبري 953625

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه ياسوج-علوم دامي -مهندسي كشاورزي 953627

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه بيرجند-زمين شناسي 953627

(3)سه پسرپيام نور-مركزپاكدشت-دانشگاه پيام نوراستان تهران -مديريت دولتي 953627

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-پرستاري 953628

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زابل-داروسازي 953628

953628
-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه
(3)سه دختر



963632
/ نيمسال اول -تهران/-عج /دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل |پرستاري

آزادشهر/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرجيرفت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زاهدان |علوم تغذيه963632

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-پرستاري 953635

(3)سه دخترآزادشهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |پرستاري963642

(3)سه دخترالمرد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي جهرم |علوم ازمايشگاهي963647

(3)سه دختررودبارمنجيل/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |پرستاري963653

(3)سه پسرشبانه-ايرانشهر-دانشگاه واليت -حسابداري 953654

953654
محل -روزانه-بندرعباس-دانشگاه هرمزگان -مهندسي فضاي سبز

تحصيل ميناب
(3)سه دختر

953654
مجازي و -تهران-موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهردانش -حسابداري 

بين الملل
(3)سه دختر

953654
مجتمع اموزش عالي -گياهان دارويي ومعطر-مهندسي توليدات گياهي 

شبانه-گناباد
(3)سه پسر

(3)سه پسرخرم آباد- دانشگاه علوم پزشکي لرستان علوم تغذيه 953667

963669
پارس آباد /روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |علوم ازمايشگاهي

مغان
(3)سه دختر

(3)سه دخترآذرشهر/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پرستاري963669

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي قم|پرستاري963669

(3)سه پسرشهر قدس/نوبت دوم/ دانشگاه تهران |دامپزشکي963675

(3)سه دخترزرند/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |پرستاري963675

(3)سه پسرسلماس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |پرستاري963675

963682
/ نيمسال اول -رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن |پرستاري

اشنويه/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-سنندج-دانشگاه كردستان -علوم ومهندسي خاك 953683

(3)سه دخترغيرانتفاعي-اصفهان-موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -حسابداري 953683



953683
سازمان -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -تربيت معلم قران مجيد

محل تحصيل بجنورد-روزانه-قم-اوقاف وامورخيريه 
(3)سه دختر

(3)سه پسرشبانه-دانشگاه ايالم-علوم اقتصادي 953683

963704
ع /پرديس امام جعفرصادق -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

شيروان/فرهنگيان/ بومي خراسان شمالي -بجنورد/
(3)سه دختر

(3)سه پسرهوشبري دانشگاه علوم پزشکي مشهد953705

963708
-پرديس بنت الهدي صدراردبيل-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

مشکين شهر/فرهنگيان/ بومي استان اردبيل 
(3)سه دختر

963711
-پرديس شهيدرجايي اروميه-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

مهاباد/فرهنگيان/ بومي آذربايجان غربي 
(3)سه پسر

963714
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|علوم تغذيه

كرمانشاه/پرديس خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه دخترماه شهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |مامايي963718

963718
-پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

تربت جام/فرهنگيان/ بومي خراسان رضوي 
(3)سه دختر

963726
/ ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |علوم ازمايشگاهي

در گز/روزانه
(3)سه دختر

953729
دانشگاه علوم پزشکي بابل كارشناسي تکنولوژي 

(راديوتراپي)پرتودرماني
(3)سه پسر

(3)سه پسرسنندج- علوم تربيتي پرديس شهيد مدرس 953730

(3)سه دخترآمل/روزانه/ ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |اتاق عمل963733

(3)سه پسرقرچك/روزانه/ دانشگاه تهران |روانشناسي963733

(3)سه پسرسقز/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زنجان |پرستاري963738

(3)سه پسرفيزيوتراپي دانشگاه علوم پزشکي زاهدان پرديس خودگردان953740

963742
/ نيمسال اول -ساري-دانشگاه علوم پزشکي مازندران |پرستاري

كامياران/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسردهگالن/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي ساوه |پرستاري963742

(3)سه دختركرمان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |تکنولوژي پرتوشناسي963749

963749
/ نيمسال اول -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

جوانرود/روزانه
(3)سه پسر



963749
/ نيمسال اول -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

جوانرود/روزانه
(3)سه پسر

963749
/ نيمسال اول -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

جوانرود/روزانه
(3)سه پسر

963749
/ بجنورد -دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي |پرستاري

شيروان/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترديواندره/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |پرستاري963749

963763
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|پرستاري

هشتگرد/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترماكو/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي اروميه|پرستاري963763

963763
-پرديس شهيدمدرس سنندج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

مريوان/فرهنگيان/ بومي كردستان 
(3)سه پسر

963771
-پرديس شهيدرجايي كرمانشاه-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

پاوه/فرهنگيان/ بومي استان كرمانشاه 
(3)سه پسر

(3)سه دختركرمانشاه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |هوشبري963777

(3)سه دخترچالدران سياه چشمه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |مامايي963777

(3)سه دخترسقز/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي همدان|پرستاري963784

963784
بوئين /روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي قزوين|پرستاري

زهرا
(3)سه دختر

(3)سه دخترسرخس/روزانه/ دانشگاه فردوسي مشهد |دامپزشکي963790

(3)سه پسرفيزيوتراپي دانشگاه علوم پزشکي زاهدان953797

963797
/ رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |علوم ازمايشگاهي

آستانه اشرفيه/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترجعفرآباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |مامايي963797

963797
/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|گفتاردرماني

تيران/روزانه
(3)سه دختر

963797
-دانشگاه علوم پزشکي لرستان |كارداني تکنسين پروتزهاي دنداني

ميبد/روزانه/ خرم اباد 
(3)سه پسر

963804
/ نيمسال اول -ساري-دانشگاه علوم پزشکي مازندران |پرستاري

گلوگاه/روزانه
(3)سه پسر

963804
ع /پرديس امام جعفرصادق -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

اسفراين/فرهنگيان/ بومي خراسان شمالي -بجنورد/
(3)سه دختر



963813
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي همدان|پرستاري

اسدآباد/روزانه
(3)سه دختر

963813
/ نيمسال دوم -رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن |پرستاري

رضوانشهر/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرپرديس خودگردان داروسازي- دانشگاه علوم پزشکي مشهد 953823

(3)سه دخترشيراز/روزانه/ دانشگاه شيراز |دامپزشکي963826

(3)سه دختردر گز/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي سبزوار |تکنولوژي پرتوشناسي963826

963826
پرديس / نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|علوم تغذيه

گنبد/خودگردان
(3)سه دختر

963831
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس|پرستاري

بندرعباس/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرسراب/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي مراغه |اتاق عمل963837

(3)سه پسرگرگان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زاهدان |فيزيوتراپي963843

(3)سه پسرقرچك/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايران |تکنولوژي پرتوشناسي963849

(3)سه پسرمهريز/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |پرستاري963849

(3)سه پسر(محل تحصيل احمد آباد مشير)ىاروسازي دانشگاه علوم پزشکي يزد 953854

963856
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه|پرستاري

اسالم آبادغرب/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرآبدانان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |كاردرماني963856

(3)سه دخترسقز/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |كاردرماني963856

(3)سه پسرميناب/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |علوم ازمايشگاهي963862

(3)سه دخترحاجي آباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |گفتاردرماني963866

(3)سه دخترتهران/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |تکنولوژي پرتوشناسي963871

963871
/ نيمسال دوم -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پرستاري

بانه/روزانه
(3)سه پسر

963884
/ نيمسال اول -تهران/-عج /دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل |پرستاري

جيرفت/روزانه
(3)سه پسر



963884
ع /پرديس امام جعفرصادق -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

اسفراين/فرهنگيان/ بومي خراسان شمالي -بجنورد/
(3)سه دختر

963889
/ نيمسال اول -گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پرستاري

گنبد/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسركاشمر/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي گناباد|پرستاري963889

963889
-پرديس بنت الهدي صدراردبيل-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

پارس آباد مغان/فرهنگيان/ بومي استان اردبيل 
(3)سه دختر

963895
بومي شهرستان سراوان -دانشگاه علوم پزشکي زاهدان|دندانپزشکي

سراوان/روزانه/ 
(3)سه پسر

963895
-پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

پاوه/فرهنگيان/ بومي استان كرمانشاه 
(3)سه دختر

(3)سه پسربينايي سنجي دانشگاه علوم پزشکي زاهدان پرديس خودگردان953899

(3)سه دخترگنبد/روزانه/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |علوم تغذيه963899

963903
/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |تکنولوژي پرتوشناسي

شهربابك/روزانه
(3)سه پسر

963903
/ نيمسال اول -تهران/-عج /دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل |پرستاري

زيراب سوادكوه/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرتهران- دانشگاه صنعتي شريف شيمي 953906

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ دانشگاه شيراز |دامپزشکي963919

963919
/ نيمسال اول -ساري-دانشگاه علوم پزشکي مازندران |پرستاري

پارس آباد مغان/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترفيض آبادتربت حيدريه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي مشهد |مامايي963919

963926
/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |علوم ازمايشگاهي

گنبد/روزانه
(3)سه دختر

963926
-پرديس شهيدرجايي اروميه-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

بوكان/فرهنگيان/ بومي آذربايجان غربي 
(3)سه پسر

(3)سه دخترتربت جام/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |پرستاري963932

963936
/ بومي شهرستان سراوان -دانشگاه علوم پزشکي زاهدان|پزشکي

نيشابور/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترنجف آباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كاشان |مامايي963936

(3)سه دخترسده اقليد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |اتاق عمل963936



(3)سه دخترچناران/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |پرستاري963941

(3)سه پسرزابل/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زاهدان |فيزيوتراپي963948

(3)سه دختربجستان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي مشهد |مامايي963948

(3)سه دخترمهاباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |كاردرماني963948

963948
بومي -پرديس شهيدباهنركرمان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

زرند/فرهنگيان/ استان كرمان 
(3)سه دختر

(3)سه پسرميناب/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |اتاق عمل963955

(3)سه پسرجم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اراك |تکنولوژي پرتودرماني963963

963963
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |علوم تغذيه

اسفراين/خودگردان
(3)سه پسر

963975
/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |تکنولوژي پرتوشناسي

قره ضياءالدين/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترتيران/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |هوشبري963975

(3)سه دختربرازجان/روزانه/ دانشگاه شيراز |دامپزشکي963979

963979
/ نيمسال اول -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

شوش دانيال/روزانه
(3)سه دختر

963979
/ نيمسال اول -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

شوش دانيال/روزانه
(3)سه دختر

963979
/ نيمسال اول -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

شوش دانيال/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان -علوم ازمايشگاهي 953984

963985
نقاب /روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي سبزوار |تکنولوژي پرتوشناسي

سبزوار
(3)سه دختر

963985
/ نيمسال اول -گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پرستاري

گنبد/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترتهران/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |اتاق عمل963985

953986
-دانشگاه علوم پزشکي دخترجان-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهركرد-علوم ازمايشگاهي 953988



(3)سه دخترروزانه-تهران/س /دانشگاه الزهرا-زيست شناسي سلولي مولکولي 953988

(3)سه دخترخدابنده/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زنجان |پرستاري963991

963991
-پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

كردكوي/فرهنگيان/ بومي گلستان 
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-واحدابدانان-دانشگاه پيام نورايالم -حسابداري 953994

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-هوشبري 953998

(3)سه دخترتربيت معلم-كرمانشاه-پرديس شهيدصدوقي -علوم تربيتي 953998

963998
-سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |تکنولوژي پرتودرماني

مناطق / بومي تحت پوشش دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن -هوشبري 954002

(3)سه پسردانشگاه اروميهدامپزشکي 954005

(3)سه پسرتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدبهشتي -دبيري شيمي 954007

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-علوم ازمايشگاهي 954007

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي دخترجاندامپزشکي 954009

(3)سه پسرسنقر/روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |دامپزشکي964011

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-پرستاري 954012

(3)سه دخترسرايان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي سبزوار |بهداشت عمومي964016

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-پرستاري 954017

(3)سه دخترروزانه-رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن -مامايي 954017

(3)سه دخترپيام نور-واحدايوان-دانشگاه پيام نورايالم -حسابداري 954019

954019
-دانشگاه علوم پزشکي لرستان -كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه-خرم اباد
(3)سه دختر

964021
/ دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار |زيست شناسي دريا

اروميه/روزانه
(3)سه دختر



(3)سه پسرابركوه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |پرستاري964021

(3)سه پسرشبانه-دانشگاه تهران-دامپزشکي 954023

(3)سه پسرتربيت معلم-اصفهان-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 954023

954023
-دانشگاه علوم پزشکي همدان-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران-كاردرماني 954026

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي دزفول-علوم ازمايشگاهي 954026

(3)سه پسراردبيل/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي اردبيل|پرستاري964027

(3)سه دخترنظرآباد/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي ايران|پرستاري964027

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي جهرم |پرستاري964027

954031
دانشگاه علوم پزشکي جندي -كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه-شاپوراهواز
(3)سه پسر

(3)سه دخترتربيت معلم-بيرجند/-ع /پرديس امام سجاد-علوم تربيتي 954038

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-گفتاردرماني 954038

(3)سه پسرپيام نور-واحدقروه-دانشگاه پيام نوركردستان -حسابداري 954038

(3)سه دخترشيراز/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي فسا |علوم ازمايشگاهي964040

964040
/ نيمسال اول -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

دشت آزادگان/روزانه
(3)سه دختر

964040
/ نيمسال اول -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

دشت آزادگان/روزانه
(3)سه دختر

964040
/ نيمسال اول -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

دشت آزادگان/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دختركيار/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهركرد |مامايي964040

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه فردوسي مشهد-زيست شناسي 954043

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پرستاري 954043



964045
-پرديس شهيدبهشتي مشهد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

تربت جام/فرهنگيان/ بومي خراسان رضوي 
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-پرستاري 954049

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران-كاردرماني 954049

(3)سه پسرتربيت معلم-گرگان-پرديس ايت اله خامنه اي -علوم تربيتي 954049

(3)سه دخترتربيت معلم-بندرعباس/-س /پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 954049

(3)سه دخترقرچك/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |اتاق عمل964055

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-پزشکي 954056

(3)سه دخترتربيت معلم-ايالم/-ع /پرديس امام جعفرصادق -علوم تربيتي 954058

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-علوم ازمايشگاهي 954058

(3)سه پسرآبدانان/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي قزوين|پرستاري964059

(3)سه پسرگنبد/روزانه/ ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |كاردرماني964059

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه اروميه-دامپزشکي 954061

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه سمنان-شيمي 954061

(3)سه دخترروزانه-خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان -علوم ازمايشگاهي 954064

(3)سه دخترتربيت معلم-كرمان-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 954064

(3)سه پسرپرديس- تهران - دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي 954067

(3)سه پسرتربيت معلم-اردبيل-پرديس عالمه طباطبايي -علوم تربيتي 954068

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-پرستاري 954068

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي تبريزهوشبري 954070

(3)سه دخترتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدهاشمي نژاد-علوم تربيتي 954074



(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل-علوم ازمايشگاهي 954074

964078
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي اراك|علوم ازمايشگاهي

شوشتر/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترپاوه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |مامايي964078

964078
رشته هاي /دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران |گفتاردرماني

اهواز/روزانه/ / پزشکي 
(3)سه دختر

(3)سه پسرجيرفت/روزانه/ دانشگاه اصفهان |شيمي كاربردي964078

954080
-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدبهشتي -دبيري شيمي 954080

(3)سه دخترتربيت معلم-گرگان/-ره /پرديس امام خميني -علوم تربيتي 954080

(3)سه دخترروزانه-سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان -مامايي 954080

(3)سه دخترشيراز/روزانه/ دانشگاه شيراز |دامپزشکي964086

964086
فريدون /روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |تکنولوژي پرتوشناسي

كنار
(3)سه پسر

(3)سه دختررودبار/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |مامايي964086

954088
پيام -مركزبجنورد-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -زيست شناسي 

نور
(3)سه پسر

(3)سه پسرتربيت معلم-تهران-پرديس شهيدچمران -دبيري شيمي 954088

964091
-پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

گنبد/فرهنگيان/ بومي گلستان 
(3)سه پسر

954094
-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-مديريت خدمات بهداشتي درماني 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرپرديس خودگردان- اهواز - دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور 954094

964096
مناطق / بومي شرق استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي بم|پزشکي

بم/محروم
(3)سه پسر

964096
/ نيمسال اول -ساري-دانشگاه علوم پزشکي مازندران |پرستاري

آبدانان/روزانه
(3)سه پسر

964096
-پرديس عالمه طباطبائي اروميه-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

تکاب/فرهنگيان/ بومي آذربايجان غربي 
(3)سه دختر



964101
علي /روزانه/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |علوم تغذيه

آبادكتول
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي قزوين-پرستاري 954107

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي دخترجان-علوم ازمايشگاهي 954109

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-هوشبري 954109

پرديس خودگردان- دانشگاه علوم پزشکي اراك 954112

964113
/ بجنورد -دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي |پرستاري

گنبد/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترتايباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |مامايي964113

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-علوم تغذيه 954120

(3)سه دخترتربيت معلم-بيرجند/-ع /پرديس امام سجاد-علوم تربيتي 954120

(3)سه دخترتربيت معلم-زاهدان-پرديس رسالت -علوم تربيتي 954120

(3)سه پسرتربيت معلم-كرمانشاه-پرديس شهيدرجايي -علوم تربيتي 954120

(3)سه دخترتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدهاشمي نژاد-علوم تربيتي 954120

(3)سه پسرخرامه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |علوم تغذيه964122

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-پرستاري 954125

964127
/ بومي شهرستان بشاگرد -دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس|پزشکي

ميناب/مناطق محروم
(3)سه پسر

(3)سه دخترتربيت معلم-شيراز-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 954130

(3)سه پسرروزانه-سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان -پرستاري 954130

964130
-پرديس بنت الهدي صدراردبيل-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

پارس آباد مغان/فرهنگيان/ بومي استان اردبيل 
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدايذه-دانشگاه پيام نورخوزستان -حسابداري 954133

964135
پرديس / اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|كاردرماني

سردشت/خودگردان
(3)سه پسر



(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي دزفول-پرستاري 954136

954136
دانشگاه تربيت -مهندسي چوب وكاغذ-مهندسي منابع طبيعي 

روزانه-دبيرشهيدرجايي تهران
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن -هوشبري 954139

(3)سه پسرپيام نور-واحدسقز-دانشگاه پيام نوركردستان -شيمي 954139

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهركرد-مامايي 954139

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جهرم-علوم ازمايشگاهي 954139

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 954139

964141
/ نيمسال اول -خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان |پرستاري

دورود/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرشهريار/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي ايران|پرستاري964141

(3)سه پسرزابل/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زاهدان |پرستاري964141

964141
-پرديس عالمه طباطبائي اردبيل-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

مشکين شهر/فرهنگيان/ بومي استان اردبيل 
(3)سه پسر

(3)سه دخترتربيت معلم-ياسوج-پرديس كوثر-علوم تربيتي 954144

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-پرستاري 954144

954144
دانشگاه علوم پزشکي جندي -كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه-شاپوراهواز
(3)سه دختر

(3)سه دخترتربيت معلم-گرگان/-ره /پرديس امام خميني -علوم تربيتي 954144

964148
/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|تکنولوژي پرتوشناسي

اميديه/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترتربيت معلم-ساري/-س /پرديس فاطمه الزهرا-دبيري شيمي 954151

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اراك-شنوايي شناسي 954154

954154
دانشگاه علوم پزشکي -كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني 

روزانه-شهيدبهشتي تهران
(3)سه پسر

(3)سه پسرگنبد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي سمنان |پرستاري964154



964154
ع /پرديس امام جعفرصادق -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

بجنورد/فرهنگيان/ بومي خراسان شمالي -بجنورد/
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-پزشکي 954158

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پرستاري 954158

964159
بومي شهرستان هاي -دانشکده علوم پزشکي ابادان|پزشکي

آبادان/مناطق محروم/ آبادان،خرمشهر،شادگان،اروندكنار 
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-تهران-دانشگاه شهيدبهشتي -شيمي 954163

(3)سه پسرتربيت معلم-اراك-پرديس شهيدباهنر-دبيري شيمي 954163

(3)سه دخترتربيت معلم-بيرجند/-ع /پرديس امام سجاد-علوم تربيتي 954167

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-علوم ازمايشگاهي 954167

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان-علوم ازمايشگاهي 954172

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي دخترجان-پرستاري 954176

(3)سه دخترتربيت معلم-بوشهر-پرديس بنت الهدي صدر-علوم تربيتي 954176

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي قزوين-مامايي 954176

(3)سه دخترتربيت معلم-اصفهان/-س /پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 954176

964179
بومي شهرستان سيريك -دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس|پزشکي

ميناب/مناطق محروم/ وجاسك 
(3)سه دختر

(3)سه پسرورامين/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زنجان |تکنولوژي پرتوشناسي964179

(3)سه پسرمالرد/روزانه/ دانشگاه تهران |روانشناسي964179

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-هوشبري 954181

954183
دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه -علوم قضايي 

روزانه-قضاييه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-مامايي 954183

(3)سه دخترخرمدره/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زنجان |تکنولوژي پرتوشناسي964184



964184
-پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

ياسوج/فرهنگيان/ بومي استان كهکيلويه و بوير احمد 
(3)سه پسر

964184
س /پرديس فاطمه الزهرا-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

قشم/فرهنگيان/ بومي هرمزگان -بندرعباس/
(3)سه دختر

954186
-دانشگاه علوم پزشکي گيالن -كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه-رشت
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-تهران-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -شيمي 954186

(3)سه پسرسلماس/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي اروميه|پرستاري964189

964189
/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |تکنولوژي پزشکي هسته اي

شهرجديد پرند/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بابل-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 954190

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي زاهدان954190

964196
بومي شهرستان سراوان -دانشگاه علوم پزشکي زاهدان|دندانپزشکي

سراوان/روزانه/ 
(3)سه پسر

964196
/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|تکنولوژي پرتوشناسي

ايذه/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-علوم تغذيه 954197

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-علوم ازمايشگاهي 954197

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-پرستاري 954197

(3)سه دخترتربيت معلم-اروميه-پرديس عالمه طباطبايي -علوم تربيتي 954197

964202
/ كرج -دانشگاه علوم پزشکي البرز|علوم ازمايشگاهي

اسالم شهر/روزانه
(3)سه دختر

964202
ع /پرديس امام محمدباقر-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

شيروان/فرهنگيان/ بومي خراسان شمالي -بجنورد/
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي فسا-هوشبري 954205

(3)سه پسردانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران954207

954208
-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترمشکين شهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |علوم ازمايشگاهي964208



(3)سه دخترروزانه-خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان -علوم تغذيه 954212

(3)سه دخترتربيت معلم-قزوين-پرديس بنت الهدي صدر-علوم تربيتي 954212

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي بابلپرستاري 954215

(3)سه پسرشبانه-دانشگاه ايالم-شيمي 954216

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-پرستاري 954216

(3)سه پسرتربيت معلم-كرمانشاه-پرديس شهيدرجايي -علوم تربيتي 954220

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه فردوسي مشهد-دامپزشکي 954221

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه تهران-مديريت مالي 954221

964222
بومي شهرستان هاي -دانشکده علوم پزشکي ابادان|پزشکي

آبادان/مناطق محروم/ آبادان،خرمشهر،شادگان،اروندكنار 
(3)سه دختر

(3)سه پسركرج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي قزوين |هوشبري964222

(3)سه پسرپاوه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |پرستاري964222

964222
/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|مامايي

مسجدسليمان/روزانه
(3)سه دختر

954223
-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي- كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي

روزانه
(3)سه پسر

954228
-تربيت معلم-پرديس شهيدباهنرهمدان-دانشگاه فرهنگيان -علوم تربيتي 

بومي البرز
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-تهران-دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -اعضاي مصنوعي 954228

(3)سه پسربومي استان كرمان-روزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-علوم تغذيه 954228

964228
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه|پرستاري

نورآباد/روزانه
(3)سه دختر

964228
/ نيمسال اول -رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن |پرستاري

مشکين شهر/روزانه
(3)سه پسر

964228
-پرديس شهيدباهنرشهركرد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

لردگان/فرهنگيان/ بومي استان چهارمحال وبختياري 
(3)سه دختر

(3)سه دخترمجازي و بين الملل-دانشگاه علوم پزشکي قزوين-پزشکي 954233



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-علوم ازمايشگاهي 954233

(3)سه پسرتهران/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي سمنان |تکنولوژي پرتوشناسي964233

964233
/ نيمسال دوم -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پرستاري

قروه/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزپلدختر-دانشگاه پيام نوراستان لرستان -حسابداري 954240

954240
محل تحصيل -مجازي و بين الملل-دانشگاه علوم پزشکي يزد-پزشکي 

احمدآباد مشير
(3)سه پسر

954240
-تربيت معلم-پرديس شهيدباهنرهمدان-دانشگاه فرهنگيان -علوم تربيتي 

بومي آذربايجان شرقي
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان -علوم تغذيه 954240

(3)سه پسرخاتم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |هوشبري964240

(3)سه دخترنيمسال اول-روزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-پرستاري 954245

954245
تربيت -پرديس شهيدمقصودي همدان-دانشگاه فرهنگيان -دبيري شيمي 

بومي استان ايالم-معلم
(3)سه دختر

(3)سه دختركوهدشت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |اتاق عمل964247

964252
/ نيمسال اول -گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پرستاري

زيراب سوادكوه/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-موسسه اموزش عالي علمي كاربردي هالل ايران-اعضاي مصنوعي 954256

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي يزد-علوم ازمايشگاهي 954256

954256
-دانشگاه فردوسي مشهد/-كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-مركزبم-دانشگاه پيام نوراستان كرمان -شيمي 954256

(3)سه پسراعضاي مصنوعي موسسه آموزش عالي علمي كاربردي هالل ايران954256

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-پرستاري 954262

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه اصفهان-زيست شناسي سلولي مولکولي 954262

964269
مناطق / بومي مركزي -دانشگاه علوم پزشکي اراك|پزشکي

قم/محروم
(3)سه دختر



(3)سه دخترسقز/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |تکنولوژي پرتوشناسي964269

(3)سه دخترتايباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |علوم ازمايشگاهي964269

964269
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي اردبيل|پرستاري

پارس آباد مغان/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرآذرشهر/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پرستاري964269

964269
دره /روزانه/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|كاردرماني

شهر
(3)سه پسر

954270
تربيت -پرديس شهيدرجايي كرمانشاه-دانشگاه فرهنگيان -علوم تربيتي 

بومي استان كرمانشاه-معلم
(3)سه پسر

954270
بومي استان آذربايجان -روزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-پرستاري 

شرقي
(3)سه پسر

954270
تربيت -پرديس شهيدبهشتي مشهد-دانشگاه فرهنگيان -دبيري شيمي 

بومي خراسان رضوي-معلم
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-تهران/-س /دانشگاه الزهرا-شيمي 954270

(3)سه پسرروزانه-موسسه اموزش عالي علمي كاربردي هالل ايران-اعضاي مصنوعي 954270

(3)سه پسرنيمسال دوم-روزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-پرستاري 954276

(3)سه دخترتايباد/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي مشهد |مامايي964278

(3)سه پسرنيمسال اول-روزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-پرستاري 954280

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-پرستاري 954280

(3)سه دخترنظرآباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زنجان |كاردرماني964284

(3)سه دخترنيمسال اول-روزانه-گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان -پرستاري 954285

(3)سه پسربومي استان كرمان-روزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-علوم تغذيه 954285

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-هوشبري 954285

(3)سه پسرنيمسال دوم-روزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-پرستاري 954290

(3)سه پسربن/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|پرستاري964291



(3)سه پسرپيرانشهر/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي خوي |پرستاري964291

(3)سه دخترروزانه-تهران-دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -گفتاردرماني 954295

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي گناباد-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 954299

964301
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |تکنولوژي پرتوشناسي

آستارا/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه پسرزرند/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |تکنولوژي پرتوشناسي964301

964301
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي اروميه|پرستاري

سردشت/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرمجازي و بين الملل-گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان -پزشکي 954305

954305
تربيت -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-دانشگاه فرهنگيان - علوم تربيتي

بومي خراسان رضوي-معلم
(3)سه پسر

954305
محل -مجازي و بين الملل-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-داروسازي 

تحصيل شهرك صدرا
(3)سه پسر

(3)سه دخترتهران/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |كاردرماني964306

(3)سه پسرمامايي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان954311

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهركرد-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 954311

954311
بومي -تربيت معلم-پرديس كوثرياسوج-دانشگاه فرهنگيان -علوم تربيتي 

كهگيلويه وبويراحمد
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-مامايي 954311

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه اروميه-دامپزشکي 954311

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |اتاق عمل964312

(3)سه پسرگفتار درماني دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز954315

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بابل-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 954317

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 954317

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بابل-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 954317



954317
مجازي و بين -ساري-دانشگاه علوم پزشکي مادختردران -داروسازي 

محل تحصيل رامسر-الملل
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-گفتاردرماني 954317

964321
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|علوم ازمايشگاهي

آذرشهر/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترجغتاي/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي سبزوار|پرستاري964321

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-اتاق عمل 954324

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 954324

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 954324

964330
/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |تکنولوژي پرتوشناسي

پارس آباد مغان/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرمجازي و بين الملل-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-داروسازي 954332

954332
محل تحصيل -مجازي و بين الملل-دانشگاه علوم پزشکي يزد-پزشکي 

احمدآباد مشير
(3)سه پسر

(3)سه پسرمجازي و بين الملل-گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان -پزشکي 954332

(3)سه دخترروزانه-اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-هوشبري 954332

(3)سه دخترروزانه-اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-علوم تغذيه 954332

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-علوم ازمايشگاهي 954339

(3)سه پسرروزانه-اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-پرستاري 954339

(3)سه دخترتهران/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |گفتاردرماني964339

(3)سه پسرنيمسال دوم-روزانه-گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان -پرستاري 954344

964346
/ بومي شهرستان سراوان -دانشگاه علوم پزشکي زابل|داروسازي

سراوان/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دختركردكوي/روزانه/ دانشگاه تهران |زيست فناوري964346

964346
بومي -پرديس شهيدباهنرهمدان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

قروه درجزين/فرهنگيان/ استان همدان 
(3)سه دختر



954349
خرم -دانشگاه علوم پزشکي لرستان -كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه-اباد
(3)سه دختر

954349
-رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن -كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

محل تحصيل لنگرود-روزانه
(3)سه دختر

954349
محل -مجازي و بين الملل-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-داروسازي 

تحصيل شهرك صدرا
(3)سه پسر

(3)سه دختربندر دير/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |علوم ازمايشگاهي964353

(3)سه پسرآبدانان/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي ايالم|پرستاري964353

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-مامايي 954354

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-هوشبري 954354

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-داروسازي 954359

(3)سه دخترنيمسال اول-روزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايران-پرستاري 954363

954363
محل تحصيل -مجازي و بين الملل-دانشگاه علوم پزشکي يزد-پزشکي 

احمدآباد مشير
(3)سه پسر

964365
/ ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |تکنولوژي پرتوشناسي

املش/روزانه
(3)سه دختر

964365
/ نيمسال دوم -رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن |پرستاري

بندرتركمن/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرنيمسال اول-روزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايران-پرستاري 954368

964370
/ دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |مهندسي بهداشت محيط

آبيك/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي گناباد-هوشبري 954374

954374
تربيت -پرديس بنت الهدي صدرسنندج-دانشگاه فرهنگيان -علوم تربيتي 

بومي كردستان-معلم
(3)سه پسر

954374
تربيت -بيرجند/ع /پرديس امام سجاد-دانشگاه فرهنگيان -علوم تربيتي 

بومي هرمزگان-معلم
(3)سه دختر

954374
محل تحصيل -مجازي و بين الملل-دانشگاه علوم پزشکي يزد-پزشکي 

احمدآباد مشير
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي گناباد-هوشبري 954374

954374
تربيت -پرديس بنت الهدي صدرسنندج-دانشگاه فرهنگيان -علوم تربيتي 

بومي كردستان-معلم
(3)سه پسر



954374
تربيت -بيرجند/ع /پرديس امام سجاد-دانشگاه فرهنگيان -علوم تربيتي 

بومي هرمزگان-معلم
(3)سه دختر

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ دانشگاه شيراز |روانشناسي964379

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-هوشبري 954380

954380
تربيت -پرديس شهيدرجايي كرمانشاه-دانشگاه فرهنگيان -علوم تربيتي 

بومي آذربايجان غربي-معلم
(3)سه دختر

(3)سه دخترمجازي و بين الملل-گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان -پزشکي 954386

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-مامايي 954386

(3)سه پسرمجازي و بين الملل-دانشگاه علوم پزشکي بابل-فيزيوتراپي 954386

964389
/ بومي شهرستان سراوان -دانشگاه علوم پزشکي زابل|داروسازي

زاهدان/روزانه
(3)سه پسر

964389
شهرك /روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي اردبيل|پرستاري

سهند
(3)سه پسر

(3)سه دخترمحل تحصيل آباده-روزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پرستاري 954390

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي قزوين-هوشبري 954393

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كردستان-پرستاري 954393

954393
بومي استان آذربايجان -روزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-پرستاري 

شرقي
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه تهران-روانشناسي 954397

964398
/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |تکنولوژي پزشکي هسته اي

رومشکان/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-هوشبري 954403

(3)سه دخترنيمسال اول-روزانه-گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان -پرستاري 954403

954404
بومي استان آذربايجان -روزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-پرستاري 

شرقي
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه تهران-روانشناسي 954404

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-بينايي سنجي 954408



954408
محل تحصيل -مجازي و بين الملل-دانشگاه علوم پزشکي يزد-داروسازي 

احمدآباد مشير
(3)سه دختر

954408
تربيت -بيرجند/ع /پرديس امام سجاد-دانشگاه فرهنگيان -علوم تربيتي 

بومي هرمزگان-معلم
(3)سه دختر

(3)سه پسرمجازي و بين الملل-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-پزشکي 954408

954408
خرم -دانشگاه علوم پزشکي لرستان -كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه-اباد
(3)سه پسر

(3)سه پسرقائن/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي گناباد |علوم ازمايشگاهي964412

954415
تربيت -پرديس شهيدبهشتي مشهد-دانشگاه فرهنگيان -علوم تربيتي 

بومي خراسان رضوي-معلم
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-هوشبري 954415

(3)سه پسرنيمسال دوم-روزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-پرستاري 954416

954416
تربيت -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-دانشگاه فرهنگيان -علوم تربيتي 

بومي استان كرمان-معلم
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان-هوشبري 954421

954421
تربيت -پرديس شهيدباهنرشهركرد-دانشگاه فرهنگيان -علوم تربيتي 

بومي اصفهان-معلم
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-كرج-دانشگاه علوم پزشکي البرز-هوشبري 954421

(3)سه دخترمجازي و بين الملل-گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان -پزشکي 954421

(3)سه دخترروزانه-تهران-دانشگاه شهيدبهشتي -روانشناسي 954421

954421
تربيت -پرديس شهيدچمران تهران-دانشگاه فرهنگيان -دبيري شيمي 

بومي سيستان وبلوچستان-معلم
(3)سه دختر

954421
تربيت -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-دانشگاه فرهنگيان -علوم تربيتي 

بومي خراسان رضوي-معلم
(3)سه دختر

(3)سه پسرشوط/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي خوي |پرستاري964421

964421
ع /پرديس امام محمدباقر-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

اسفراين/فرهنگيان/ بومي خراسان شمالي -بجنورد/
(3)سه پسر

(3)سه دختربم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |علوم ازمايشگاهي964424

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-علوم ازمايشگاهي 954426



(3)سه دخترمجازي و بين الملل-دانشگاه علوم پزشکي همدان-پزشکي 954426

954426
محل تحصيل -مجازي و بين الملل-دانشگاه علوم پزشکي كاشان-پزشکي 

آران وبيدگل
(3)سه دختر

954426
بومي -تربيت معلم-پرديس كوثرياسوج-دانشگاه فرهنگيان -علوم تربيتي 

كهگيلويه وبويراحمد
(3)سه دختر

(3)سه دختربومي استان كرمان-روزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-علوم تغذيه 954426

954426
تربيت -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-دانشگاه فرهنگيان -علوم تربيتي 

بومي استان يزد-معلم
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جهرم-پرستاري 954426

(3)سه دخترطبس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |تکنولوژي پرتوشناسي964431

(3)سه دخترمياندوآب/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |هوشبري964431

(3)سه دخترمجازي و بين الملل-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-داروسازي 954432

(3)سه پسرنيمسال اول-روزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-پرستاري 954432

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان-هوشبري 954432

954432
تربيت -پرديس شهيدباهنرشهركرد-دانشگاه فرهنگيان -علوم تربيتي 

بومي اصفهان-معلم
(3)سه دختر

964434
س /پرديس فاطمه الزهرا-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فالورجان/فرهنگيان/ بومي استان اصفهان -اصفهان/
(3)سه دختر

(3)سه دخترنيمسال اول-روزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-مامايي 954435

(3)سه پسركارشناس تکنولوژي دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه954435

(3)سه دخترروزانه-كرج-دانشگاه علوم پزشکي البرز-هوشبري 954435

(3)سه دخترمحل تحصيل لنگرود-روزانه-رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن -مامايي 954440

954440
خرم -دانشگاه علوم پزشکي لرستان -كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه-اباد
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدرستم-دانشگاه پيام نوراستان فارس -حسابداري 954440

(3)سه پسرمجازي و بين الملل-گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان -پزشکي 954440



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-علوم ازمايشگاهي 954440

964442
/ نيمسال اول -گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پرستاري

بندرتركمن/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترپاوه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |پرستاري964442

964442
-يزد/س /پرديس فاطمه الزهرا-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

ابركوه/فرهنگيان/ بومي استان يزد 
(3)سه دختر

(3)سه دخترمجازي و بين الملل-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-پزشکي 954445

(3)سه پسرمجازي و بين الملل-دانشگاه علوم پزشکي همدان-پزشکي 954445

(3)سه دخترنيمسال اول-روزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-پرستاري 954449

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهركرد-پرستاري 954449

954449
محل تحصيل -مجازي و بين الملل-دانشگاه علوم پزشکي كاشان-پزشکي 

آران وبيدگل
(3)سه دختر

(3)سه دخترمجازي و بين الملل-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-داروسازي 954449

964452
/ نيمسال اول -گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پرستاري

راميان/روزانه
(3)سه پسر

964452
-پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

مينودشت/فرهنگيان/ بومي گلستان 
(3)سه پسر

(3)سه دخترمجازي و بين الملل-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-داروسازي 954455

(3)سه پسرنيمسال اول-روزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-پرستاري 954455

(3)سه دخترنيمسال اول-روزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-مامايي 954455

(3)سه دخترمحل تحصيل لنگرود-روزانه-رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن -مامايي 954455

(3)سه پسرنيمسال اول-روزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-پرستاري 954455

(3)سه دخترنيمسال اول-روزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-مامايي 954455

(3)سه دخترمحل تحصيل لنگرود-روزانه-رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن -مامايي 954455

954455
خرم -دانشگاه علوم پزشکي لرستان -كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه-اباد
(3)سه پسر



(3)سه پسرپرستاري دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه954460

954461
خرم -دانشگاه علوم پزشکي لرستان -كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه-اباد
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدرستم-دانشگاه پيام نوراستان فارس -حسابداري 954461

(3)سه پسرمجازي و بين الملل-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-پزشکي 954461

(3)سه دخترپيام نور-واحدرستم-دانشگاه پيام نوراستان فارس -حسابداري 954461

(3)سه دخترمجازي و بين الملل-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-پزشکي 954461

(3)سه پسرنيمسال اول-روزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-پرستاري 954461

964466
/ نيمسال اول -تهران/-عج /دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل |پرستاري

پلدختر/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترابركوه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |مامايي964466

964466
-پرديس بنت الهدي صدررشت-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

صومعه سرا/فرهنگيان/ بومي گيالن 
(3)سه دختر

(3)سه دخترنيمسال اول-روزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-پرستاري 954467

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهركرد-پرستاري 954467

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهركرد-پرستاري 954467

(3)سه دخترنيمسال اول-روزانه-دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-پرستاري 954467

(3)سه دخترنيمسال اول-روزانه-دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-پرستاري 954471

(3)سه پسرروانشناسي دانشگاه اصفهان954471

(3)سه دخترمجازي و بين الملل-دانشگاه علوم پزشکي دخترجان-داروسازي 954473

964476
/ نيمسال دوم -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پرستاري

پاوه/روزانه
(3)سه پسر

954478
-مركزياسوج-دانشگاه پيام نوراستان كهگيلويه وبويراحمد-زيست شناسي 

پيام نور
(3)سه پسر

954478
تربيت -پرديس عالمه طباطبائي خرم اباد-دانشگاه فرهنگيان -علوم تربيتي 

بومي لرستان-معلم
(3)سه پسر



(3)سه دخترنيمسال اول-روزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-پرستاري 954478

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي يزد-هوشبري 954482

(3)سه پسرمجازي و بين الملل-دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-پزشکي 954482

954486
مجازي و بين -ساري-دانشگاه علوم پزشکي مادختردران -داروسازي 

محل تحصيل رامسر-الملل
(3)سه دختر

954486
بومي استان -روزانه-دانشگاه علوم پزشکي بجنورد-علوم ازمايشگاهي 

خراسان شمالي
(3)سه دختر

(3)سه پسرسقز/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي اروميه|پرستاري964488

(3)سه دخترنيمسال اول-روزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-پرستاري 954492

954492
-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترنيمسال اول-روزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-پرستاري 954492

964492
/ نيمسال اول -ساري-دانشگاه علوم پزشکي مازندران |پرستاري

جوانرود/روزانه
(3)سه پسر

954498
تربيت -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-دانشگاه فرهنگيان -علوم تربيتي 

بومي كهگيلويه وبويراحمد-معلم
(3)سه دختر

954498
-پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-دانشگاه فرهنگيان -دبيري شيمي 

بومي استان كرمان-تربيت معلم
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-علوم ازمايشگاهي 954498

964500
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|علوم ازمايشگاهي

شبستر/روزانه
(3)سه دختر

964500
/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|علوم تغذيه

گچساران/روزانه
(3)سه پسر

964500
-پرديس عالمه طباطبائي اروميه-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

پلدشت/فرهنگيان/ بومي آذربايجان غربي 
(3)سه دختر

(3)سه دختربندرتركمن/روزانه/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پرستاري964507

(3)سه پسرفيروزآباد/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي گراش |علوم ازمايشگاهي964516

964516
عرصه آموزشي براساس -دانشگاه علوم پزشکي تهران|پرستاري

شهر قدس/روزانه/ تفاهم دانشگاه 
(3)سه دختر

964516
-گرگان/ره /پرديس امام خميني -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

گنبد/فرهنگيان/ بومي گلستان 
(3)سه دختر



964525
بومي شهرستان هاي -دانشکده علوم پزشکي ابادان|پزشکي

آبادان/مناطق محروم/ آبادان،خرمشهر،شادگان،اروندكنار 
(3)سه دختر

(3)سه دخترياسوج/روزانه/ دانشگاه شيراز |دامپزشکي964525

964525
/ نيمسال دوم -گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پرستاري

گنبد/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دختردهدشت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |پرستاري964525

(3)سه دخترگرگان/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي مراغه |اتاق عمل964525

(3)سه دختركياشهر/روزانه/ ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |كاردرماني964525

(3)سه دخترگچساران/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |پرستاري964534

(3)سه دخترمروست/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |مامايي964534

(3)سه پسربينايي سنجي دانشگاه علوم پزشکي زاهدان954543

(3)سه پسرروزانه-ىانشگاه علوم پزشکي تهران  –اتاق عمل 954543

(3)سه دخترتهران/روزانه/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |دامپزشکي964559

964559
/ بجنورد -دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي |علوم ازمايشگاهي

تربت جام/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسررشت- دانشگاه علوم پزشکي گيالن هوشبري 954560

(3)سه دخترمريوان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |فناوري اطالعات سالمت964568

(3)سه پسردانشگاه زابلدامپزشکي 954572

(3)سه دخترتبريز/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|پرستاري964580

(3)سه دخترگنبد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي سمنان |پرستاري964580

(3)سه پسرگاليکش/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |پرستاري964580

(3)سه دخترچناران/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي مشهد |پرستاري964586

964593
/ ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |پرستاري

بندرتركمن/روزانه
(3)سه دختر



(3)سه دختررودبارمنجيل/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي قزوين |اتاق عمل964593

(3)سه دخترخرامه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |اتاق عمل964593

964593
ع /پرديس امام محمدباقر-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

اسفراين/فرهنگيان/ بومي خراسان شمالي -بجنورد/
(3)سه پسر

(3)سه پسردانشگاه تهران شبانه دامپزشکي954595

964601
/ نيمسال اول -خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان |پرستاري

دورود/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترطبس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي مشهد |اتاق عمل964601

954603
-پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-دانشگاه فرهنگيان -دبيري شيمي 

بومي استان كرمان-تربيت معلم
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-علوم ازمايشگاهي 954606

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-هوشبري 954610

(3)سه پسرالوند/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي قزوين|پرستاري964610

(3)سه دخترنيمسال اول-روزانه-گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان -پرستاري 954615

964615
/ نيمسال دوم -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

دورود/روزانه
(3)سه دختر

964615
/ نيمسال دوم -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

دورود/روزانه
(3)سه دختر

964615
/ نيمسال دوم -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

دورود/روزانه
(3)سه دختر

964615
رشته هاي /دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران |گفتاردرماني

پيرانشهر/روزانه/ / پزشکي 
(3)سه پسر

(3)سه پسرمجازي و بين الملل-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-پزشکي 954625

(3)سه پسرخدابنده/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زنجان |تکنولوژي پرتوشناسي964628

954630
خرم -دانشگاه علوم پزشکي لرستان -كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه-اباد
(3)سه پسر

(3)سه پسرنيمسال دوم-روزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان- پرستاري954632

(3)سه پسردره شهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اراك |كاردرماني964634



(3)سه دخترنيمسال اول-روزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-مامايي 954635

(3)سه دخترمحل تحصيل لنگرود-روزانه-رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن -مامايي 954637

954638
خرم -دانشگاه علوم پزشکي لرستان -كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه-اباد
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدرستم-دانشگاه پيام نوراستان فارس -حسابداري 954640

964640
/ نيمسال دوم -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پرستاري

مريوان/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترمجازي و بين الملل-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-پزشکي 954643

(3)سه دخترنيمسال اول-روزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-پرستاري 954644

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهركرد-پرستاري 954646

964646
مناطق / بومي لرستان -خرم اباد-دانشگاه لرستان |دامپزشکي

نورآباد/محروم
(3)سه پسر

964646
/ نيمسال اول -ساري-دانشگاه علوم پزشکي مازندران |پرستاري

مراوه تپه/روزانه
(3)سه پسر

964646
بومي استان -تهران-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي |شيمي محض

نظرآباد/فرهنگيان/ البرز 
(3)سه دختر

964646
-تبريز/س /پرديس فاطمه الزهرا-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

اهر/فرهنگيان/ بومي آذربايجان شرقي 
(3)سه دختر

(3)سه دخترمجازي و بين الملل-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-داروسازي 954647

(3)سه پسرنيمسال اول-روزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-پرستاري 954650

964658
-دانشگاه علوم پزشکي لرستان |كارداني تکنسين پروتزهاي دنداني

الشتر/روزانه/ خرم اباد 
(3)سه دختر

(3)سه دختراملش/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |تکنولوژي پرتوشناسي964663

(3)سه دختراملش/روزانه/ رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |پرستاري964663

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي زابلعلوم تغذيه 954664

(3)سه پسرلردگان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهركرد |پرستاري964673

964680
/ بجنورد -دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي |علوم ازمايشگاهي

طبس/روزانه
(3)سه پسر



964684
/ نيمسال دوم -ساري-دانشگاه علوم پزشکي مازندران |پرستاري

قروه/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترمياندوآب/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |پرستاري964691

(3)سه دخترمهاباد/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي اروميه|پرستاري964698

(3)سه پسراردبيل- پرديس بنت الهدي صدر علوم تربيتي 954702

964704
/ نيمسال دوم -ساري-دانشگاه علوم پزشکي مازندران |پرستاري

مينودشت/روزانه
(3)سه دختر

964704
پرديس عالمه طباطبائي خرم -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

دورود/فرهنگيان/ بومي لرستان -اباد
(3)سه پسر

(3)سه دخترمسجدسليمان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |مامايي964708

964711
/ بجنورد -دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي |پرستاري

آشخانه/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسركامياران/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |پرستاري964711

(3)سه پسراسدآباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |پرستاري964716

(3)سه دختربوكان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |پرستاري964727

(3)سه پسربوكان/روزانه/ رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |پرستاري964727

964734
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|پرستاري

قرچك/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترتاكستان/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي قزوين|پرستاري964740

(3)سه دختربردسير/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |علوم ازمايشگاهي964745

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |پرستاري964745

964745
/ نيمسال اول -ساري-دانشگاه علوم پزشکي مازندران |پرستاري

كالله/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسريزد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |تکنولوژي پزشکي هسته اي964745

(3)سه پسراسفراين/روزانه/ دانشگاه فردوسي مشهد |دامپزشکي964751

(3)سه دختراميديه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي دزفول |علوم ازمايشگاهي964751



(3)سه پسربهنمير/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |پرستاري964757

964764
/ نيمسال دوم -خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان |پرستاري

الشتر/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيشوا/روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|روانشناسي964768

964774
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي اروميه|پرستاري

سردشت/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرآذرشهر/روزانه- / دانشکده علوم پزشکي مراغه|پرستاري964774

(3)سه دخترعنبرآباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |مامايي964774

964781
/ ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |تکنولوژي پرتوشناسي

ساري/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسراليگودرز/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اراك |پرستاري964793

(3)سه پسربيرجند- پرديس امام سجاد علوم تربيتي 954804

954804
تربيت -بيرجند/ع /پرديس امام سجاد-دانشگاه فرهنگيان -علوم تربيتي 

بومي هرمزگان-معلم
(3)سه دختر

(3)سه پسرتنکابن/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |تکنولوژي پرتودرماني964804

(3)سه دخترمجازي و بين الملل-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-پزشکي 954809

(3)سه پسرنيمسال اول-روزانه-گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان -پرستاري 954809

(3)سه دخترشوشتر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهركرد |مامايي964809

(3)سه پسرميناب/روزانه/ دانشگاه شيراز |دامپزشکي964813

964813
/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |پرستاري

كوهدشت/روزانه
(3)سه پسر

964820
/ نيمسال دوم -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پرستاري

قروه/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترگلوگاه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي سبزوار |اتاق عمل964820

(3)سه دخترروزانه-تهران/-عج /دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل -هوشبري 954823

(3)سه دخترروزانه-كرمان-دانشگاه شهيدباهنر-زيست شناسي سلولي مولکولي 954823



954823
تربيت -پرديس شهيدبهشتي مشهد-دانشگاه فرهنگيان -دبيري شيمي 

بومي خراسان رضوي-معلم
(3)سه پسر

964828
/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |تکنولوژي پرتوشناسي

كوهدشت/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بوشهر |علوم تغذيه964828

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه زابل-دامپزشکي 954829

964833
رباط /روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي تهران|پرستاري

كريم
(3)سه پسر

(3)سه پسرنيمسال دوم-روزانه-گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان -پرستاري 954834

(3)سه پسرمحل تحصيل رامسر-روزانه-دانشگاه علوم پزشکي بابل-پرستاري 954834

(3)سه دختركوار/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شيراز|پرستاري964839

964839
/ نيمسال دوم -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پرستاري

مريوان/روزانه
(3)سه دختر

954841
محل -مجازي و بين الملل-رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن -پزشکي 

تحصيل بندرانزلي
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 954841

(3)سه پسرروزانه-اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-كاردرماني 954841

(3)سه پسركردكوي/روزانه/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پرستاري964846

(3)سه دخترفالورجان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |مامايي964846

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-مهندسي بهداشت حرفه اي 954848

(3)سه پسرمجازي و بين الملل-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-پزشکي 954848

(3)سه دخترمشکين شهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |مامايي964850

(3)سه پسرروزانه-اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-علوم تغذيه 954852

964854
-پرديس شهيدبهشتي مشهد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

جغتاي/فرهنگيان/ بومي خراسان رضوي 
(3)سه پسر

(3)سه دخترمحل تحصيل كرج-روزانه-تهران-دانشگاه خوارزمي -روانشناسي 954856



964859
ظرفيت / سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پرستاري

بوكان/مازاد
(3)سه دختر

964859
-پرديس شهيدبهشتي زنجان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

خدابنده/فرهنگيان/ بومي استان زنجان 
(3)سه پسر

(3)سه پسرعلوم آزمايشگاهي دانشکده علوم پزشکي گراش954862

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي گراش-علوم ازمايشگاهي 954862

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-پرستاري 954862

(3)سه پسرمجازي و بين الملل-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-پزشکي 954866

(3)سه پسرمجازي و بين الملل-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-پزشکي 954866

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي سمنان-پرستاري 954866

(3)سه پسرفومن/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |علوم ازمايشگاهي964866

964866
/ نيمسال دوم -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پرستاري

مريوان/روزانه
(3)سه دختر

954868
دانشگاه علوم /-راديوتراپي /كارشناسي تکنولوژي پرتودرماني 

روزانه-سنندج-پزشکي كردستان 
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-مامايي 954871

(3)سه پسرنيمسال دوم-روزانه-گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان -پرستاري 954871

954871
تربيت -پرديس شهيدبهشتي مشهد-دانشگاه فرهنگيان -دبيري شيمي 

بومي خراسان شمالي-معلم
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-پرستاري 954871

964873
/ بجنورد -دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي |پرستاري

در گز/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسراليگودرز/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهركرد |پرستاري964873

954874
محل تحصيل -مجازي و بين الملل-دانشگاه علوم پزشکي يزد-پزشکي 

احمدآباد مشير
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-علوم تغذيه 954877

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-علوم ازمايشگاهي 954877



(3)سه پسرنيمسال اول-روزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پرستاري 954877

(3)سه دخترتربيت معلم-تبريز-(س )پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 954877

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-علوم ازمايشگاهي 954877

(3)سه پسردانشکده علوم پزشکي شوشترعلوم تغذيه 954877

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه اصفهان-زيست شناسي سلولي مولکولي 954883

(3)سه دخترتربيت معلم-خرم اباد-پرديس ايت اله كمال وند-علوم تربيتي 954883

954883
دانشگاه علوم پزشکي جندي -كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه-شاپوراهواز
(3)سه دختر

(3)سه دخترتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدهاشمي نژاد-علوم تربيتي 954886

(3)سه دخترتربيت معلم-گرگان/-ره /پرديس امام خميني -علوم تربيتي 954886

(3)سه پسرشهربابك/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |هوشبري964886

(3)سه دخترجغتاي/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي سبزوار|پرستاري964886

(3)سه دختربوكان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |تکنولوژي پرتوشناسي964891

(3)سه دخترنظرآباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايران |اتاق عمل964894

(3)سه دخترنظرآباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايران |اتاق عمل964894

964894
بومي -پرديس شهيدباهنركرمان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

بم/فرهنگيان/ استان كرمان 
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي دزفول-علوم ازمايشگاهي 954895

964898
دولت /روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي سبزوار |علوم ازمايشگاهي

آبادتربت حيدريه
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-علوم ازمايشگاهي 954900

954900
-دانشگاه علوم پزشکي همدان-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرپرديس خودگردان- دانشگاه علوم پزشکي دخترجان 954900



(3)سه دخترتربيت معلم-اهواز/-س /پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 954900

(3)سه دخترمشکين شهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |علوم ازمايشگاهي964904

(3)سه پسرفريدونشهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |هوشبري964904

(3)سه دخترروزانه-ساري-دانشگاه علوم پزشکي مادختردران -علوم ازمايشگاهي 954906

(3)سه پسرتربيت معلم-ياسوج-پرديس شهيدايزدپناه -علوم تربيتي 954906

954906
دانشگاه علوم پزشکي جندي -كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه-شاپوراهواز
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-علوم ازمايشگاهي 954906

(3)سه دخترتربيت معلم-سنندج-پرديس بنت الهدي صدر-علوم تربيتي 954906

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اراك-پرستاري 954906

(3)سه دخترروزانه-تهران-دانشگاه شهيدبهشتي -شيمي 954906

(3)سه دخترقائن/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |پرستاري964911

(3)سه دخترشبانه-تهران/س /دانشگاه الزهرا-شيمي 954916

(3)سه دخترتربيت معلم-كرمان-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 954916

(3)سه دخترتربيت معلم-خرم اباد-پرديس ايت اله كمال وند-علوم تربيتي 954916

(3)سه پسرمسجدسليمان/نوبت دوم/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |دامپزشکي964916

(3)سه دختراسالم شهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زنجان |مامايي964916

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-پرستاري 954921

954921
-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترپاوه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |اتاق عمل964921

954922
تربيت -پرديس بنت الهدي صدرسنندج-دانشگاه فرهنگيان -علوم تربيتي 

بومي كردستان-معلم
(3)سه پسر



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-هوشبري 954922

(3)سه دخترتيران/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كاشان |علوم ازمايشگاهي964927

(3)سه دخترماه شهر/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي شوشتر |علوم تغذيه964927

(3)سه دخترنيمسال اول-روزانه-خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان -پرستاري 954928

(3)سه پسرتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 954929

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-مامايي 954929

(3)سه دخترتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدهاشمي نژاد-علوم تربيتي 954929

954929
دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -اعضاي مصنوعي ووسايل كمکي 

روزانه-تهران
(3)سه دختر

964933
-پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

ياسوج/فرهنگيان/ بومي استان كهکيلويه و بوير احمد 
(3)سه پسر

954935
-مجازي و بين الملل-ساري-دانشگاه علوم پزشکي مادختردران -پزشکي 

محل تحصيل رامسر
(3)سه دختر

954935
تربيت -بيرجند/ع /پرديس امام سجاد-دانشگاه فرهنگيان -علوم تربيتي 

بومي استان كرمان-معلم
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-پرستاري 954935

(3)سه پسرجيرفت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |دندانپزشکي964938

(3)سه دخترمحل تحصيل خوي-روزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-پرستاري 954940

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 954940

(3)سه دخترنيمسال اول-روزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پرستاري 954940

954942
-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل-علوم ازمايشگاهي 954942

(3)سه دخترتربيت معلم-سنندج-پرديس بنت الهدي صدر-علوم تربيتي 954942

(3)سه پسرزابل/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي زابل|پرستاري964944



(3)سه پسرمريوان/روزانه/ سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |اتاق عمل964944

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-پرستاري 954947

(3)سه پسرتربيت معلم-ساري-پرديس دكترشريعتي -دبيري شيمي 954947

(3)سه دخترتربيت معلم-كرج-پرديس اميركبير-علوم تربيتي 954947

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-علوم ازمايشگاهي 954947

(3)سه پسرروزانه-اهواز-دانشگاه شهيدچمران -دامپزشکي 954947

954952
محل تحصيل -مجازي و بين الملل-دانشگاه علوم پزشکي يزد-داروسازي 

احمدآباد مشير
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-تهران-دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -كاردرماني 954952

(3)سه پسرمحل تحصيل كرج-روزانه-تهران-دانشگاه خوارزمي -روانشناسي 954952

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 954952

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-علوم ازمايشگاهي 954953

964953
بومي مناطق تحت پوشش -دانشگاه علوم پزشکي زاهدان|پزشکي

ايرانشهر/مناطق محروم/ دانشکده ايرانشهر 
(3)سه دختر

(3)سه دختردهدشت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |پرستاري964953

(3)سه دخترپيرانشهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |مامايي964953

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه كاشان-زيست شناسي سلولي مولکولي 954956

(3)سه پسرتربيت معلم-ياسوج-پرديس كوثر-علوم تربيتي 954956

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-پرستاري 954956

(3)سه دخترمالرد/روزانه/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |زيست فناوري964959

(3)سه دخترقائميه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |هوشبري964963

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-گفتاردرماني 954967



954967
-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-علوم ازمايشگاهي 954967

(3)سه دختربندرتركمن/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي سمنان |كاردرماني964968

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي بابلاتاق عمل 954970

(3)سه پسرسنندج- دانشگاه علوم پزشکي كردستان اتاق عمل 954970

964974
پيام / واحدگرمدره -دانشگاه پيام نوراستان البرز|مديريت صنعتي

كرج/نور
(3)سه پسر

964974
بومي -پرديس شهيدپاك نژاديزد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

مهريز/فرهنگيان/ استان يزد 
(3)سه پسر

(3)سه دخترتربيت معلم-اردبيل-پرديس بنت الهدي صدر-علوم تربيتي 954977

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي قزوين-مامايي 954977

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-علوم تغذيه 954977

(3)سه دخترتربيت معلم-خرم اباد-پرديس ايت اله كمال وند-علوم تربيتي 954977

(3)سه دخترلنده دوگنبدان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |پرستاري964980

(3)سه دخترروزانه-ساري-دانشگاه علوم پزشکي مادختردران -پرستاري 954985

(3)سه دخترآبدانان/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي ايالم|پرستاري964986

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پرستاري 954988

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-هوشبري 954991

(3)سه پسرتکاب/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |تکنولوژي پرتوشناسي964991

(3)سه دختراسکو/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي اروميه|پرستاري964991

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-پرستاري 954997

(3)سه دخترتربيت معلم-تبريز-(س )پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 954997



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-مامايي 954997

954997
-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرپرديس خودگردان- دانشگاه علوم پزشکي اروميه 954999

(3)سه دخترتربيت معلم-بجنورد-(ع )پرديس امام جعفرصادق -علوم تربيتي 955006

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-هوشبري 955006

965011
بومي شهرستان هاي -دانشکده علوم پزشکي ابادان|پزشکي

آبادان/مناطق محروم/ آبادان،خرمشهر،شادگان،اروندكنار 
(3)سه پسر

965011
/ مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين |بهداشت عمومي

اسفراين/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترتربيت معلم-كرمانشاه-پرديس شهيدصدوقي -علوم تربيتي 955014

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-علوم ازمايشگاهي 955014

(3)سه پسرمريوان/روزانه/ سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |هوشبري965016

955019
-دانشگاه علوم پزشکي گيالن -كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه-رشت
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بابل-پرستاري 955019

(3)سه پسرپرديس خودگردان- دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 955020

965021
ظرفيت / دانشگاه علوم پزشکي مشهد |تکنولوژي پرتوشناسي

ماكو/مازاد
(3)سه دختر

(3)سه دختركاشمر/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي زابل|مامايي965021

965021
-گرگان/ره /پرديس امام خميني -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

گاليکش/فرهنگيان/ بومي گلستان 
(3)سه دختر

(3)سه دخترپاوه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |پرستاري965028

(3)سه پسرهشتگرد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي قزوين |اتاق عمل965028

(3)سه دخترتربيت معلم-همدان-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 955033

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي قزوين-پرستاري 955033



(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي يزد-پرستاري 955033

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-پرستاري 955033

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي سمنان-كاردرماني 955033

965033
/ نيمسال اول -سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پرستاري

ديواندره/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترجيرفت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |مامايي965037

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-هوشبري 955040

(3)سه دخترهشتگرد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |پرستاري965043

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پرستاري 955044

(3)سه دخترتربيت معلم-بيرجند/-ع /پرديس امام سجاد-علوم تربيتي 955044

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-پرستاري 955049

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-هوشبري 955049

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-مامايي 955049

965049
/ نيمسال اول -رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن |پرستاري

ساري/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترتربيت معلم-كرمان-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 955055

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-علوم ازمايشگاهي 955055

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-هوشبري 955055

965056
/ نيمسال دوم -گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پرستاري

گنبد/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسربوكان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |پرستاري965056

(3)سه پسراردكان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بوشهر |علوم تغذيه965056

955061
-سبزوار-دانشگاه حکيم سبزواري -زيست شناسي سلولي مولکولي 

روزانه
(3)سه دختر



(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-پرستاري 955061

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-علوم ازمايشگاهي 955061

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-پرستاري 955061

965062
/ نيمسال اول -خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان |پرستاري

نورآباد/روزانه
(3)سه دختر

965062
-پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

رشتخوار/فرهنگيان/ بومي خراسان رضوي 
(3)سه دختر

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي كرمانشاهپرستاري 955066

965069
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |پرستاري

ماكو/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه پسرمريوان/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي كاشان|پرستاري965069

(3)سه دخترشيروان/روزانه/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پرستاري965069

(3)سه دخترروزانه-گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان -هوشبري 955071

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي دزفولعلوم آزمايشگاهي 955075

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-پرستاري 955077

955077
-دانشگاه علوم پزشکي لرستان -كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه-خرم اباد
(3)سه دختر

(3)سه دخترشيروان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي سبزوار |علوم ازمايشگاهي965078

965078
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي سبزوار|پرستاري

سردشت/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرشيراز/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |اعضاي مصنوعي965078

965078
-پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

كرمانشاه/فرهنگيان/ بومي استان كرمانشاه 
(3)سه دختر

955081
-دانشگاه علوم پزشکي لرستان -كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه-خرم اباد
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پرستاري 955081

(3)سه پسرتربيت معلم-گرگان-پرديس ايت اله خامنه اي -علوم تربيتي 955085



(3)سه دخترتربيت معلم-اروميه-پرديس عالمه طباطبايي -علوم تربيتي 955085

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي ساوه-هوشبري 955085

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-پرستاري 955085

965085
مشکين /روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي اردبيل|پرستاري

شهر
(3)سه پسر

965085
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي ايالم|پرستاري

اركوازملکشاهي/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرفيروزآباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بوشهر |پرستاري965085

(3)سه دختركاشمر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |مامايي965092

965092
دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران |اعضاي مصنوعي

اسفراين/روزانه/ / رشته هاي پزشکي /
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-ساري-دانشگاه علوم پزشکي مادختردران -كاردرماني 955094

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايران-اتاق عمل 955094

965098
/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |مهندسي بهداشت محيط

خواف/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترتربيت معلم-ياسوج-پرديس كوثر-علوم تربيتي 955099

965105
ظرفيت / دانشگاه علوم پزشکي دزفول |پرستاري

مسجدسليمان/مازاد
(3)سه دختر

(3)سه دخترشهربابك/روزانه/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|دامپزشکي965112

(3)سه پسربندرتركمن/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |پرستاري965112

(3)سه دختربم/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |علوم تغذيه965112

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان-علوم ازمايشگاهي 955113

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-پرستاري 955113

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-پرستاري 955113

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهركرد-پرستاري 955113



(3)سه دخترسروآباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |پرستاري965116

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-علوم ازمايشگاهي 955124

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-پرستاري 955124

(3)سه دخترتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدهاشمي نژاد-علوم تربيتي 955126

(3)سه دختربوكان/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي اروميه|پرستاري965126

(3)سه پسركوهدشت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اراك |پرستاري965126

(3)سه دخترتربيت معلم-خرم اباد-پرديس ايت اله كمال وند-علوم تربيتي 955129

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي دخترجان-علوم ازمايشگاهي 955129

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-علوم ازمايشگاهي 955129

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بابل-پرستاري 955129

(3)سه پسرراميان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي سمنان |علوم تغذيه965133

(3)سه پسرتکاب/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي قزوين|پرستاري965138

(3)سه پسرپرديس خودگردان- دانشگاه علوم پزشکي دخترجان 955140

(3)سه پسرپرستاري دانشگاه علوم پزشکي شيراز955145

(3)سه دخترهشتگرد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايران |هوشبري965147

965155
/ نيمسال دوم -گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پرستاري

گنبد/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرشهربابك/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |پرستاري965161

965169
علي /روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شاهرود|پرستاري

آبادكتول
(3)سه دختر

(3)سه پسرشهر قدس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايران |اتاق عمل965169

(3)سه پسرشهر قدس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايران |اتاق عمل965169



(3)سه دخترقائميه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بوشهر |اتاق عمل965169

(3)سه پسرجيرفت/روزانه/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|دامپزشکي965180

(3)سه دخترفردوس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |پرستاري965180

(3)سه دختردهلران/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اراك |اتاق عمل965180

(3)سه دختراليگودرز/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اراك |هوشبري965187

965198
بومي شهرستان سراوان -دانشگاه علوم پزشکي زاهدان|دندانپزشکي

سيب سوران و مهرستان/روزانه/ 
(3)سه دختر

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |پرستاري965198

(3)سه دختربوكان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |پرستاري965198

965206
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|پرستاري

تهران/روزانه
(3)سه پسر

965206
/ ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |بهداشت عمومي

ابركوه/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرروانسر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |پرستاري965210

965223
اسالم /روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |تکنولوژي پرتوشناسي

آبادغرب
(3)سه دختر

965223
/ نيمسال اول -خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان |پرستاري

دورود/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دختردهدشت/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي دزفول |هوشبري965229

(3)سه پسربندر دير/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بوشهر |پرستاري965234

965234
ع /پرديس امام جعفرصادق -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

دره شهر/فرهنگيان/ بومي استان ايالم -ايالم/
(3)سه دختر

(3)سه پسرمشکين شهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |هوشبري965241

(3)سه پسراليگودرز/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |پرستاري965241

(3)سه دخترطبس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |مامايي965241

965248
بومي شهرستان هاي -دانشکده علوم پزشکي ابادان|پزشکي

آبادان/مناطق محروم/ آبادان،خرمشهر،شادگان،اروندكنار 
(3)سه دختر



965252
بومي مناطق تحت پوشش -دانشگاه علوم پزشکي زاهدان|پزشکي

ايرانشهر/مناطق محروم/ دانشکده ايرانشهر 
(3)سه دختر

(3)سه دخترگچساران/روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |مديريت مالي965252

965257
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي اردبيل|پرستاري

پارس آباد مغان/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دختراهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |مامايي965257

965257
بومي -پرديس شهيدباهنركرمان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

عنبرآباد/فرهنگيان/ استان كرمان 
(3)سه دختر

(3)سه پسرپرديس خودگردان- دانشگاه علوم پزشکي كاشان 955259

965265
/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|علوم ازمايشگاهي

انديمشك/روزانه
(3)سه دختر

965265
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|پرستاري

تربت جام/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترقائميه/روزانه/ دانشگاه تهران |زيست شناسي سلولي ومولکولي965275

(3)سه پسرسرخس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |تکنولوژي پرتوشناسي965275

(3)سه پسرجم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بوشهر |علوم تغذيه965275

965275
-تبريز/س /پرديس فاطمه الزهرا-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

عجب شير/فرهنگيان/ بومي آذربايجان شرقي 
(3)سه دختر

965275
-پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

گنبد/فرهنگيان/ بومي گلستان 
(3)سه پسر

(3)سه پسرلنده دوگنبدان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |پرستاري965281

(3)سه دخترطبس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |مامايي965281

965287
/ بجنورد -دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي |علوم ازمايشگاهي

بشرويه/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرفيروزآباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي جهرم |علوم ازمايشگاهي965294

965294
/ نيمسال اول -خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان |پرستاري

دورود/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسركردكوي/روزانه/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پرستاري965299

(3)سه پسراهر/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي قزوين|پرستاري965303



(3)سه دخترخرامه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي فسا |پرستاري965303

965303
-پرديس بنت الهدي صدرسنندج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

سقز/فرهنگيان/ بومي كردستان 
(3)سه دختر

(3)سه پسرسلماس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |اتاق عمل965311

(3)سه دخترتکاب/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زنجان |هوشبري965314

(3)سه دخترجهرم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |هوشبري965320

(3)سه دختركوار/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي جهرم |پرستاري965320

965320
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي دزفول|پرستاري

انديمشك/روزانه
(3)سه دختر

965320
-پرديس بنت الهدي صدربوشهر-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

خورموج/فرهنگيان/ بومي استان بوشهر 
(3)سه دختر

965326
پيام / مركزاصفهان -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |حسابداري

لردگان/نور
(3)سه پسر

965332
رشته هاي /دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران |گفتاردرماني

گچساران/روزانه/ / پزشکي 
(3)سه دختر

965332
-پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

جوانرود/فرهنگيان/ بومي استان كرمانشاه 
(3)سه دختر

965338
زيراب /روزانه/ دانشگاه تهران |زيست شناسي سلولي ومولکولي

سوادكوه
(3)سه دختر

965343
/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|تکنولوژي پرتوشناسي

دزفول/روزانه
(3)سه پسر

965343
مشکين /روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي اردبيل|پرستاري

شهر
(3)سه پسر

(3)سه پسررضوانشهر/روزانه/ رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |اتاق عمل965343

(3)سه دخترآمل/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |هوشبري965351

(3)سه دخترشهر قدس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايران |هوشبري965354

(3)سه دخترتايباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي سبزوار |تکنولوژي پرتوشناسي965363

(3)سه دخترفردوس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |پرستاري965363

(3)سه پسرآستانه اشرفيه/روزانه/ رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |اتاق عمل965363



965374
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي ايالم|پرستاري

اركوازملکشاهي/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترجوانرود/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي ايالم|پرستاري965374

(3)سه پسرتايباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |پرستاري965374

(3)سه دخترنقده/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |پرستاري965374

(3)سه دختربوكان/روزانه/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |مديريت بيمه اكو965384

(3)سه پسرپرديس خودگردان- دانشگاه علوم پزشکي سمنان 955398

(3)سه دخترانار/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي سمنان |علوم تغذيه965408

(3)سه پسركنگاور/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهركرد |پرستاري965414

(3)سه پسرسقز/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي قزوين|پرستاري965422

(3)سه دخترمهاباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |كاردرماني965422

(3)سه پسرپرديس خودگردان- دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 955430

965430
/ رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |علوم ازمايشگاهي

آستانه اشرفيه/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرمياندوآب/روزانه- / دانشکده علوم پزشکي مراغه|پرستاري965430

965430
-پرديس شهيدبهشتي مشهد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

اسالم شهر/فرهنگيان/ بومي خراسان رضوي 
(3)سه پسر

965440
/ سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |علوم ازمايشگاهي

سقز/روزانه
(3)سه دختر

965440
/ نيمسال دوم -ساري-دانشگاه علوم پزشکي مازندران |پرستاري

بندپي/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دختربم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |هوشبري965455

(3)سه دخترگنبد/روزانه/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |اتاق عمل965455

(3)سه پسرپرديس خودگردان- ساري - دانشگاه علوم پزشکي مادختردران 955460

(3)سه پسرتايباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |پرستاري965462



965462
/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |مديريت خدمات بهداشتي درماني

مهريز/روزانه
(3)سه پسر

965468
-پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

بندرتركمن/فرهنگيان/ بومي گلستان 
(3)سه پسر

(3)سه پسراتاق عمل دانشگاه علوم پزشکي ايران955470

(3)سه دخترصومعه سرا/روزانه/ رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |هوشبري965475

(3)سه پسردهاقان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |اتاق عمل965475

965475
دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران |اعضاي مصنوعي

شيراز/روزانه/ / رشته هاي پزشکي /
(3)سه دختر

965482
/ نيمسال اول -تهران/-عج /دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل |پرستاري

اسالم آبادغرب/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرمرودشت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |گفتاردرماني965486

(3)سه پسرفرديس/نوبت دوم/ تهران -دانشگاه صنعتي شريف |شيمي كاربردي965486

965486
بومي -پرديس شهيدباهنركرمان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

جيرفت/فرهنگيان/ استان كرمان 
(3)سه دختر

(3)سه پسرجيرفت/روزانه/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|دامپزشکي965496

965496
/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |تکنولوژي پرتوشناسي

فردوس/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرپاوه/روزانه/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پرستاري965504

(3)سه پسردامپزشکي دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه955510

965513
/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|تکنولوژي پرتوشناسي

شوشتر/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترهريس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |تکنولوژي پرتوشناسي965513

(3)سه پسرايذه/روزانه/ تهران -دانشگاه شاهد|اتاق عمل965513

965526
/ سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |تکنولوژي پرتودرماني

مريوان/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرتيران/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي كاشان|پرستاري965526

(3)سه دخترنظرآباد/روزانه/ كرج -دانشگاه علوم پزشکي البرز|پرستاري965526



(3)سه دختركرج/روزانه/ كرج -دانشگاه علوم پزشکي البرز|هوشبري965536

(3)سه پسربندرتركمن/روزانه/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پرستاري965536

(3)سه دخترلردگان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهركرد |پرستاري965536

965536
-پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

گنبد/فرهنگيان/ بومي گلستان 
(3)سه پسر

(3)سه دخترچادگان/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |علوم تغذيه965546

965546
س /پرديس فاطمه الزهرا-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

خدابنده/فرهنگيان/ بومي استان زنجان -زنجان/
(3)سه دختر

965553
عرصه آموزشي براساس -دانشگاه علوم پزشکي تهران|پرستاري

ورامين/روزانه/ تفاهم دانشگاه 
(3)سه پسر

965553
-دانشگاه علوم پزشکي لرستان |كارداني تکنسين پروتزهاي دنداني

دورود/روزانه/ خرم اباد 
(3)سه دختر

965566
/ نيمسال دوم -گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پرستاري

گنبد/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دختراسفراين/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي سبزوار|پرستاري965566

(3)سه دخترنقده/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |پرستاري965566

(3)سه دخترقائن/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |پرستاري965572

(3)سه پسرخواف/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |بهداشت عمومي965572

(3)سه پسرنيشابور/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي نيشابور |پرستاري965581

(3)سه پسركليبر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |اتاق عمل965581

(3)سه پسركليبر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |اتاق عمل965581

(3)سه دختربهمئي/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |علوم تغذيه965596

965603
/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |تکنولوژي پرتوشناسي

مياندوآب/روزانه
(3)سه پسر

965603
/ بجنورد -دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي |پرستاري

در گز/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرنظرآباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |هوشبري965607



965612
/ بومي شهرستان سراوان -دانشگاه علوم پزشکي زابل|داروسازي

سراوان/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسردانشگاه اصفهان ميکروبيولوژي955616

(3)سه دخترشوشتر/روزانه/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|هوشبري965618

965618
/ بجنورد -دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي |پرستاري

اسفراين/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسربوكان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |پرستاري965618

965624
-پرديس بنت الهدي صدررشت-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

صومعه سرا/فرهنگيان/ بومي گيالن 
(3)سه دختر

965632
/ نيمسال دوم -گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پرستاري

آزادشهر/روزانه
(3)سه پسر

965641
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي سبزوار|پرستاري

شيروان/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دختربجنورد/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي نيشابور |اتاق عمل965641

(3)سه پسرپرستاري دانشگاه علوم پزشکي مشهد955643

(3)سه پسرخدابنده/روزانه/ دانشگاه صنعت نفت |حسابداري965653

965653
-پرديس بنت الهدي صدرقزوين-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

رزن/فرهنگيان/ بومي استان قزوين 
(3)سه دختر

(3)سه دخترتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدهاشمي نژاد-علوم تربيتي 955658

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-پرستاري 955658

(3)سه دخترشبانه-تهران-دانشگاه شهيدبهشتي -زيست شناسي 955658

(3)سه دخترتهران/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بم |علوم ازمايشگاهي965659

955664
موسسه اموزش عالي علمي -اعضاي مصنوعي ووسايل كمکي 

روزانه-كاربردي هالل ايران
(3)سه دختر

955664
دانشگاه علوم پزشکي مادختردران -كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه-ساري-
(3)سه پسر

(3)سه دخترتربيت معلم-گرگان/-ره /پرديس امام خميني -علوم تربيتي 955668

(3)سه پسرتربيت معلم-خرم اباد-پرديس عالمه طباطبايي -علوم تربيتي 955668



(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-پرستاري 955668

(3)سه پسرسربيشه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |پرستاري965671

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-پرستاري 955675

(3)سه دخترالمرد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي جهرم |پرستاري965678

(3)سه دخترطبس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |مامايي965678

965678
-پرديس شهيدباهنرشهركرد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

لردگان/فرهنگيان/ بومي استان چهارمحال وبختياري 
(3)سه دختر

(3)سه دخترشبانه-تهران-دانشگاه عالمه طباطبايي -علوم اقتصادي 955681

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-پرستاري 955681

(3)سه دخترروزانه-خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان -پرستاري 955681

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي قزوين-پرستاري 955681

955681
-دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترتربيت معلم-ايالم/-ع /پرديس امام جعفرصادق -علوم تربيتي 955681

(3)سه دخترشهربابك/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |علوم ازمايشگاهي965684

965684
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس|پرستاري

المرد/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-پرستاري 955689

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-مامايي 955689

(3)سه پسرپيام نور-واحدبستك-دانشگاه پيام نورهرمزگان -مديريت صنعتي 955689

(3)سه دختربهار/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |تکنولوژي پرتوشناسي965692

(3)سه پسرفراشبند/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بوشهر |علوم ازمايشگاهي965692

(3)سه دخترياسوج/نوبت دوم/ دانشگاه ياسوج |شيمي محض965692



(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-علوم تغذيه 955695

(3)سه دخترروزانه-خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان -پرستاري 955699

(3)سه پسرروزانه-خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان -پرستاري 955699

(3)سه پسرپيام نور-واحدهريس-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -حسابداري 955699

(3)سه پسربم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |پرستاري965703

(3)سه دخترتربيت معلم-بندرعباس/-س /پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 955706

965713
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |پرستاري

دورود/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه دخترسوادكوه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |پرستاري965713

(3)سه دخترنقده/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |پرستاري965713

955714
دانشگاه علوم پزشکي مادختردران -كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه-ساري-
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-كرج-دانشگاه علوم پزشکي البرز-اتاق عمل 955714

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-پرستاري 955714

(3)سه دخترتربيت معلم-اردبيل-پرديس بنت الهدي صدر-علوم تربيتي 955714

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايران-پرستاري 955722

(3)سه پسرشبانه-تهران-دانشگاه شهيدبهشتي -زمين شناسي 955722

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي يزد-پرستاري 955722

(3)سه پسرروزانه-تهران-دانشگاه عالمه طباطبايي -مديريت بيمه اكو955722

(3)سه پسرتربيت معلم-اردبيل-پرديس عالمه طباطبايي -علوم تربيتي 955722

965722
/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|تکنولوژي پرتوشناسي

شوشتر/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترجيرفت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |مامايي965722



(3)سه پسردورود/روزانه/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|اتاق عمل965722

965722
بومي -پرديس شهيدباهنربيرجند-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

عشق آباد/فرهنگيان/ خراسان جنوبي 
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-علوم ازمايشگاهي 955730

(3)سه پسرروزانه-كرج-دانشگاه علوم پزشکي البرز-هوشبري 955730

(3)سه دخترروزانه-ساري-دانشگاه علوم پزشکي مادختردران -علوم ازمايشگاهي 955730

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-پرستاري 955730

955730
-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه
(3)سه دختر

965731
/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |تکنولوژي پرتوشناسي

دهدشت/روزانه
(3)سه دختر

965731
/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |تکنولوژي پرتوشناسي

گچساران/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترتربت جام/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي تربت جام |پرستاري965736

(3)سه پسرتهران- دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي پرستاري 955740

(3)سه پسرتربيت معلم-گرگان-پرديس ايت اله خامنه اي -علوم تربيتي 955743

965744
/ ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |تکنولوژي پرتوشناسي

گنبد/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترتربيت معلم-كرمانشاه-پرديس شهيدصدوقي -علوم تربيتي 955751

(3)سه دخترروزانه-تهران/س /دانشگاه الزهرا-زيست شناسي سلولي مولکولي 955751

(3)سه دخترزرند/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |تکنولوژي پرتوشناسي965752

(3)سه دخترتربت جام/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي گناباد|پرستاري965752

965757
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي كرمان |تکنولوژي پرتوشناسي

شهربابك/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه شهركرد-زيست شناسي سلولي مولکولي 955758

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-كاردرماني 955758



(3)سه دخترتربيت معلم-قزوين-پرديس بنت الهدي صدر-علوم تربيتي 955758

(3)سه دختربروجن/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهركرد |پرستاري965762

(3)سه دخترگوگان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |اتاق عمل965762

(3)سه دخترگوگان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |اتاق عمل965762

(3)سه دخترتربيت معلم-خرم اباد-پرديس ايت اله كمال وند-علوم تربيتي 955765

(3)سه دخترتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدهاشمي نژاد-علوم تربيتي 955765

(3)سه دخترشيراز/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي فسا |علوم ازمايشگاهي965769

(3)سه دخترالوند/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي قزوين |مامايي965769

(3)سه دخترتربيت معلم-تبريز-(س )پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 955776

(3)سه دخترتربيت معلم-كرمانشاه-پرديس شهيدصدوقي -علوم تربيتي 955781

(3)سه دخترروزانه-بجنورد-دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -پرستاري 955781

955781
دانشگاه علوم پزشکي ارتش -كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه-جمهوري اسالمي ايران
(3)سه پسر

(3)سه دخترلنده دوگنبدان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |پرستاري965783

(3)سه دخترخرم بيد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي فسا |پرستاري965783

(3)سه دخترتايباد/روزانه/ بجنورد -دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي |مامايي965783

965783
بومي -پرديس شهيدباهنرشيراز-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

سوريان/بوانات /فرهنگيان/ فارس 
(3)سه دختر

(3)سه دخترتربيت معلم-بندرعباس/-س /پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 955787

(3)سه پسرپيام نور-رباطکريم-واحدبهارستان -دانشگاه پيام نورتهران -شيمي 955790

(3)سه دخترتربيت معلم-شهركرد-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 955790

(3)سه پسرشهر قدس/روزانه/ كرج -دانشگاه علوم پزشکي البرز|پرستاري965790



(3)سه پسربوكان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |پرستاري965790

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اراك-كاردرماني 955799

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اراك-كاردرماني 955799

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-پرستاري 955799

(3)سه دخترروزانه-تهران/س /دانشگاه الزهرا-زيست شناسي سلولي مولکولي 955799

965803
-پرديس بنت الهدي صدرقزوين-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

تاكستان/فرهنگيان/ بومي استان قزوين 
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي دزفول-هوشبري 955805

965808
بومي مناطق تحت -دانشگاه علوم پزشکي زاهدان|دندانپزشکي

ايرانشهر/مناطق محروم/ پوشش دانشکده ايرانشهر 
(3)سه دختر

(3)سه پسرانار/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زاهدان |اتاق عمل965808

965808
دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران |اعضاي مصنوعي

اسفراين/روزانه/ / رشته هاي پزشکي /
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي قزوين-مامايي 955812

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-علوم ازمايشگاهي 955812

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-هوشبري 955818

(3)سه پسرروزانه-سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان -هوشبري 955818

(3)سه دختردانشگاه علوم پزشکي كرمانشاهمامايي 955820

955822
-دانشکده علوم پزشکي بهبهان-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه
(3)سه دختر

965827
/ مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين |پرستاري

اسفراين/روزانه
(3)سه دختر

955829
-دانشکده علوم پزشکي بهبهان-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترتربيت معلم-بيرجند/-ع /پرديس امام سجاد-علوم تربيتي 955829

(3)سه دخترروزانه-ساري-دانشگاه علوم پزشکي مادختردران -هوشبري 955833



(3)سه دخترمشهد/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي مشهد |علوم ازمايشگاهي965834

(3)سه دخترسرابله/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي ايالم|پرستاري965834

965834
/ نيمسال دوم -ساري-دانشگاه علوم پزشکي مازندران |پرستاري

كاشمر/روزانه
(3)سه پسر

965834
/ بجنورد -دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي |مامايي

اسفراين/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرآبدانان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |اعضاي مصنوعي965834

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريهمامايي 955836

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه تهران-مديريت كسب وكارهاي كوچك 955840

965842
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |علوم ازمايشگاهي

گچساران/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه دختركرمان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |علوم ازمايشگاهي965842

965842
/ نيمسال اول -رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن |پرستاري

رشت/روزانه
(3)سه دختر

965842
-تهران-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي |مهندسي صنايع مبلمان

جيرفت/فرهنگيان/ بومي استان كرمان 
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-مامايي 955844

(3)سه پسرپرديس خودگردان- دانشگاه علوم پزشکي يزد 955847

955850
دانشگاه تربيت -مهندسي چوب وكاغذ-مهندسي منابع طبيعي 

روزانه-دبيرشهيدرجايي تهران
(3)سه پسر

965850
/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|تکنولوژي پرتوشناسي

بندرامام خميني/روزانه
(3)سه دختر

965858
/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |تکنولوژي پرتوشناسي

ارسنجان/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترشوشتر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي دزفول |علوم ازمايشگاهي965858

(3)سه دختردهگالن/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي ايالم|پرستاري965858

(3)سه دخترياسوج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |پرستاري965858

(3)سه پسرزابل/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زاهدان |پرستاري965865



(3)سه دخترخورموج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |كاردرماني965865

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي دخترجان-اتاق عمل 955866

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-پرستاري 955866

(3)سه دختردهدشت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |پرستاري965870

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بابل-پرستاري 955873

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-علوم تغذيه 955873

(3)سه پسرروزانه-سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان -پرستاري 955873

(3)سه دخترروزانه-ساري-دانشگاه علوم پزشکي مادختردران -كاردرماني 955873

(3)سه دخترگاليکش/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي سمنان |گفتاردرماني965879

(3)سه پسرگيالنغرب/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |كاردرماني965879

(3)سه دختردانشگاه علوم پزشکي دخترجانمامايي 955880

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-علوم ازمايشگاهي 955881

(3)سه پسرتربيت معلم-بجنورد/-ع /پرديس امام محمدباقر-علوم تربيتي 955881

(3)سه دخترروزانه-سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان -مامايي 955881

(3)سه دختركنگاور/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |هوشبري965884

(3)سه پسربوكان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |پرستاري965884

(3)سه دخترتربيت معلم-گرگان/-ره /پرديس امام خميني -علوم تربيتي 955887

(3)سه پسرمهاباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |پرستاري965889

(3)سه دخترجيرفت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |كاردرماني965892

(3)سه دخترتربيت معلم-خرم اباد-پرديس ايت اله كمال وند-علوم تربيتي 955893



(3)سه دخترتربيت معلم-همدان-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 955893

(3)سه پسرپاوه/روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |دامپزشکي965896

955900
دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به -علوم قران مجيد

روزانه-سازمان اوقاف وامورخيريه قم
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-پرستاري 955900

955900
-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه
(3)سه پسر

965902
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس|پرستاري

بستك/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرمهاباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |كاردرماني965907

965907
-رشت/ع /پرديس امام علي -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

سياهکل/فرهنگيان/ بومي گيالن 
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-پزشکي 955908

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي سمنان-كاردرماني 955908

(3)سه دخترتربيت معلم-بيرجند/-ع /پرديس امام سجاد-علوم تربيتي 955908

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-پرستاري 955908

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-هوشبري 955908

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي بابلدامپزشکي 955910

955910
-تهران كنترل كيفي و بهداشتي- دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي 

نيمسال اول
(3)سه پسر

965914
بندر /روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |علوم ازمايشگاهي

كنگ و چارك
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-مامايي 955917

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-هوشبري 955917

(3)سه پسرتربيت معلم-سنندج-پرديس شهيدمدرس -علوم تربيتي 955917

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-علوم ازمايشگاهي 955917



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي سمنان-هوشبري 955925

(3)سه دخترتربيت معلم-پيشوا-پرديس زينبيه -علوم تربيتي 955925

965926
/ بجنورد -دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي |مامايي

شيروان/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرگرگان- دانشگاه علوم پزشکي گلستان پرستاري 955930

(3)سه دخترتربيت معلم-اصفهان/-س /پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 955931

(3)سه دخترتربيت معلم-اهواز/-س /پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 955931

(3)سه پسرمياندوآب/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |هوشبري965932

(3)سه دخترتيران/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي كاشان|پرستاري965932

(3)سه دختردهگالن/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |پرستاري965932

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-پرستاري 955938

(3)سه دخترتربيت معلم-زاهدان-پرديس رسالت -علوم تربيتي 955938

(3)سه دخترتربيت معلم-ياسوج-پرديس كوثر-علوم تربيتي 955938

(3)سه دخترتربيت معلم-خرم اباد-پرديس ايت اله كمال وند-علوم تربيتي 955938

965939
پرديس خواجه نصيرالدين -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

جيرفت/فرهنگيان/ بومي استان كرمان -طوسي كرمان
(3)سه پسر

(3)سه دخترمالرد/روزانه/ كرج -دانشگاه علوم پزشکي البرز|اتاق عمل965947

(3)سه پسرمشکين شهر/روزانه/ دانشگاه اروميه |دامپزشکي965953

965958
/ نيمسال دوم -خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان |پرستاري

الشتر/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دختربشرويه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي گناباد |علوم ازمايشگاهي965963

(3)سه پسرتايباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |اتاق عمل965963

(3)سه دختردورود/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |هوشبري965968



(3)سه دخترپيشوا/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي سمنان |كاردرماني965968

(3)سه پسردانشگاه رازي كرمانشاهدامپزشکي 955972

(3)سه پسربافت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |پرستاري965974

(3)سه دخترگچساران/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |هوشبري965980

965980
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|علوم وصنايع غذايي

شهر قدس/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترابركوه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |هوشبري965988

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي تبريزاتاق عمل 955992

(3)سه پسرگنبد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي مشهد |پرستاري965996

(3)سه دختراسکو/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |تکنولوژي پرتوشناسي966003

966003
/ نيمسال دوم -خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان |پرستاري

الشتر/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-پرستاري 956019

(3)سه پسركرج- دانشگاه علوم پزشکي البرز اتاق عمل 956020

(3)سه دخترتهران/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي بهبهان |تکنولوژي پرتوشناسي966021

(3)سه دخترفريمان/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي نيشابور |هوشبري966021

(3)سه پسرجيرفت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |پرستاري966021

(3)سه دخترهمدان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |پرستاري966021

966030
سرپل /روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |علوم ازمايشگاهي

ذهاب
(3)سه پسر

966030
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس|پرستاري

بندرعباس/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسربوكان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |پرستاري966030

(3)سه پسرپاوه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |پرستاري966039



(3)سه دخترقزوين/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي قزوين |مامايي966039

966050
عرصه آموزشي -دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه|پرستاري

خواف/روزانه/ براساس تفاهم دانشگاه 
(3)سه پسر

(3)سه پسراملش/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |علوم تغذيه966050

966050
-پرديس شهيدمدرس سنندج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

مريوان/فرهنگيان/ بومي كردستان 
(3)سه پسر

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي بوشهرهوشبري 956053

966059
-پرديس بنت الهدي صدراردبيل-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

پارس آباد مغان/فرهنگيان/ بومي استان اردبيل 
(3)سه دختر

(3)سه دخترايذه/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي ابادان |هوشبري966066

(3)سه دختربوكان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |مامايي966066

966066
-پرديس شهيدرجايي اروميه-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

اشنويه/فرهنگيان/ بومي آذربايجان غربي 
(3)سه پسر

(3)سه دخترخواف/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي گناباد |علوم ازمايشگاهي966074

966074
/ نيمسال دوم -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

اهواز/روزانه
(3)سه پسر

966074
/ نيمسال دوم -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

اهواز/روزانه
(3)سه پسر

966074
/ نيمسال دوم -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

اهواز/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترشبستر/روزانه- / دانشکده علوم پزشکي مراغه|پرستاري966074

(3)سه دخترفيروزكوه/نوبت دوم/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |روانشناسي966074

966074
-پرديس بنت الهدي صدرسنندج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

سقز/فرهنگيان/ بومي كردستان 
(3)سه دختر

966074
بومي -پرديس شهيدپاك نژاديزد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

ميبد/فرهنگيان/ استان يزد 
(3)سه پسر

(3)سه دخترگچساران/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |هوشبري966081

966081
/ نيمسال دوم -خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان |پرستاري

كوهدشت/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيشوا/روزانه/ دانشگاه تهران |زيست شناسي سلولي ومولکولي966087



(3)سه پسرمشکين شهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |پرستاري966087

(3)سه دخترممقان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |هوشبري966093

(3)سه پسرآبدانان/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي ايالم|پرستاري966093

966093
بومي -پرديس شهيدباهنربيرجند-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فردوس/فرهنگيان/ خراسان جنوبي 
(3)سه پسر

966100
/ ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |تکنولوژي پرتوشناسي

حسن كيف/كالردشت /روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترنکا/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اراك |تکنولوژي پرتودرماني966110

(3)سه پسرپاوه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |پرستاري966110

(3)سه دخترلردگان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهركرد |مامايي966110

966110
س /پرديس فاطمه الزهرا-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

تنکابن/فرهنگيان/ بومي مازندران -ساري/
(3)سه دختر

(3)سه پسردانشگاه شهيد چمران اهوازروانشناسي 956113

(3)سه پسرآبيك/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي قزوين|پرستاري966116

966121
ظرفيت / رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |تکنولوژي پرتوشناسي

دهلران/مازاد
(3)سه دختر

(3)سه پسرپاوه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |علوم ازمايشگاهي966127

966132
بومي -پرديس شهيدباهنرشيراز-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

المرد/فرهنگيان/ فارس 
(3)سه دختر

966132
-پرديس شهيدمدرس سنندج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

دهگالن/فرهنگيان/ بومي كردستان 
(3)سه پسر

966140
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شاهرود|پرستاري

اسفراين/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسركبودرآهنگ/روزانه/ دانشگاه اروميه |حسابداري966140

966140
بومي -پرديس شهيدباهنرشيراز-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

المرد/فرهنگيان/ فارس 
(3)سه دختر

(3)سه پسرجوانرود/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي ايالم|پرستاري966151

(3)سه پسرلردگان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهركرد |پرستاري966151



966151
/ مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين |پرستاري

اسفراين/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دختربم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |مامايي966151

(3)سه پسركامياران/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |پرستاري966161

(3)سه دختربوكان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |پرستاري966161

(3)سه پسركرج- دانشگاه علوم پزشکي البرز پرستاري 956165

(3)سه پسرخرم آباد- پرديس عالمه طباطبايي علوم تربيتي 956167

(3)سه دخترمحمديه/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي قزوين|پرستاري966168

(3)سه دخترسراوان/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي زابل|مامايي966168

(3)سه دختررضوانشهر/روزانه/ رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |دندانپزشکي966183

(3)سه دخترقروه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |پرستاري966183

(3)سه پسرمريوان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |پرستاري966183

(3)سه دختراهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |اتاق عمل966183

(3)سه دختراهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |اتاق عمل966183

966183
-بيرجند/ع /پرديس امام سجاد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

سربيشه/فرهنگيان/ بومي خراسان جنوبي 
(3)سه دختر

(3)سه دخترقشم/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس|پرستاري966197

966210
/ دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه |علوم ازمايشگاهي

نيشابور/روزانه
(3)سه دختر

966210
مخصوص داوطلبان بومي -دانشگاه علوم پزشکي زنجان|پرستاري

تاكستان/روزانه/ شهرستان ابهر و خدابنده 
(3)سه دختر

(3)سه دخترايذه/روزانه/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|مامايي966210

966219
-پرديس بنت الهدي صدراردبيل-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

پارس آباد مغان/فرهنگيان/ بومي استان اردبيل 
(3)سه دختر

(3)سه پسربندر ديلم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بوشهر |هوشبري966227



(3)سه دخترمحمديه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي قزوين |اتاق عمل966227

(3)سه پسرشوشتر/روزانه/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|اتاق عمل966227

(3)سه دخترمهاباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زنجان |كاردرماني966227

966233
/ بجنورد -دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي |پرستاري

مينودشت/روزانه
(3)سه پسر

966236
شهر /روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهركرد |تکنولوژي پرتوشناسي

قدس
(3)سه پسر

966236
بومي -پرديس اميركبيركرج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

كرج/فرهنگيان/ استان البرز 
(3)سه دختر

(3)سه پسراسفراين/نوبت دوم/ دانشگاه فردوسي مشهد |دامپزشکي966251

(3)سه پسرابركوه/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |علوم ازمايشگاهي966251

966251
/ بومي جنوب استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي جيرفت|پرستاري

جيرفت/مناطق محروم
(3)سه پسر

966265
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي تهران |علوم ازمايشگاهي

تبريز/خودگردان
(3)سه پسر

966265
/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |پرستاري

كوهدشت/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرارسنجان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |اتاق عمل966265

966265
-گرگان/ره /پرديس امام خميني -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

گنبد/فرهنگيان/ بومي گلستان 
(3)سه دختر

966280
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي بيرجند|پرستاري

فردوس/روزانه
(3)سه پسر

966292
ظرفيت / سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پرستاري

تويسركان/مازاد
(3)سه دختر

966292
-پرديس شهيدباهنرشهركرد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

لردگان/فرهنگيان/ بومي استان چهارمحال وبختياري 
(3)سه دختر

966303
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |پرستاري

بوشهر/خودگردان
(3)سه دختر

966303
بومي -پرديس شهيدباهنربيرجند-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

طبس/فرهنگيان/ خراسان جنوبي 
(3)سه پسر

966311
/ دانشکده علوم پزشکي ابادان |علوم ازمايشگاهي

مسجدسليمان/روزانه
(3)سه دختر

956315
دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي زاهدان بومي مناطق ايرانشهر ، 

چابهار ،
(3)سه پسر



(3)سه پسرانديمشك/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي دزفول |علوم ازمايشگاهي966315

(3)سه دخترمهريز/روزانه/ دانشگاه يزد |حسابداري966325

(3)سه پسرورامين/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |پرستاري966330

(3)سه دخترابركوه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |پرستاري966338

(3)سه پسرمهاباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |پرستاري966338

(3)سه دخترتربيت معلم-همدان-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 956343

(3)سه پسرنورآباد/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |دامپزشکي966346

(3)سه پسرشهريار/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |علوم ازمايشگاهي966346

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي سمنان-هوشبري 956352

(3)سه پسرپيام نور-واحدايوان-دانشگاه پيام نورايالم -حسابداري 956352

(3)سه دخترتربيت معلم-اهواز/-س /پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 956352

(3)سه دخترنکا/روزانه/ ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |هوشبري966352

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-گفتاردرماني 956357

(3)سه دخترقزوين/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي قزوين |علوم ازمايشگاهي966358

(3)سه دخترروزانه-ساري-دانشگاه علوم پزشکي مادختردران -كاردرماني 956363

(3)سه پسرروزانه-رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن -اتاق عمل 956363

(3)سه دخترتربيت معلم-كرمانشاه-پرديس شهيدصدوقي -علوم تربيتي 956363

(3)سه دخترتربيت معلم-اردبيل-پرديس بنت الهدي صدر-علوم تربيتي 956363

(3)سه پسربوكان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |پرستاري966366

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-علوم ازمايشگاهي 956372



966374
/ رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |علوم ازمايشگاهي

كياشهر/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دختركرمان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |پرستاري966374

(3)سه دختراسالم آبادغرب/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |پرستاري966374

(3)سه پسرروزانه-كرج-دانشگاه علوم پزشکي البرز-هوشبري 956376

(3)سه دخترروزانه-ساري-دانشگاه علوم پزشکي مادختردران -هوشبري 956376

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-مامايي 956376

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-علوم ازمايشگاهي 956376

(3)سه دخترهشترود/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |مامايي966380

966380
-پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

صحنه/فرهنگيان/ بومي استان كرمانشاه 
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه تهران-علوم باغباني -مهندسي كشاورزي 956382

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-اتاق عمل 956382

(3)سه دخترتربيت معلم-خرم اباد-پرديس ايت اله كمال وند-علوم تربيتي 956385

(3)سه دخترتربيت معلم-زاهدان-پرديس رسالت -علوم تربيتي 956385

(3)سه دختربافت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |پرستاري966388

(3)سه دخترگرگان/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي زابل|پرستاري966388

(3)سه دخترقشم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |اعضاي مصنوعي966388

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهركرد-پرستاري 956391

(3)سه پسرتربيت معلم-خرم اباد-پرديس عالمه طباطبايي -علوم تربيتي 956397

(3)سه پسرتربيت معلم-ايالم-پرديس شهيدمدرس -علوم تربيتي 956397

(3)سه دخترروزانه-تهران/س /دانشگاه الزهرا-زيست شناسي سلولي مولکولي 956397



956397
دانشگاه علوم پزشکي جندي -مهندسي بهداشت حرفه اي 

روزانه-شاپوراهواز
(3)سه پسر

(3)سه دخترخواف/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه |بهداشت عمومي966398

(3)سه دخترخرامه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي مشهد |گفتاردرماني966398

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-مامايي 956402

(3)سه پسرپيام نور-مركزسنندج-دانشگاه پيام نوركردستان -زيست شناسي 956402

(3)سه پسرتربيت معلم-سنندج-پرديس شهيدمدرس -علوم تربيتي 956402

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي بيرجندهوشبري 956405

(3)سه دخترديواندره/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |پرستاري966405

(3)سه پسرقروه درجزين/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |پرستاري966405

(3)سه دخترتربيت معلم-كرمانشاه-پرديس شهيدصدوقي -علوم تربيتي 956409

(3)سه دخترتربيت معلم-اهواز/-س /پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 956409

(3)سه پسرشبانه-دانشگاه تبريز-دامپزشکي 956409

(3)سه دخترروزانه-خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان -هوشبري 956409

(3)سه دختربوكان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |مامايي966410

(3)سه دخترشيراز/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اراك |كاردرماني966410

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اراك-هوشبري 956415

(3)سه دخترالمرد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |علوم ازمايشگاهي966416

(3)سه دخترارسنجان/روزانه/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري966416

(3)سه دخترارسنجان/روزانه/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري966416

(3)سه دخترارسنجان/روزانه/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري966416



(3)سه دختراشنويه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |مامايي966416

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-اتاق عمل 956421

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-كاردرماني 956421

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-اتاق عمل 956421

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي قم-پرستاري 956421

(3)سه پسرتاكستان/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي شوشتر |علوم تغذيه966424

(3)سه پسرنورآباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |پرستاري966430

(3)سه دخترتربيت معلم-ياسوج-پرديس كوثر-علوم تربيتي 956432

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كاشان-پرستاري 956432

(3)سه پسرشبانه-دانشگاه شهركرد-زيست شناسي سلولي مولکولي 956438

(3)سه دخترروزانه-رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن -پرستاري 956438

966438
/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |تکنولوژي پرتوشناسي

قره ضياءالدين/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترشهر قدس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |پرستاري966438

(3)سه پسرجوانرود/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |اتاق عمل966438

966438
بومي -پرديس شهيدباهنرهمدان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

كبودرآهنگ/فرهنگيان/ استان همدان 
(3)سه دختر

(3)سه دخترتربيت معلم-كرمانشاه-پرديس شهيدصدوقي -علوم تربيتي 956445

(3)سه دخترتربيت معلم-سمنان/-س /پرديس الزهرا-علوم تربيتي 956445

(3)سه دخترتربيت معلم-كرج-پرديس اميركبير-علوم تربيتي 956445

966446
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |گفتاردرماني

اليگودرز/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه پسرنورآباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي سمنان |كاردرماني966452



966452
-پرديس عالمه طباطبائي اردبيل-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

پارس آباد مغان/فرهنگيان/ بومي استان اردبيل 
(3)سه پسر

(3)سه دخترتربيت معلم-بجنورد-(ع )پرديس امام جعفرصادق -علوم تربيتي 956454

(3)سه پسرتربيت معلم-سمنان-پرديس شهيدرجايي -علوم تربيتي 956454

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-مامايي 956454

966458
/ نيمسال دوم -خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان |پرستاري

كوهدشت/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرديواندره/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |پرستاري966458

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي يزد-پرستاري 956461

(3)سه دخترتربيت معلم-زاهدان-پرديس رسالت -علوم تربيتي 956461

(3)سه دخترسميرم/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي كاشان|پرستاري966469

(3)سه پسرازنا/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي دزفول|پرستاري966469

966469
-پرديس عالمه طباطبائي اروميه-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

ربط/فرهنگيان/ بومي آذربايجان غربي 
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان -هوشبري 956472

956472
-دانشکده علوم پزشکي بهبهان-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترتربيت معلم-رشت-پرديس بنت الهدي صدر-علوم تربيتي 956478

(3)سه دخترتربيت معلم-كرمانشاه-پرديس شهيدصدوقي -علوم تربيتي 956478

966478
/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |زيست شناسي سلولي ومولکولي

شهر قدس/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترعجب شير/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |اتاق عمل966478

(3)سه دخترعجب شير/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |اتاق عمل966478

(3)سه دخترشهربابك/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي شوشتر |علوم تغذيه966478

966487
سرپل /روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي دزفول|پرستاري

ذهاب
(3)سه دختر



966487
-پرديس عالمه طباطبائي اردبيل-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

پارس آباد مغان/فرهنگيان/ بومي استان اردبيل 
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-مامايي 956490

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-مامايي 956490

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-كارشناسي بهداشت عمومي 956490

(3)سه دخترتربيت معلم-گرگان/-ره /پرديس امام خميني -علوم تربيتي 956490

(3)سه دخترروزانه-رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن -اتاق عمل 956499

(3)سه پسرروزانه-دانشکده علوم پزشکي سيرجان-پرستاري 956499

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-پرستاري 956499

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-علوم ازمايشگاهي 956499

(3)سه دخترروانسر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |مامايي966506

(3)سه دخترخواف/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |گفتاردرماني966506

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-پرستاري 956508

966514
پرديس / ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |علوم ازمايشگاهي

ياسوج/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه پسركالله/روزانه/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پرستاري966514

(3)سه دخترميناب/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |گفتاردرماني966514

956515
-بجنورد-دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -علوم ازمايشگاهي 

روزانه
(3)سه دختر

956515
-دانشکده علوم پزشکي بهبهان-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-علوم ازمايشگاهي 956515

(3)سه دخترتربيت معلم-اصفهان/-س /پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 956515

(3)سه دخترتربيت معلم-كرمانشاه-پرديس شهيدصدوقي -علوم تربيتي 956515



966521
س /پرديس فاطمه الزهرا-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

داران/فرهنگيان/ بومي استان اصفهان -اصفهان/
(3)سه دختر

966521
-گرگان/ره /پرديس امام خميني -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

علي آبادكتول/فرهنگيان/ بومي گلستان 
(3)سه دختر

(3)سه دخترتربيت معلم-خرم اباد-پرديس ايت اله كمال وند-علوم تربيتي 956526

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كاشان-پرستاري 956526

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-مامايي 956526

966528
اسالم /روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي ايالم|پرستاري

آبادغرب
(3)سه دختر

(3)سه دخترگرمي/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |پرستاري966528

(3)سه دخترجغتاي/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي سبزوار |بهداشت عمومي966528

(3)سه دخترتايباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |تکنولوژي پزشکي هسته اي966528

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-پرستاري 956538

(3)سه دخترتکاب/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |علوم ازمايشگاهي966542

(3)سه دختربندرتركمن/روزانه/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پرستاري966542

(3)سه پسرتربيت معلم-ياسوج-پرديس شهيدايزدپناه -علوم تربيتي 956547

(3)سه دخترمشکين شهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |پرستاري966547

(3)سه دخترگرمي/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |پرستاري966547

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-مامايي 956553

(3)سه دخترتربيت معلم-سنندج-پرديس بنت الهدي صدر-علوم تربيتي 956553

(3)سه دخترشهربابك/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |پرستاري966553

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي سمنانكاردرماني 956554

(3)سه دخترمياندوآب/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |علوم ازمايشگاهي966562



(3)سه دخترمياندوآب/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |پرستاري966562

(3)سه دخترشيراز/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |علوم تغذيه966562

(3)سه دخترخنج/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي شوشتر |علوم تغذيه966562

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-علوم ازمايشگاهي 956563

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-هوشبري 956563

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-پرستاري 956568

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-علوم تغذيه 956568

(3)سه پسرديواندره/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |پرستاري966570

(3)سه پسربندر دير/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي ابادان |بهداشت عمومي966570

966570
-گرگان/ره /پرديس امام خميني -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

گنبد/فرهنگيان/ بومي گلستان 
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-بجنورد-دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -پرستاري 956574

966575
نيمسال -خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان |علوم ازمايشگاهي

رومشکان/روزانه/ اول 
(3)سه پسر

966581
-گرگان/ره /پرديس امام خميني -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

گنبد/فرهنگيان/ بومي گلستان 
(3)سه دختر

(3)سه دخترتربيت معلم-شيراز-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 956584

(3)سه دخترهشترود/روزانه- / دانشکده علوم پزشکي مراغه|پرستاري966586

(3)سه دخترالوند/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي قزوين |علوم ازمايشگاهي966591

966591
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |كاردرماني

مشکين شهر/خودگردان
(3)سه دختر

966591
-پرديس عالمه طباطبائي اروميه-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

پيرانشهر/فرهنگيان/ بومي آذربايجان غربي 
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي يزد- علوم ازمايشگاهي956594

(3)سه پسرتربيت معلم-بيرجند-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 956594



(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-پرستاري 956594

966597
-پرديس عالمه طباطبائي اروميه-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

پيرانشهر/فرهنگيان/ بومي آذربايجان غربي 
(3)سه دختر

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي همداناتاق عمل 956598

(3)سه پسرتربيت معلم-سنندج-پرديس شهيدمدرس -علوم تربيتي 956603

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-مامايي 956603

(3)سه دخترياسوج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |تکنولوژي پرتوشناسي966612

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-پرستاري 956613

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه اروميه-شيمي 956613

(3)سه دخترروزانه-گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان -هوشبري 956616

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-مامايي 956616

(3)سه دخترتربيت معلم-شيراز-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 956616

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-پرستاري 956616

(3)سه پسرتربيت معلم-گرگان-پرديس ايت اله خامنه اي -علوم تربيتي 956616

966622
/ سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |علوم ازمايشگاهي

بيجار/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترزرند/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |هوشبري966622

956628
/-اصفهان /فوالدشهر-موسسه غيرانتفاعي امين -روانشناسي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-اتاق عمل 956628

(3)سه دخترگرگان/روزانه/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پرستاري966629

966629
زيراب /روزانه/ ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |مامايي

سوادكوه
(3)سه دختر

(3)سه پسرتربيت معلم-گرگان-پرديس ايت اله خامنه اي -علوم تربيتي 956633



(3)سه پسرتربيت معلم-اردبيل-پرديس عالمه طباطبايي -علوم تربيتي 956633

(3)سه دخترتربيت معلم-اردبيل-پرديس بنت الهدي صدر-علوم تربيتي 956633

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-پرستاري 956638

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي قزوين-پرستاري 956638

966640
/ نيمسال دوم -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

اميديه/روزانه
(3)سه دختر

966640
/ نيمسال دوم -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

اميديه/روزانه
(3)سه دختر

966640
/ نيمسال دوم -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

اميديه/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترتربيت معلم-كرمانشاه-پرديس شهيدصدوقي -علوم تربيتي 956645

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-مهندسي بهداشت حرفه اي 956645

(3)سه پسرتربيت معلم-سنندج-پرديس شهيدمدرس -علوم تربيتي 956645

(3)سه دخترگلوگاه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |هوشبري966650

(3)سه پسرسردشت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |پرستاري966650

(3)سه دختربندر گناوه/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي شوشتر |علوم تغذيه966650

(3)سه دختراسالم شهر/روزانه/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |روانشناسي966650

(3)سه پسرمشکين شهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |علوم ازمايشگاهي966658

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي بهبهان |پرستاري966658

(3)سه دختررباط كريم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي سمنان |گفتاردرماني966658

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي تبريزكفتاردرماني 956660

(3)سه پسراهر/پرديس خودگردان- / دانشگاه علوم پزشکي ايران|پرستاري966665

(3)سه دخترسقز/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي بيرجند|پرستاري966665



(3)سه دخترالمرد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بوشهر |مامايي966665

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي شيرازكاردرماني 956670

(3)سه دخترنيشابور/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي مشهد |پرستاري966673

(3)سه دخترمياندوآب/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |مامايي966673

(3)سه دخترمشهد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زاهدان |علوم ازمايشگاهي966681

966681
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس|پرستاري

المرد/روزانه
(3)سه دختر

966681
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |كاردرماني

بوكان/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي اروميهروانشناسي 956683

966687
/ ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |علوم ازمايشگاهي

عباس آباد/روزانه
(3)سه دختر

966689
/ نيمسال دوم -گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پرستاري

علي آبادكتول/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي سمنانگفتاردرماني 956692

966695
بندر /روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |علوم ازمايشگاهي

كنگ و چارك
(3)سه پسر

(3)سه دخترماكو/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |بهداشت عمومي966695

(3)سه پسرهمدان- پرديس شهيد باهنر علوم تربيتي 956709

(3)سه پسرطبس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |پرستاري966711

(3)سه پسررامهرمز/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي دزفول |علوم ازمايشگاهي966720

(3)سه دخترايلخچي/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي سراب |پرستاري966720

(3)سه دختركنگاور/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |علوم ازمايشگاهي966738

966751
/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |فناوري اطالعات سالمت

مشکين شهر/روزانه
(3)سه پسر

966756
/ نيمسال دوم -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

ايذه/روزانه
(3)سه دختر



966756
/ نيمسال دوم -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

ايذه/روزانه
(3)سه دختر

966756
/ نيمسال دوم -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

ايذه/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرتنکابن/روزانه/ ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |پرستاري966763

966774
/ نيمسال اول -دانشکده علوم پزشکي شوشتر|پرستاري

جوانرود/روزانه
(3)سه دختر

966774
/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |پرستاري

كوهدشت/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرمشکين شهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |پرستاري966783

(3)سه دختراسالم آبادغرب/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |هوشبري966791

(3)سه دخترگچساران/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |علوم ازمايشگاهي966798

(3)سه دخترشوشتر/روزانه/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|هوشبري966798

(3)سه دخترسرابله/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي ايالم|پرستاري966798

(3)سه دختركردكوي/روزانه/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پرستاري966798

(3)سه دخترمريوان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |پرستاري966798

966806
/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|هوشبري

رامهرمز/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرسراب/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي سراب |پرستاري966806

(3)سه دختراهواز/روزانه/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|هوشبري966812

(3)سه پسربوكان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |پرستاري966812

966812
پرديس / ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |كاردرماني

انديمشك/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه دختررودسر/روزانه/ بابلسر -دانشگاه مازندران |روانشناسي966812

966819
/ نيمسال دوم -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

ايذه/روزانه
(3)سه دختر

966819
/ نيمسال دوم -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

ايذه/روزانه
(3)سه دختر



966819
/ نيمسال دوم -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

ايذه/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسربم/نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|دامپزشکي966826

(3)سه دخترلردگان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهركرد |علوم ازمايشگاهي966832

966832
/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |پرستاري

كوهدشت/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترعجب شير/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي سراب |پرستاري966840

966840
لنده /روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس|پرستاري

دوگنبدان
(3)سه پسر

966840
ع /پرديس امام جعفرصادق -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

اركوازملکشاهي/فرهنگيان/ بومي استان ايالم -ايالم/
(3)سه دختر

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |پرستاري966854

(3)سه دخترمهاباد/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |پرستاري966854

(3)سه دخترالهيجان/روزانه/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |روانشناسي966854

(3)سه دخترالهيجان/روزانه/ رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |مامايي966863

(3)سه دخترشوشتر/روزانه/ ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |مامايي966863

(3)سه پسرمياندوآب/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |اتاق عمل966863

966874
/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |تکنولوژي پرتوشناسي

كوهدشت/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترگچساران/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |علوم تغذيه966874

(3)سه پسرشهر قدس/روزانه/ دانشگاه تهران |شيمي كاربردي966874

(3)سه دخترشهربابك/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |علوم ازمايشگاهي966885

(3)سه دختردهدشت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |پرستاري966885

966885
/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |پرستاري

كوهدشت/روزانه
(3)سه پسر

966885
/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|اتاق عمل

گچساران/روزانه
(3)سه پسر



966885
پرديس عالمه طباطبائي خرم -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

الشتر/فرهنگيان/ بومي لرستان -اباد
(3)سه پسر

966893
/ نيمسال دوم -خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان |پرستاري

كوهدشت/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دختربوكان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |پرستاري966916

(3)سه دختربندر دير/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بوشهر |مامايي966916

(3)سه دخترآزادشهر/روزانه/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پرستاري966931

(3)سه پسرزيركوه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |پرستاري966931

966931
-پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

راميان/فرهنگيان/ بومي گلستان 
(3)سه پسر

(3)سه دخترتايباد/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي گناباد|پرستاري966945

(3)سه پسرجم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بوشهر |پرستاري966945

(3)سه پسرهشتگرد/روزانه/ كرج -دانشگاه علوم پزشکي البرز|اتاق عمل966945

966945
/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |اتاق عمل

كوهدشت/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |پرستاري966953

(3)سه پسرپاوه/روزانه/ نيمسال اول -دانشکده علوم پزشکي شوشتر|پرستاري966953

966953
-پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

دهدشت/فرهنگيان/ بومي استان كهکيلويه و بوير احمد 
(3)سه پسر

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي تبريزكاردرماني 956964

(3)سه پسرقرچك/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |پرستاري966964

966964
بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

رامهرمز/مناطق محروم/ 
(3)سه پسر

966964
بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

رامهرمز/مناطق محروم/ 
(3)سه پسر

966964
بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

رامهرمز/مناطق محروم/ 
(3)سه پسر

966964
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |پرستاري

آمل/خودگردان
(3)سه دختر



966964
/ بجنورد -دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي |پرستاري

خواف/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسركالله/روزانه/ ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |پرستاري966964

(3)سه پسربدره/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |پرستاري966964

(3)سه دخترربط/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |گفتاردرماني966964

(3)سه پسرهشتگرد/روزانه/ كرج -دانشگاه علوم پزشکي البرز|هوشبري966974

(3)سه پسربوشهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بوشهر |علوم ازمايشگاهي966983

(3)سه پسرمريوان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |پرستاري966983

966983
/ كاربردي هالل ايران -موسسه اموزش عالي علمي |اعضاي مصنوعي

خواف/روزانه
(3)سه دختر

966983
/-ورامين /پرديس زينبيه پيشوا-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

پيشوا/فرهنگيان/ بومي استان تهران 
(3)سه دختر

(3)سه دختردره شهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |علوم ازمايشگاهي966992

966998
/ نيمسال دوم -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

ايذه/روزانه
(3)سه پسر

966998
/ نيمسال دوم -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

ايذه/روزانه
(3)سه پسر

966998
/ نيمسال دوم -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

ايذه/روزانه
(3)سه پسر

966998
/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |پرستاري

كوهدشت/روزانه
(3)سه دختر

966998
-پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

لنده دوگنبدان/فرهنگيان/ بومي استان كهکيلويه و بوير احمد 
(3)سه پسر

967013
/ نيمسال دوم -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

مسجدسليمان/روزانه
(3)سه پسر

967013
/ نيمسال دوم -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

مسجدسليمان/روزانه
(3)سه پسر

967013
/ نيمسال دوم -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

مسجدسليمان/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترخدابنده/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زنجان |مامايي967013

(3)سه پسرپاوه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |پرستاري967024



967024
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي دزفول|پرستاري

رومشکان/روزانه
(3)سه پسر

967024
پرديس عالمه طباطبائي خرم -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

نورآباد/فرهنگيان/ بومي لرستان -اباد
(3)سه پسر

967033
/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|هوشبري

مسجدسليمان/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسركردكوي/روزانه/ ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |پرستاري967033

(3)سه دختراميديه/روزانه/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|اتاق عمل967040

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي بمعلوم آزمايشگاهي 957054

(3)سه دخترجعفرآباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |هوشبري967056

(3)سه دخترمروست/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |پرستاري967056

(3)سه دختركامياران/روزانه/ سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |مامايي967056

967056
بومي -پرديس شهيدباهنربيرجند-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

بشرويه/فرهنگيان/ خراسان جنوبي 
(3)سه پسر

(3)سه دختررشت- دانشگاه علوم پزشکي گيالن مامايي 957062

(3)سه پسراسکو/روزانه- / دانشکده علوم پزشکي مراغه|پرستاري967067

967076
تربت /روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |تکنولوژي پرتودرماني

حيدريه
(3)سه پسر

(3)سه دخترياسوج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |تکنولوژي پرتوشناسي967076

(3)سه پسرشوشتر/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي بهبهان |تکنولوژي پرتوشناسي967084

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي ياسوجكارشناسي تکنولوژي پتروشيمي 957100

967100
بومي شهرستان -دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس|دندانپزشکي

ميناب/مناطق محروم/ بشاگرد 
(3)سه دختر

967109
بستان /روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |تکنولوژي پرتوشناسي

آباد
(3)سه پسر

(3)سه دختربوكان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |مامايي967109

(3)سه پسررامسر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |گفتاردرماني967109



967109
-تهران-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي |مهندسي صنايع مبلمان

خدابنده/فرهنگيان/ بومي استان زنجان 
(3)سه پسر

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي بهبهان |پرستاري967117

967124
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس|پرستاري

حاجي آباد/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دختربم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بم |پرستاري967124

(3)سه دخترباغملك/روزانه/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|اتاق عمل967124

967130
/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |تکنولوژي پرتوشناسي

پارس آباد مغان/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرسردشت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |هوشبري967138

(3)سه پسراردكان/روزانه/ دانشگاه اردكان |روانشناسي967138

(3)سه پسرتربيت معلم-سنندج-پرديس شهيدمدرس -علوم تربيتي 957148

(3)سه دخترتربيت معلم-خرم اباد-پرديس ايت اله كمال وند-علوم تربيتي 957148

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كاشان-پرستاري 957148

(3)سه دخترطبس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |پرستاري967148

(3)سه دخترتربيت معلم-ساري/-س /پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 957157

(3)سه پسرپيام نور-مركزبرازجان-دانشگاه پيام نوربوشهر-حسابداري 957162

(3)سه دخترتربيت معلم-خرم اباد-پرديس ايت اله كمال وند-علوم تربيتي 957162

(3)سه پسرخواف/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه |پرستاري967163

(3)سه دخترمشکين شهر/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي خلخال |پرستاري967163

(3)سه دخترتربيت معلم-زاهدان-پرديس رسالت -علوم تربيتي 957169

(3)سه پسرتربيت معلم-سنندج-پرديس شهيدمدرس -علوم تربيتي 957169

(3)سه دخترپيشوا/ظرفيت مازاد/ رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |مامايي967175



967175
س /پرديس فاطمه الزهرا-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

زنجان/فرهنگيان/ بومي استان زنجان -زنجان/
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان -هوشبري 957176

(3)سه دخترروزانه-تهران/س /دانشگاه الزهرا-زيست شناسي سلولي مولکولي 957176

(3)سه پسردانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهرانگفتاردرماني 957179

(3)سه دخترروزانه-رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن -پرستاري 957184

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي گناباد-پرستاري 957184

(3)سه پسرتربيت معلم-يزد-پرديس شهيدپاك نژاد-علوم تربيتي 957184

(3)سه دخترتربيت معلم-اهواز/-س /پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 957190

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه زابل-دامپزشکي 957190

(3)سه پسرتربيت معلم-تبريز-پرديس عالمه اميني -علوم تربيتي 957190

(3)سه دخترتربيت معلم-رشت-پرديس بنت الهدي صدر-علوم تربيتي 957190

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اراك-كاردرماني 957190

(3)سه پسراسفراين/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي مشهد |پرستاري967194

967194
/ مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين |پرستاري

گاليکش/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترتربيت معلم-بجنورد-(ع )پرديس امام جعفرصادق -علوم تربيتي 957200

(3)سه دخترروزانه-رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن -مامايي 957200

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بابل-اتاق عمل 957200

(3)سه دخترروزانه-كرج-دانشگاه علوم پزشکي البرز-مهندسي بهداشت محيط957206

(3)سه دخترروزانه-بجنورد-دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -پرستاري 957206

967207
/ نيمسال دوم -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

دزفول/روزانه
(3)سه پسر



967207
/ نيمسال دوم -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

دزفول/روزانه
(3)سه پسر

967207
/ نيمسال دوم -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

دزفول/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسربوكان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |پرستاري967207

(3)سه پسرهمدان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |پرستاري967207

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي همداندامپزشکي 957210

(3)سه دخترتربيت معلم-زاهدان-پرديس رسالت -علوم تربيتي 957211

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-پرستاري 957217

(3)سه دختربافت/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي سيرجان |علوم ازمايشگاهي967219

(3)سه دخترروزانه-خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان -اتاق عمل 957223

(3)سه پسرروزانه-دانشکده علوم پزشکي مراغه-علوم ازمايشگاهي 957223

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي مراغه-اتاق عمل 957228

(3)سه پسرتربيت معلم-بيرجند-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 957228

957228
-دانشگاه علوم پزشکي كردستان -كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه-سنندج
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي سمنان-كارشناسي بهداشت عمومي 957228

(3)سه پسرپيرانشهر/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي خوي |پرستاري967228

967228
/ بومي استان كهکيلويه و بوير احمد -دانشگاه شيراز|روانشناسي

ياسوج/مناطق محروم
(3)سه دختر

(3)سه پسرجيرفت/روزانه/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|روانشناسي967236

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-مامايي 957240

(3)سه پسرتربيت معلم-شهركرد-پرديس بحرالعلوم -علوم تربيتي 957240

(3)سه پسرگنبد/روزانه/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |هوشبري967244



(3)سه پسراسدآباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |پرستاري967244

967244
ع /پرديس امام جعفرصادق -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

آشخانه/فرهنگيان/ بومي خراسان شمالي -بجنورد/
(3)سه دختر

967244
-پرديس شهيدبهشتي زنجان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

خدابنده/فرهنگيان/ بومي استان زنجان 
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي گناباد-پرستاري 957246

(3)سه دخترروزانه-گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان -مامايي 957246

(3)سه دخترتربيت معلم-ايالم/-ع /پرديس امام جعفرصادق -علوم تربيتي 957246

(3)سه پسرگرگان/روزانه/ مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين |پرستاري967253

(3)سه دختراليگودرز/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |اتاق عمل967253

967253
-پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

آزادشهر/فرهنگيان/ بومي گلستان 
(3)سه پسر

967253
-پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

آزادشهر/فرهنگيان/ بومي گلستان 
(3)سه پسر

967253
پرديس عالمه طباطبائي خرم -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

نورآباد/فرهنگيان/ بومي لرستان -اباد
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي قزوين-مامايي 957254

(3)سه دخترروزانه-خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان -مامايي 957254

(3)سه پسرروزانه-خرم اباد-دانشگاه لرستان -دامپزشکي 957258

(3)سه دختراروميه/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي خوي |پرستاري967260

(3)سه دخترتربيت معلم-ايالم/-ع /پرديس امام جعفرصادق -علوم تربيتي 957261

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بابل-پرستاري 957261

(3)سه دخترتربيت معلم-تبريز-(س )پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 957261

(3)سه پسرتربيت معلم-سنندج-پرديس شهيدمدرس -علوم تربيتي 957261

(3)سه دخترتربيت معلم-زاهدان-پرديس رسالت -علوم تربيتي 957269



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-هوشبري 957269

(3)سه پسرنورآباد/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |دامپزشکي967269

(3)سه پسرايذه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |هوشبري967269

(3)سه دخترزيركوه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |پرستاري967269

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم اقتصادي-حسابداري 957276

(3)سه دختركهنوج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |پرستاري967281

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-پرستاري 957283

(3)سه دخترشبانه-كرمان-دانشگاه شهيدباهنر-زيست شناسي سلولي مولکولي 957289

(3)سه دختردره شهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |پرستاري967292

(3)سه دخترنقده/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |اتاق عمل967292

967292
س /پرديس فاطمه الزهرا-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

بستك/فرهنگيان/ بومي هرمزگان -بندرعباس/
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پرستاري 957295

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي سمنان-گفتاردرماني 957304

(3)سه دخترخلخال/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي خلخال |پرستاري967309

(3)سه دخترگرگان/روزانه/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |اتاق عمل967309

(3)سه دختربانه/روزانه/ سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |اتاق عمل967309

(3)سه دخترتربيت معلم-ياسوج-پرديس كوثر-علوم تربيتي 957310

(3)سه پسرتربيت معلم-گرگان-پرديس ايت اله خامنه اي -علوم تربيتي 957310

(3)سه دخترتربيت معلم-اهواز/-س /پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 957310

(3)سه دخترتربيت معلم-اروميه-پرديس عالمه طباطبايي -علوم تربيتي 957314



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-مهندسي بهداشت حرفه اي 957314

(3)سه پسرتربيت معلم-كرمانشاه-پرديس شهيدرجايي -علوم تربيتي 957314

(3)سه دختربندرتركمن/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي تربت جام |پرستاري967320

(3)سه دخترتربيت معلم-سمنان/-س /پرديس الزهرا-علوم تربيتي 957323

(3)سه دخترتربيت معلم-بوشهر-پرديس بنت الهدي صدر-علوم تربيتي 957323

(3)سه پسربوكان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |پرستاري967326

(3)سه پسربوكان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |پرستاري967326

957331
دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به -تربيت معلم قران مجيد

روزانه-سازمان اوقاف وامورخيريه قم
(3)سه دختر

967332
/ سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |تکنولوژي پرتودرماني

پيرانشهر/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-گفتاردرماني 957336

(3)سه پسرروانشناسي دانشگاه تهران957340

(3)سه دخترتربيت معلم-كرج-پرديس اميركبير-علوم تربيتي 957342

(3)سه دخترروزانه-گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان -پرستاري 957342

(3)سه دخترتربيت معلم-تهران-پرديس نسيبه -علوم تربيتي 957342

(3)سه دخترشيراز/روزانه/ دانشگاه شيراز |زيست شناسي سلولي ومولکولي967348

(3)سه دخترقره ضياءالدين/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |پرستاري967348

(3)سه دخترروزانه-خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان -پرستاري 957351

(3)سه پسرشبانه-تهران-دانشگاه عالمه طباطبايي -حسابداري 957351

(3)سه دخترروزانه-رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن -مامايي 957351

957351
-كرج-دانشگاه علوم پزشکي البرز-مهندسي بهداشت حرفه اي 

روزانه
(3)سه دختر



(3)سه دخترباغ بهادران/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كاشان |هوشبري967356

(3)سه پسرروزانه-گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان -پرستاري 957359

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جهرم-اتاق عمل 957359

967363
/ نيمسال دوم -گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پرستاري

بندرتركمن/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرشهر قدس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |پرستاري967363

(3)سه دخترگراب/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |پرستاري967363

(3)سه پسرروزانه-گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان -پرستاري 957367

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-پرستاري 957367

957367
-دانشگاه علوم پزشکي گيالن -كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه-رشت
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي فسا-پرستاري 957367

(3)سه دخترياسوج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |تکنولوژي پرتوشناسي967373

(3)سه دخترباغملك/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي دزفول |هوشبري967373

967373
/ مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين |پرستاري

اسفراين/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دختربم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بم |پرستاري967373

(3)سه دخترسقز/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي قزوين |مامايي967373

(3)سه دختربانه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |مامايي967373

(3)سه دخترتهران/روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |روانشناسي967373

(3)سه دخترروزانه-گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان -پرستاري 957378

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-علوم ازمايشگاهي 957378

967384
/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |زيست شناسي سلولي ومولکولي

آبادان/روزانه
(3)سه دختر



967384
سرپل /روزانه/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |پرستاري

ذهاب
(3)سه پسر

967384
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي دزفول|پرستاري

كوهدشت/روزانه
(3)سه پسر

967384
-پرديس بنت الهدي صدربوشهر-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

بوشهر/فرهنگيان/ بومي استان بوشهر 
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-مامايي 957385

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جهرم-پرستاري 957385

(3)سه دختردهدشت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |علوم ازمايشگاهي967391

(3)سه پسرپرديس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |اتاق عمل967391

(3)سه پسرتربيت معلم-گرگان-پرديس ايت اله خامنه اي -علوم تربيتي 957395

(3)سه پسرخرم آباد- دانشگاه علوم پزشکي لرستان هوشبري 957395

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-مامايي 957395

(3)سه دخترتربيت معلم-همدان-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 957395

(3)سه دخترحويق/روزانه/ رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |هوشبري967402

(3)سه دخترتکاب/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي خوي |پرستاري967402

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-پرستاري 957404

(3)سه پسرپيام نور-واحدهشتگرد-دانشگاه پيام نورالبرز-مديريت بازرگاني 957404

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهركرد-پرستاري 957404

(3)سه دخترروزانه-گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان -مامايي 957404

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بابل-اتاق عمل 957411

957411
-دانشکده علوم پزشکي بهبهان-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-ساري-دانشگاه علوم پزشکي مادختردران -پرستاري 957411



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي سمنان-علوم ازمايشگاهي 957411

(3)سه پسرسرپل ذهاب/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |پرستاري967415

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-پرستاري 957420

(3)سه پسرتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 957420

967426
ظرفيت / دانشگاه علوم پزشکي كاشان |علوم ازمايشگاهي

ابركوه/مازاد
(3)سه دختر

(3)سه پسرچناران/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي مشهد |پرستاري967426

(3)سه پسرآبادان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بوشهر |پرستاري967426

967426
دشت /روزانه/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|مامايي

آزادگان
(3)سه دختر

967426
-پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

بندرتركمن/فرهنگيان/ بومي گلستان 
(3)سه پسر

957427
-گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان -كارشناسي بهداشت عمومي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترتربيت معلم-پيشوا-پرديس زينبيه -علوم تربيتي 957427

(3)سه دخترتربيت معلم-بجنورد-(ع )پرديس امام جعفرصادق -علوم تربيتي 957427

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه خوارزمي تهران-شيمي 957427

(3)سه دخترروزانه-گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان -پرستاري 957436

(3)سه دخترتربيت معلم-اهواز/-س /پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 957436

967436
مخصوص داوطلبان بومي -دانشگاه علوم پزشکي سمنان|پرستاري

شهرري/روزانه/ استان تهران 
(3)سه پسر

(3)سه دختربوكان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |پرستاري967436

(3)سه پسرتبريز/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي مراغه |علوم ازمايشگاهي967444

(3)سه پسرچالدران سياه چشمه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |هوشبري967444

(3)سه دخترتربيت معلم-كرمانشاه-پرديس شهيدصدوقي -علوم تربيتي 957446



(3)سه دخترروزانه-گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان -پرستاري 957450

957450
-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرسامان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهركرد |علوم ازمايشگاهي967459

967459
نيمسال -خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان |علوم ازمايشگاهي

الشتر/روزانه/ اول 
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-پرستاري 957462

(3)سه پسرخدابنده/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زنجان |پرستاري967467

(3)سه پسرديواندره/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي خلخال |پرستاري967467

(3)سه دخترمريوان/روزانه/ سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |مامايي967467

(3)سه دخترگنبد/روزانه/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |هوشبري967477

(3)سه دخترفومن/روزانه/ رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |هوشبري967477

(3)سه دخترجيرفت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي جيرفت |هوشبري967477

(3)سه دخترجيرفت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |پرستاري967477

(3)سه دخترسقز/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |مامايي967477

(3)سه پسرتهران- دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي پرستاري 957485

967486
/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |زيست شناسي سلولي ومولکولي

گچساران/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي دخترجان957493

967493
/ سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |علوم ازمايشگاهي

بانه/روزانه
(3)سه پسر

967493
-پرديس شهيدرجايي كرمانشاه-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

كنگاور/فرهنگيان/ بومي استان كرمانشاه 
(3)سه پسر

967501
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي كرمان |تکنولوژي پرتوشناسي

سعادت شهر/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه پسرمشکين شهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |علوم ازمايشگاهي967506



967506
-پرديس شهيدبهشتي مشهد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

سرخس/فرهنگيان/ بومي خراسان رضوي 
(3)سه پسر

(3)سه دخترمراوه تپه/روزانه/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |هوشبري967513

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي گنابادپرستاري 957520

(3)سه پسركرمان/نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|دامپزشکي967524

967524
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي تهران |علوم ازمايشگاهي

شهر قدس/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه پسرسمنان/روزانه/ مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين |پرستاري967524

(3)سه پسرخاتم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |بهداشت عمومي967524

(3)سه دخترمهاباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |اتاق عمل967524

967524
/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|گفتاردرماني

آبادان/روزانه
(3)سه دختر

967524
-بيرجند/ع /پرديس امام سجاد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

زيركوه/فرهنگيان/ بومي خراسان جنوبي 
(3)سه دختر

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي شاهرودپرستاري 957540

(3)سه پسربشرويه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |اتاق عمل967547

967547
/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |مهندسي بهداشت محيط

ياسوج/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرماه شهر/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي ابادان |علوم ازمايشگاهي967557

(3)سه پسردورود/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |بهداشت عمومي967557

967557
-پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

بستك/فرهنگيان/ بومي هرمزگان 
(3)سه پسر

967563
/ نيمسال اول -دانشکده علوم پزشکي شوشتر|پرستاري

دهلران/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرسمنان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي سمنان |پرستاري967567

(3)سه دخترتهران/روزانه/ دانشگاه تهران |شيمي كاربردي967567

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي زاهدانهوشبري 957573



(3)سه دختردره شهر/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي بهبهان |پرستاري967574

(3)سه پسرارسنجان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي فسا |اتاق عمل967574

967574
-پرديس بنت الهدي صدررشت-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

صومعه سرا/فرهنگيان/ بومي گيالن 
(3)سه دختر

(3)سه پسرسروآباد/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي خلخال |پرستاري967586

(3)سه پسربندرتركمن/روزانه/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |اتاق عمل967586

(3)سه پسرمشهد- پرديس شهيد هاشمي نژاد علوم تربيتي 957595

(3)سه دختراركوازملکشاهي/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |هوشبري967599

(3)سه پسربم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |پرستاري967599

967610
/ نيمسال اول -رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن |پرستاري

رضوانشهر/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترايذه/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي دزفول|پرستاري967610

967620
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |هوشبري

لواسانات/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه پسرسرابله/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي ايالم|پرستاري967620

967620
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي دزفول|پرستاري

مسجدسليمان/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترنمين/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |مامايي967620

(3)سه دخترگچساران/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |بهداشت عمومي967631

967631
ص /پرديس حضرت رسول اكرم -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

ايذه/فرهنگيان/ بومي خوزستان -اهواز/
(3)سه پسر

967639
بندر /روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |علوم ازمايشگاهي

كنگ و چارك
(3)سه دختر

(3)سه دخترخرم بيد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |هوشبري967639

(3)سه دخترخرامه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي فسا |هوشبري967648

(3)سه دختربندرعباس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |مامايي967648



(3)سه پسرتهران- دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي كارشناسي بهداشت عمومي 957650

(3)سه دخترجويم/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي گراش |پرستاري967656

967663
/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |پرستاري

كوهدشت/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرنورآباد/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |پرستاري967663

(3)سه دختربندرتركمن/روزانه/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |مامايي967670

(3)سه پسرانار/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |تکنولوژي پرتوشناسي967679

(3)سه دختردهدشت/روزانه/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|مامايي967679

(3)سه دخترشهربابك/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |پرستاري967688

(3)سه دختراسالم آبادغرب/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي سبزوار |پرستاري967688

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي كرمانهوشبري 957693

967697
باغ /روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي كاشان|پرستاري

بهادران
(3)سه پسر

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي رفسنجانعلوم آزمايشگاهي 957700

(3)سه دخترپيرانشهر/روزانه/ سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |مامايي967709

967709
-پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

كيش/فرهنگيان/ بومي استان كهکيلويه و بوير احمد 
(3)سه پسر

967709
بومي -پرديس شهيدباهنربيرجند-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

قائن/فرهنگيان/ خراسان جنوبي 
(3)سه پسر

(3)سه پسرمياندوآب/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |علوم ازمايشگاهي967718

(3)سه پسربجستان/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي گناباد|پرستاري967725

(3)سه دخترنقاب سبزوار/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي سبزوار |پرستاري967725

967725
ص /پرديس حضرت رسول اكرم -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

ماه شهر/فرهنگيان/ بومي خوزستان -اهواز/
(3)سه پسر

967733
بومي تحت پوشش -دانشگاه علوم پزشکي سمنان|كاردرماني

ايرانشهر/مناطق محروم/ دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 
(3)سه دختر



(3)سه پسرمريوان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |پرستاري967742

(3)سه پسربانه/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي الرستان |پرستاري967760

(3)سه دختربوكان/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي بيرجند|پرستاري967760

(3)سه دخترماكو/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |بهداشت عمومي967760

(3)سه پسرايذه/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي دزفول|پرستاري967773

(3)سه دخترتايباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي گناباد |مامايي967773

967773
-پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

تربت حيدريه/فرهنگيان/ بومي خراسان رضوي 
(3)سه دختر

967779
/ رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |علوم ازمايشگاهي

رضوانشهر/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترسپيدان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي فسا |هوشبري967785

(3)سه دختررامسر/روزانه/ رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |پرستاري967792

(3)سه دخترلنده دوگنبدان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |مامايي967792

(3)سه پسراسالم شهر/روزانه/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |اتاق عمل967792

(3)سه پسركاشمر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي مشهد |پرستاري967803

(3)سه دخترياسوج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |علوم ازمايشگاهي967815

(3)سه دخترمريوان/روزانه/ سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |هوشبري967815

(3)سه پسرآبيك/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي قزوين |اتاق عمل967825

(3)سه پسربجستان/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي گناباد|پرستاري967835

(3)سه پسرمهاباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |پرستاري967835

967847
رباط /روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |بهداشت عمومي

كريم
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-اتاق عمل 957858



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-مهندسي بهداشت حرفه اي 957858

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اراك-گفتاردرماني 957858

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-مامايي 957858

967859
/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |تکنولوژي پرتوشناسي

سرابله/روزانه
(3)سه دختر

967859
-موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان |علوم ازمايشگاهي

بشرويه/غير انتفاعي/ نيمسال اول -مشهد
(3)سه دختر

(3)سه پسرالشتر/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |پرستاري967859

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي بندرعباسكارشناسي تکنولوژي پتروشيمي 957865

(3)سه دخترروزانه-بجنورد-دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -مامايي 957868

(3)سه پسرمريوان/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي خمين |پرستاري967868

967873
عجب /روزانه/ سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |هوشبري

شير
(3)سه پسر

(3)سه پسرپاكدشت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شاهرود |هوشبري967873

(3)سه دخترصومعه سرا/روزانه/ رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |مامايي967873

(3)سه پسرتربيت معلم-بيرجند-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 957874

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي دخترجان-مامايي 957874

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-مهندسي بهداشت حرفه اي 957874

(3)سه پسردانشگاه شهيد چمران اهواز ژنتيك957882

(3)سه دخترتفت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |مامايي967882

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي دزفول-هوشبري 957884

957884
-دانشکده علوم پزشکي بهبهان-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-پرستاري 957884



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اراك-گفتاردرماني 957890

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-پرستاري 957890

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي قزوين-مامايي 957890

(3)سه پسرشبستر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |گفتاردرماني967895

957900
-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زيست شناسي سلولي مولکولي 

روزانه-زاهدان
(3)سه دختر

957900
-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-مهندسي بهداشت محيط

روزانه
(3)سه دختر

967904
بومي تحت پوشش -دانشگاه علوم پزشکي زاهدان|بينايي سنجي

ايرانشهر/مناطق محروم/ دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 
(3)سه دختر

(3)سه پسربانه/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |پرستاري967904

(3)سه پسرتربيت معلم-بجنورد/-ع /پرديس امام محمدباقر-علوم تربيتي 957909

(3)سه پسرتربيت معلم-اروميه-پرديس شهيدرجايي -علوم تربيتي 957909

967912
/ بجنورد -دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي |هوشبري

تربت جام/روزانه
(3)سه دختر

967912
/ نيمسال اول -ساري-دانشگاه علوم پزشکي مازندران |پرستاري

بوكان/پرديس خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه پسرتربيت معلم-اردبيل-پرديس عالمه طباطبايي -علوم تربيتي 957915

(3)سه دخترتربيت معلم-بجنورد-(ع )پرديس امام جعفرصادق -علوم تربيتي 957915

(3)سه دخترتربيت معلم-تبريز-(س )پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 957915

(3)سه پسرروزانه-رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن -اتاق عمل 957915

(3)سه دخترتربيت معلم-همدان-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 957915

(3)سه پسرتربيت معلم-ياسوج-پرديس شهيدايزدپناه -علوم تربيتي 957915

967918
ع /پرديس امام جعفرصادق -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

ايوان غرب/فرهنگيان/ بومي استان ايالم -ايالم/
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 957921



967925
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |بهداشت عمومي

ابركوه/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه دخترتربيت معلم-اروميه-پرديس عالمه طباطبايي -علوم تربيتي 957926

(3)سه دخترتربيت معلم-كرج-پرديس اميركبير-علوم تربيتي 957926

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي يزد-هوشبري 957926

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي دزفولپرستاري 957929

(3)سه دختركرمان/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي سيرجان |علوم ازمايشگاهي967935

(3)سه پسرارسنجان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي فسا |پرستاري967935

967935
/ نيمسال اول -دانشکده علوم پزشکي شوشتر|پرستاري

شوشتر/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترقروه/روزانه/ سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |اتاق عمل967935

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-كارشناسي بهداشت عمومي 957937

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-اتاق عمل 957937

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي قزوين-اتاق عمل 957937

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي بم-علوم ازمايشگاهي 957937

957937
دانشگاه علوم پزشکي جندي -كارشناسي بهداشت عمومي 

روزانه-شاپوراهواز
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-اتاق عمل 957946

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-پرستاري 957946

(3)سه پسرورامين/روزانه/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |حسابداري967947

(3)سه دخترسردشت/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |پرستاري967953

(3)سه پسرنورآباد/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي ابادان |پرستاري967953

(3)سه دخترتربيت معلم-قزوين-پرديس بنت الهدي صدر-علوم تربيتي 957958



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-هوشبري 957958

(3)سه دخترسقز/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |بهداشت عمومي967960

(3)سه دخترپيرانشهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |گفتاردرماني967960

(3)سه دخترروزانه-تهران/س /دانشگاه الزهرا-زيست شناسي سلولي مولکولي 957962

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كاشان-اتاق عمل 957968

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي يزد-پرستاري 957968

(3)سه دخترياسوج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |مامايي967968

(3)سه پسرتربيت معلم-اروميه-پرديس شهيدرجايي -علوم تربيتي 957973

(3)سه پسرپيام نور-واحدگاليکش-دانشگاه پيام نورگلستان -حسابداري 957973

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-اتاق عمل 957973

(3)سه پسرماه شهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي دزفول |هوشبري967974

(3)سه دخترتربيت معلم-اهواز/-س /پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 957981

(3)سه دخترتربيت معلم-زاهدان-پرديس رسالت -علوم تربيتي 957981

(3)سه دخترلردگان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهركرد |علوم ازمايشگاهي967983

(3)سه دختراسفراين/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي گناباد |اتاق عمل967983

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي تربت حيدريه-اتاق عمل 957990

(3)سه دخترتربيت معلم-رشت-پرديس بنت الهدي صدر-علوم تربيتي 957990

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهوازاتاق عمل 957995

967995
/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |تکنولوژي پرتوشناسي

جهرم/روزانه
(3)سه پسر

967995
/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |مهندسي بهداشت حرفه اي

ياسوج/روزانه
(3)سه پسر



(3)سه پسرتربيت معلم-شيراز-پرديس شهيدرجايي -دبيري شيمي 957997

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-پرستاري 957997

(3)سه پسرتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 957997

(3)سه دخترتربيت معلم-كرمانشاه-پرديس شهيدصدوقي -علوم تربيتي 957997

(3)سه دخترتربيت معلم-خرم اباد-پرديس ايت اله كمال وند-علوم تربيتي 958003

(3)سه پسرروزانه-دانشکده علوم پزشکي بم-علوم ازمايشگاهي 958003

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-كارشناسي بهداشت عمومي 958003

968011
/ نيمسال اول -دانشکده علوم پزشکي شوشتر|پرستاري

لردگان/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسراردبيل/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي خلخال |پرستاري968011

958012
-دانشگاه علوم پزشکي همدان-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-هوشبري 958012

(3)سه دخترروزانه-رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن -پرستاري 958017

(3)سه پسرشبانه-دانشگاه دخترجان-شيمي 958017

(3)سه دخترتربيت معلم-اهواز/-س /پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 958017

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-علوم ازمايشگاهي 958017

(3)سه پسرروزانه-دانشکده علوم پزشکي ساوه-هوشبري 958027

(3)سه دخترروزانه-گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان -هوشبري 958027

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-هوشبري 958027

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-پرستاري 958027

(3)سه دخترجيرفت/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي سيرجان |پرستاري968033



(3)سه دختردهدشت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |مامايي968033

(3)سه پسرپيام نور-مركزمهاباد-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -شيمي 958039

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |تکنولوژي پرتوشناسي968048

(3)سه دخترشوشتر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي دزفول |اتاق عمل968048

(3)سه پسرروزانه-گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان -پرستاري 958057

958057
-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترتربيت معلم-كرمانشاه-پرديس شهيدصدوقي -علوم تربيتي 958057

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-مامايي 958057

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي بهبهان |پرستاري968060

(3)سه پسرپيرانشهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |پرستاري968060

(3)سه دخترتکاب/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |هوشبري968066

(3)سه دخترتربيت معلم-خرم اباد-پرديس ايت اله كمال وند-علوم تربيتي 958067

(3)سه پسرروزانه-گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان -پرستاري 958067

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل-پرستاري 958067

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-اتاق عمل 958067

(3)سه پسركالله/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي زابل|پرستاري968073

(3)سه پسرمالرد/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |اتاق عمل968073

968073
/ دانشگاه علوم پزشکي كاشان |مهندسي بهداشت حرفه اي

ميبد/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-كارشناسي بهداشت عمومي 958077

(3)سه دخترتربيت معلم-كرمانشاه-پرديس شهيدصدوقي -علوم تربيتي 958077



(3)سه پسرتربيت معلم-گرگان-پرديس ايت اله خامنه اي -علوم تربيتي 958082

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-مامايي 958082

(3)سه دخترروزانه-تهران/س /دانشگاه الزهرا-حسابداري 958082

(3)سه دخترقادراباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |علوم ازمايشگاهي968082

(3)سه دختركامياران/روزانه/ سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |مامايي968082

958092
-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه
(3)سه دختر

968095
دشت /روزانه/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|مامايي

آزادگان
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-تهران/س /دانشگاه الزهرا-زيست شناسي سلولي مولکولي 958098

(3)سه دخترتربيت معلم-خرم اباد-پرديس ايت اله كمال وند-علوم تربيتي 958098

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-پرستاري 958098

(3)سه پسررشت- دانشگاه گيالن شيمي 958100

(3)سه پسرگرگان/روزانه/ مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين |پرستاري968103

(3)سه دخترمريوان/روزانه/ سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |مامايي968103

(3)سه دختربافت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |اتاق عمل968103

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-مامايي 958106

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-مامايي 958106

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-اتاق عمل 958106

(3)سه پسرروزانه-ساري-دانشگاه علوم پزشکي مادختردران -پرستاري 958106

(3)سه دخترروزانه-سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان -مامايي 958106

(3)سه پسرخرم آباد- دانشگاه علوم پزشکي لرستان علوم آزمايشگاهي 958112



(3)سه دخترسرابله/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |هوشبري968113

(3)سه پسرگراب/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |هوشبري968113

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي تربت حيدريه-پرستاري 958117

(3)سه پسرتربيت معلم-بجنورد/-ع /پرديس امام محمدباقر-علوم تربيتي 958117

(3)سه پسرنيشابور/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي مشهد |پرستاري968121

968121
/ بجنورد -دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي |پرستاري

شيروان/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-كرمانشاه-دانشگاه رازي -شيمي 958125

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه تهران-زمين شناسي 958125

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي يزد-پرستاري 958131

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-پرستاري 958131

(3)سه پسرپيام نور-مركزاليگودرز-دانشگاه پيام نورلرستان -حسابداري 958131

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-مامايي 958131

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-مامايي 958131

(3)سه دختربهار/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |اتاق عمل968131

(3)سه دخترفردوس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |اتاق عمل968131

(3)سه دختراليگودرز/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |اتاق عمل968131

(3)سه پسرتربيت معلم-اروميه-پرديس شهيدرجايي -علوم تربيتي 958140

(3)سه پسرتربيت معلم-كرمانشاه-پرديس شهيدرجايي -علوم تربيتي 958140

(3)سه دخترتربيت معلم-بندرعباس/-س /پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 958140

(3)سه پسرمهران/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي ايالم|پرستاري968143



(3)سه پسرنورآباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي دزفول |اتاق عمل968143

958146
-دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي بم-علوم ازمايشگاهي 958146

(3)سه دخترتيران/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كاشان |مامايي968153

(3)سه دخترتربت جام/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي سبزوار |مامايي968160

(3)سه دخترقروه/روزانه/ سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |اتاق عمل968160

(3)سه دخترپارس آباد مغان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |هوشبري968167

(3)سه پسربوكان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |پرستاري968167

968176
بومي مناطق زلزله زده -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|اتاق عمل

اهر/مناطق محروم/ آذربايجان شرقي 
(3)سه دختر

968176
بومي مناطق زلزله زده -دانشگاه علوم پزشکي تبريز|اتاق عمل

اهر/مناطق محروم/ آذربايجان شرقي 
(3)سه دختر

968176
ع /پرديس امام محمدباقر-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

جاجرم/فرهنگيان/ بومي خراسان شمالي -بجنورد/
(3)سه پسر

968182
/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |تکنولوژي پرتوشناسي

كهنوج/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دختربردسير/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |پرستاري968182

968189
پرديس / ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |علوم ازمايشگاهي

انديمشك/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه پسركوناني/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |پرستاري968197

(3)سه پسرمباركه/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |پرستاري968197

(3)سه پسرپارس آباد مغان/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي خلخال |پرستاري968197

(3)سه دخترپاوه/روزانه/ سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |مامايي968197

(3)سه دخترسربيشه/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي زابل|پرستاري968212

(3)سه پسررشت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |تکنولوژي پرتوشناسي968222



(3)سه دختركامياران/روزانه/ سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |مامايي968222

(3)سه دختربندرتركمن/روزانه/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |مامايي968222

(3)سه دختركرمان/نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|دامپزشکي968233

(3)سه دخترايذه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي دزفول |هوشبري968244

(3)سه پسرمريوان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |پرستاري968244

(3)سه پسرسراوان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زاهدان |اتاق عمل968244

(3)سه دخترشوشتر/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي ابادان |هوشبري968263

(3)سه پسرلردگان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |پرستاري968263

(3)سه پسرگرمي/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |پرستاري968263

(3)سه پسرمهريز/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |اتاق عمل968263

(3)سه پسرفالورجان/روزانه/ دانشگاه اصفهان |شيمي محض968263

(3)سه دخترخدابنده/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زنجان |هوشبري968282

(3)سه دخترشوط/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي خوي |اتاق عمل968282

(3)سه دخترآستانه اشرفيه/نوبت دوم/ رشت -دانشگاه گيالن |روانشناسي968282

(3)سه پسرتربت جام/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي تربت جام |پرستاري968290

(3)سه پسرنورآباد/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |پرستاري968290

(3)سه دخترخواف/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي بيرجند|پرستاري968290

968298
/ سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |علوم ازمايشگاهي

سروآباد/روزانه
(3)سه دختر

968298
-پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

ياسوج/فرهنگيان/ بومي استان كهکيلويه و بوير احمد 
(3)سه پسر

968307
/ سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |تکنولوژي پرتوشناسي

گيالنغرب/روزانه
(3)سه دختر



(3)سه دخترگچساران/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |علوم ازمايشگاهي968307

(3)سه دخترزرند/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي سيرجان |علوم ازمايشگاهي968316

(3)سه دخترزرند/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |هوشبري968316

(3)سه پسرشيراز/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي فسا |پرستاري968326

968337
پرديس / گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پرستاري

كالله/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه دخترقروه درجزين/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |مامايي968337

(3)سه پسرسقز/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي مراغه |اتاق عمل968337

(3)سه دخترمشکين شهر/روزانه/ دانشگاه تبريز |شيمي كاربردي968350

(3)سه دخترفراشبند/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي گراش |علوم ازمايشگاهي968361

(3)سه پسرالوند/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي قزوين |هوشبري968361

(3)سه دخترتاكستان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي قزوين |مامايي968361

968371
مناطق / بومي شرق استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي بم|مامايي

بم/محروم
(3)سه دختر

(3)سه دختردهدشت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |اتاق عمل968371

(3)سه دختردهدشت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |علوم ازمايشگاهي968378

(3)سه دخترفومن/روزانه/ رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |بهداشت عمومي968378

(3)سه دخترخنج/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي گراش |پرستاري968385

(3)سه دخترقائن/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي گناباد |مامايي968385

(3)سه دخترايالم/ظرفيت مازاد/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي ايالم|پرستاري968395

(3)سه دخترسقز/روزانه/ سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |مامايي968395

(3)سه دخترمراوه تپه/روزانه/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |اتاق عمل968395



(3)سه پسرقروه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |تکنولوژي پرتوشناسي968405

(3)سه دخترباغملك/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي ابادان |هوشبري968416

(3)سه دخترارسنجان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |پرستاري968416

(3)سه پسرزرنديه/ مامونيه /روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اراك |اتاق عمل968416

(3)سه دخترخرامه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |گفتاردرماني968416

968416
-پرديس شهيدمدرس سنندج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

سقز/فرهنگيان/ بومي كردستان 
(3)سه پسر

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي بجنوردعلوم آزمايشگاهي 958424

(3)سه پسرخرمدره/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زنجان |علوم ازمايشگاهي968428

(3)سه پسرقروه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |پرستاري968428

(3)سه دخترسرپل ذهاب/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |مامايي968428

(3)سه دخترسرابله/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |مامايي968428

968434
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس|پرستاري

حاجي آباد/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترآبادان/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي ابادان |علوم ازمايشگاهي968443

(3)سه دخترجوانرود/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |اتاق عمل968443

968443
/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |مهندسي بهداشت محيط

شهربابك/روزانه
(3)سه دختر

968443
بومي -پرديس شهيدباهنرهمدان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

اللجين/فرهنگيان/ استان همدان 
(3)سه دختر

(3)سه پسركرمان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |هوشبري968460

(3)سه پسربشرويه/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي گناباد|پرستاري968460

968460
/ دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |مهندسي بهداشت حرفه اي

كوهبنان/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي همدانهوشبري 958466



(3)سه دخترالشتر/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي بهبهان |اتاق عمل968470

(3)سه دخترگنبد/روزانه/ رشت -دانشگاه گيالن |روانشناسي968470

968480
بومي -پرديس شهيدمدرس ايالم-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

اركوازملکشاهي/فرهنگيان/ استان ايالم 
(3)سه پسر

968499
ظرفيت / سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پرستاري

مريوان/مازاد
(3)سه دختر

(3)سه دخترمشکين شهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |پرستاري968499

(3)سه دخترداراب/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي جيرفت |مامايي968499

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي ايالمعلوم آزمايشگاهي 958505

(3)سه دخترمينودشت/روزانه/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |اتاق عمل968506

(3)سه دختررحيم آباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي گناباد |اتاق عمل968523

968532
علي /روزانه/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |هوشبري

آبادكتول
(3)سه دختر

(3)سه پسرگرگان- دانشگاه علوم پزشکي گلستان پرستاري 958535

(3)سه دخترديواندره/روزانه/ سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |هوشبري968540

(3)سه پسرجوانرود/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |پرستاري968552

968552
مخصوص داوطلبان بومي -دانشگاه علوم پزشکي شاهرود|اتاق عمل

اسالم شهر/روزانه/ استان تهران 
(3)سه دختر

(3)سه دختربوكان/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي خوي |اتاق عمل968552

(3)سه دخترخرم بيد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي جهرم |اتاق عمل968563

(3)سه دخترزابل/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي زابل|پرستاري968572

968581
مخصوص داوطلبان بومي -دانشگاه علوم پزشکي زنجان|پرستاري

خدابنده/روزانه/ شهرستان ابهر و خدابنده 
(3)سه دختر

968581
/ نيمسال دوم -دانشکده علوم پزشکي شوشتر|پرستاري

كوهدشت/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترمشکين شهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |مامايي968591



(3)سه پسراركوازملکشاهي/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |هوشبري968602

(3)سه دخترقروه/روزانه/ سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |مامايي968602

(3)سه پسرمشهد- موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان علوم آزمايشگاهي 958608

(3)سه دختربهمئي/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |هوشبري968609

(3)سه پسراسدآباد/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي ابادان |هوشبري968609

(3)سه پسراراك/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اراك |پرستاري968616

(3)سه دخترمشکين شهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |پرستاري968616

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي اروميهپرستاري 958630

968637
ظرفيت / رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |علوم ازمايشگاهي

فيض آبادتربت حيدريه/مازاد
(3)سه دختر

968637
علي /روزانه/ مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين |پرستاري

آبادكتول
(3)سه پسر

(3)سه دختربجنورد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |پرستاري968637

968637
/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|اتاق عمل

رامهرمز/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترجيرفت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |پرستاري968647

(3)سه دخترسرايان/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي بيرجند|پرستاري968647

(3)سه دخترزرند/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |مامايي968647

968647
/ تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي |شيمي كاربردي

شهر قدس/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترتهران/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |علوم ازمايشگاهي968657

(3)سه دخترشهريار/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |مامايي968657

(3)سه پسركهنوج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |علوم ازمايشگاهي968670

(3)سه دخترسرايان/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي بيرجند|پرستاري968670



(3)سه پسرطبس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |پرستاري968679

968685
/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |علوم ازمايشگاهي

گنبد/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرسروآباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |اتاق عمل968685

(3)سه پسردانشکده علوم پزشکي سيرجانعلوم آزمايشگاهي 958695

(3)سه دخترياسوج/روزانه/ دانشگاه شيراز |زيست شناسي سلولي ومولکولي968702

(3)سه پسرجيرفت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |پرستاري968702

(3)سه پسرمياندوآب/روزانه/ دانشگاه تبريز |دامپزشکي968714

968714
/ نيمسال دوم -دانشکده علوم پزشکي شوشتر|پرستاري

گچساران/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسربانه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |پرستاري968714

(3)سه دخترآبدانان/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي بهبهان |تکنولوژي پرتوشناسي968727

(3)سه دخترشاهين دژ/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي خوي |اتاق عمل968727

(3)سه پسرروزانه-دانشکده علوم پزشکي نيشابور-پرستاري 958735

(3)سه دخترفارسان/روزان/ دانشگاه علوم پزشکي شهركرد |مامايي968738

968738
-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|مهندسي بهداشت حرفه اي

حسن كيف/كالردشت /روزانه/ نيمسال اول 
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-سبزوار-دانشگاه حکيم سبزواري -شيمي 958739

(3)سه دخترتربيت معلم-اهواز/-س /پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 958739

(3)سه دخترتيران/روزانه/ دانشگاه اصفهان |حسابداري968747

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-پرستاري 958751

958751
وابسته به سازمان حفاظت -اموزشکده محيطزيست -شيمي 

شبانه-محيطکرج
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-هوشبري 958751



958751
-رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن -مهندسي بهداشت حرفه اي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترشيراز/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |علوم ازمايشگاهي968760

(3)سه دختربندر ديلم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بوشهر |هوشبري968760

(3)سه دخترلنگرود/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي گناباد |اتاق عمل968760

968760
بومي -پرديس عالمه اميني تبريز-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

مهربان/فرهنگيان/ آذربايجان شرقي 
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-پرستاري 958763

(3)سه دخترتربيت معلم-تبريز-(س )پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 958763

958763
-دانشگاه علوم پزشکي تهران-كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرسنندج- پرديس بنت الهدي صدر علوم تربيتي 958764

(3)سه دخترروزانه-گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان -مامايي 958771

(3)سه دخترروزانه-اهواز-دانشگاه شهيدچمران -روانشناسي 958771

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسالمي ايران-پرستاري 958771

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي ابادان-پرستاري 958771

(3)سه دخترقروه/روزانه/ سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |هوشبري968772

(3)سه پسرشهرك سهند/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |اتاق عمل968772

(3)سه پسرشهرك سهند/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |اتاق عمل968772

968780
پرديس فاطمه -دانشگاه فرهنگيان |اموزش كودكان استثنايي

جويم/فرهنگيان/ بومي فارس -اصفهان/س /الزهرا
(3)سه دختر

(3)سه پسرتربيت معلم-كرمانشاه-پرديس شهيدرجايي -علوم تربيتي 958781

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه بوعلي سيناهمدان-علوم ازمايشگاهي 958781

958781
وابسته به سازمان حفاظت -اموزشکده محيطزيست -شيمي 

شبانه-محيطکرج
(3)سه پسر



(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي سيرجان-پرستاري 958781

(3)سه دخترروزانه-خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان -مامايي 958781

(3)سه پسررومشکان/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي تربت جام |پرستاري968789

968789
محل تحصيل دانشکده -دانشگاه علوم پزشکي اراك|پرستاري

مريوان/روزانه/ پرستاري اراك 
(3)سه پسر

(3)سه دختردانشگاه علوم پزشکي بوشهرمامايي 958790

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-پرستاري 958797

(3)سه پسرپيام نور-واحدقروه-دانشگاه پيام نوركردستان -حسابداري 958797

(3)سه دخترروزانه-خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان -مامايي 958797

(3)سه پسرروزانه-خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان -علوم ازمايشگاهي 958797

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-علوم ازمايشگاهي 958797

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي شهركردهوشبري 958800

968800
/ نيمسال اول -رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن |پرستاري

رودبارمنجيل/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-بندرعباس-دانشگاه هرمزگان -مديريت بازرگاني 958806

(3)سه پسرتربيت معلم-ايالم-پرديس شهيدمدرس -علوم تربيتي 958806

968811
مخصوص داوطلبان بومي -دانشگاه علوم پزشکي زنجان|پرستاري

خدابنده/روزانه/ شهرستان ابهر و خدابنده 
(3)سه دختر

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |گفتاردرماني968811

968811
/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |مديريت خدمات بهداشتي درماني

ارسنجان/روزانه
(3)سه پسر

968811
بومي -پرديس عالمه اميني تبريز-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

اهر/فرهنگيان/ آذربايجان شرقي 
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن -اتاق عمل 958815

(3)سه دخترتربيت معلم-ايالم/-ع /پرديس امام جعفرصادق -علوم تربيتي 958815



(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي زاهدانگفتاردرماني 958815

968823
/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |مهندسي بهداشت حرفه اي

اشنويه/روزانه
(3)سه پسر

968823
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|علوم وصنايع غذايي

مالرد/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترتربيت معلم-ايالم/-ع /پرديس امام جعفرصادق -علوم تربيتي 958827

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه قم-حسابداري 958827

(3)سه دختربجستان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |هوشبري968831

(3)سه پسردزفول/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي دزفول|پرستاري968831

(3)سه دخترشوشتر/روزانه/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|مامايي968831

(3)سه دخترخنج/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |گفتاردرماني968831

(3)سه دخترتربيت معلم-شهركرد-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 958835

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-مهندسي بهداشت حرفه اي 958835

(3)سه دخترياسوج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |اتاق عمل968840

958844
-دانشگاه شهيدباهنر-علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

روزانه-كرمان
(3)سه دختر

(3)سه دخترتربيت معلم-كرمانشاه-پرديس شهيدصدوقي -علوم تربيتي 958844

(3)سه پسرتربيت معلم-ياسوج-پرديس شهيدايزدپناه -علوم تربيتي 958844

968850
/ ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |علوم ازمايشگاهي

بهنمير/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-مهندسي بهداشت حرفه اي 958852

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي قزوين-پرستاري 958852

(3)سه پسرخرم آباد- دانشگاه علوم پزشکي لرستان اتاق عمل 958855

(3)سه پسربوكان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |گفتاردرماني968859



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه بوعلي سيناهمدان-حسابداري 958860

(3)سه دخترروزانه-ساري-دانشگاه علوم پزشکي مادختردران -پرستاري 958860

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-پرستاري 958860

(3)سه دخترتربيت معلم-اروميه-پرديس عالمه طباطبايي -علوم تربيتي 958860

(3)سه دخترروزانه-سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان -مامايي 958860

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي خلخال-پرستاري 958860

(3)سه دخترياسوج/روزانه/ دانشگاه ياسوج |روانشناسي968868

(3)سه دخترتربيت معلم-پيشوا-پرديس زينبيه -علوم تربيتي 958874

(3)سه دخترتربيت معلم-زاهدان-پرديس رسالت -علوم تربيتي 958879

(3)سه پسردورود/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |اتاق عمل968886

(3)سه دخترنورآباد/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |علوم تغذيه968886

(3)سه پسرسنندج- دانشگاه علوم پزشکي كردستان هوشبري 958887

958888
-مشهد-موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -علوم تغذيه 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

958888
-سبزوار-دانشگاه حکيم سبزواري -زيست شناسي سلولي مولکولي 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترتربيت معلم-ياسوج-پرديس كوثر-علوم تربيتي 958888

958897
دانشگاه علوم پزشکي جندي -مهندسي بهداشت حرفه اي 

روزانه-شاپوراهواز
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-بجنورد-دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -پرستاري 958897

(3)سه دخترگرگان/روزانه/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |هوشبري968898

(3)سه دخترزرند/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |پرستاري968898

968898
/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|اتاق عمل

رامهرمز/روزانه
(3)سه دختر



(3)سه دخترشهر قدس/نوبت دوم/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |حسابداري968898

968898
ع /پرديس امام جعفرصادق -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

سرابله/فرهنگيان/ بومي استان ايالم -ايالم/
(3)سه دختر

(3)سه دخترتربيت معلم-اروميه-پرديس عالمه طباطبايي -علوم تربيتي 958906

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بابل-هوشبري 958906

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم اقتصادي-مديريت مالي 958906

(3)سه دخترروزانه-خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان -مامايي 958906

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-پرستاري 958906

(3)سه دخترفردوس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |اتاق عمل968909

(3)سه پسركوهبنان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |پرستاري968918

(3)سه دخترمشکين شهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |پرستاري968918

(3)سه پسرتربيت معلم-تبريز-پرديس عالمه اميني -علوم تربيتي 958923

(3)سه دخترروزانه-ساري-دانشگاه علوم پزشکي مادختردران -هوشبري 958927

(3)سه پسرروزانه-خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان -علوم ازمايشگاهي 958927

(3)سه دخترروزانه-سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان -علوم ازمايشگاهي 958927

(3)سه پسرالهيجان/روزانه/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |زيست شناسي جانوري968928

(3)سه پسرمشکين شهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |اتاق عمل968928

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-كارشناسي بهداشت عمومي 958937

(3)سه پسرقره ضياءالدين/نوبت دوم/ دانشگاه اروميه |دامپزشکي968937

(3)سه دخترخنج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |هوشبري968937

968937
/ نيمسال دوم -ساري-دانشگاه علوم پزشکي مازندران |پرستاري

زيراب سوادكوه/پرديس خودگردان
(3)سه دختر



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-علوم وصنايع غذايي 958945

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-پرستاري 958948

(3)سه دخترتربيت معلم-كرمانشاه-پرديس شهيدصدوقي -علوم تربيتي 958948

(3)سه دخترتربيت معلم-زاهدان-پرديس رسالت -علوم تربيتي 958948

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي قزوين-اتاق عمل 958948

968948
دشت /روزانه/ دانشکده علوم پزشکي ابادان |علوم ازمايشگاهي

آزادگان
(3)سه دختر

(3)سه دخترباغملك/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي ابادان |علوم ازمايشگاهي968948

(3)سه دخترخرامه/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي الرستان |پرستاري968948

958957
-دانشگاه علوم پزشکي تهران-كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-پرستاري 958957

(3)سه پسرروزانه-دانشکده علوم پزشکي مراغه-پرستاري 958957

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي بجنوردمامايي 958960

(3)سه پسرجوانرود/روزانه/ كرج -دانشگاه علوم پزشکي البرز|بهداشت عمومي968960

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-پرستاري 958966

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-مامايي 958973

(3)سه دخترجيرفت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |هوشبري968977

(3)سه دخترلنده دوگنبدان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |مامايي968977

(3)سه دخترشهر قدس/روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|روانشناسي968977

958978
-دانشگاه علوم پزشکي مادختردران -مهندسي بهداشت حرفه اي 

روزانه-ساري
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بابل-اتاق عمل 958978



(3)سه دخترتربيت معلم-شيراز-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 958978

(3)سه دخترروزانه-اهواز-دانشگاه شهيدچمران -زيست شناسي سلولي مولکولي 958978

968989
شهرك /روزانه/ دانشکده علوم پزشکي سراب |علوم ازمايشگاهي

سهند
(3)سه دختر

968989
مخصوص داوطلبان بومي -دانشگاه علوم پزشکي زنجان|پرستاري

خدابنده/روزانه/ شهرستان ابهر و خدابنده 
(3)سه پسر

968989
-پرديس شهيدمدرس سنندج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

سقز/فرهنگيان/ بومي كردستان 
(3)سه پسر

(3)سه دخترتربيت معلم-همدان-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 958990

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-كارشناسي بهداشت عمومي 958990

(3)سه پسرتربيت معلم-كرمانشاه-پرديس شهيدرجايي -علوم تربيتي 958996

(3)سه دخترتربيت معلم-زاهدان-پرديس رسالت -علوم تربيتي 958996

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي يزد-مامايي 958996

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي نيشابور-اتاق عمل 958996

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه خوارزمي تهران-زيست شناسي سلولي مولکولي 958996

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهركرد-پرستاري 958996

(3)سه دختردهدشت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |علوم ازمايشگاهي969002

(3)سه دخترياسوج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |اتاق عمل969002

(3)سه دخترتربيت معلم-كرج-پرديس اميركبير-علوم تربيتي 959007

(3)سه دخترروزانه-ساري-دانشگاه علوم پزشکي مادختردران -پرستاري 959007

(3)سه دخترپيام نور-واحدسقز-دانشگاه پيام نوركردستان -شيمي 959010

(3)سه دختربندر گناوه/نوبت دوم/ دانشگاه ايالم |علوم ازمايشگاهي دامپزشکي969016

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-مامايي 959018



(3)سه پسرتربيت معلم-اردبيل-پرديس عالمه طباطبايي -علوم تربيتي 959018

(3)سه پسرتربيت معلم-خرم اباد-پرديس عالمه طباطبايي -علوم تربيتي 959018

(3)سه دخترياسوج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |هوشبري969027

969027
/ مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين |پرستاري

اسفراين/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرفريمان/روزانه/ دانشگاه فردوسي مشهد |شيمي محض969027

969027
/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |فناوري اطالعات سالمت

مروست/روزانه
(3)سه دختر

959028
-واحددهدشت-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-زيست شناسي 

پيام نور
(3)سه پسر

(3)سه پسرتربيت معلم-قزوين-پرديس شهيدرجايي -علوم تربيتي 959028

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-اتاق عمل 959028

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جهرم-اتاق عمل 959028

(3)سه پسرياسوج- پرديس شهيد ايزد پناه علوم تربيتي 959036

(3)سه دختربافت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |مامايي969036

(3)سه دختررامسر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |مامايي969036

(3)سه دخترلردگان/روزانه/ دانشگاه اصفهان |روانشناسي969036

(3)سه دخترروزانه-سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان -هوشبري 959039

(3)سه دخترروزانه-اهواز-دانشگاه شهيدچمران -زيست شناسي سلولي مولکولي 959039

(3)سه دخترگرمسار/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي سمنان |علوم ازمايشگاهي969044

(3)سه دختردهلران/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |هوشبري969044

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي گناباد-پرستاري 959051

(3)سه دخترسراوان/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي زابل|مامايي969056



(3)سه دخترتربيت معلم-اهواز/-س /پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 959062

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-پرستاري 959062

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي يزد-مهندسي بهداشت محيط959062

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-مامايي 959062

(3)سه دخترجوانرود/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي زابل|مامايي969067

(3)سه دخترشبستر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي قم |بهداشت عمومي969067

(3)سه دخترنيشابور/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي نيشابور |هوشبري969077

(3)سه پسرنورآباد/روزانه/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري969077

(3)سه پسرنورآباد/روزانه/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري969077

(3)سه پسرنورآباد/روزانه/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري969077

(3)سه دختركوهدشت/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |مامايي969077

969077
دشت /روزا/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|مامايي

آزادگان
(3)سه دختر

(3)سه پسرخاتم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |اتاق عمل969077

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي زاهدانعلوم آزمايشگاهي 959085

969087
/ سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |تکنولوژي پرتوشناسي

مريوان/روزانه
(3)سه دختر

969087
بندر كنگ و /روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |پرستاري

چارك
(3)سه پسر

969096
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|علوم وصنايع غذايي

املش/روزانه
(3)سه دختر

969108
/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|مهندسي بهداشت محيط

ايذه/روزانه
(3)سه دختر

969119
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي تهران |علوم ازمايشگاهي

تبريز/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه دخترآبدانان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |هوشبري969119



969119
/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|اتاق عمل

مسجدسليمان/روزانه
(3)سه پسر

969128
پرديس / گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پرستاري

علي آبادكتول/خودگردان
(3)سه دختر

969138
/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |زيست شناسي سلولي ومولکولي

آذرشهر/روزانه
(3)سه پسر

969138
بومي -پرديس شهيدباهنركرمان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

عنبرآباد/فرهنگيان/ استان كرمان 
(3)سه دختر

(3)سه پسرگتوند/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي دزفول |هوشبري969147

(3)سه دخترعلي آبادكتول/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي گناباد |اتاق عمل969147

969147
بومي استان -پرديس كوثرياسوج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

گچساران/فرهنگيان/ كهکيلويه و بوير احمد 
(3)سه دختر

969165
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|علوم وصنايع غذايي

كرج/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسردهدشت/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي سيرجان |پرستاري969174

(3)سه پسرجوانرود/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي سيرجان |پرستاري969174

(3)سه دختردره شهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |اتاق عمل969174

(3)سه پسرگچساران/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |اتاق عمل969183

969191
نيمسال -خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان |علوم ازمايشگاهي

اليگودرز/روزانه/ دوم 
(3)سه دختر

(3)سه دخترفردوس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |پرستاري969191

(3)سه دختردهدشت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |مامايي969191

(3)سه دخترگيالنغرب/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |اتاق عمل969191

(3)سه دخترارسنجان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي فسا |بهداشت عمومي969200

(3)سه دختردورود/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |مامايي969209

969219
علي /پرديس خودگردان- / دانشگاه علوم پزشکي ايران|پرستاري

آبادكتول
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 959221



(3)سه دخترتربت جام/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |بهداشت عمومي969230

969230
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي همدان|بهداشت عمومي

كنگاور/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دختررومشکان/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |اتاق عمل969242

(3)سه دختردره شهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |علوم ازمايشگاهي969251

(3)سه پسرنقده/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي جيرفت |پرستاري969251

(3)سه دخترپاوه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي دزفول |اتاق عمل969251

969251
-پرديس بنت الهدي صدرقزوين-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

محمديه/فرهنگيان/ بومي استان قزوين 
(3)سه دختر

(3)سه پسرگرگان- دانشگاه علوم پزشکي گلستان علوم آزمايشگاهي 959261

(3)سه پسرجوانرود/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي گراش |پرستاري969261

969261
-پرديس شهيدبهشتي مشهد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

سرخس/فرهنگيان/ بومي خراسان رضوي 
(3)سه پسر

(3)سه دخترگرگان/روزانه/ دانشگاه زابل |دامپزشکي969275

969275
پرديس - / دانشگاه علوم پزشکي ايران|پرستاري

پارس آباد مغان/خودگردان
(3)سه پسر

969275
/ نيمسال اول -ساري-دانشگاه علوم پزشکي مازندران |پرستاري

رامسر/روزانه
(3)سه پسر

969275
ظرفيت / نيمسال اول -دانشکده علوم پزشکي مراغه|پرستاري

آذرشهر/مازاد
(3)سه دختر

(3)سه دختربندرتركمن/روزانه/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |مامايي969275

(3)سه دخترپارس آباد مغان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |اتاق عمل969275

969275
-پرديس بنت الهدي صدرسنندج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

سقز/فرهنگيان/ بومي كردستان 
(3)سه دختر

969275
-پرديس بنت الهدي صدررشت-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

صومعه سرا/فرهنگيان/ بومي گيالن 
(3)سه دختر

(3)سه دخترشازنداراك/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اراك |هوشبري969289

969289
محل تحصيل پرديس -دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه|پرستاري

مريوان/ظرفيت مازاد/ خودگردان دانشگاه 
(3)سه دختر



(3)سه دخترمشهد/روزانه/ مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين |پرستاري969289

969309
/ رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |مهندسي بهداشت حرفه اي

تنکابن/روزانه
(3)سه دختر

969316
بومي -پرديس شهيدباهنركرمان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

عنبرآباد/فرهنگيان/ استان كرمان 
(3)سه دختر

969322
/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |بهداشت عمومي

قره ضياءالدين/روزانه
(3)سه دختر

969322
بومي -پرديس شهيدباهنركرمان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

كهنوج/فرهنگيان/ استان كرمان 
(3)سه دختر

(3)سه دخترمشهد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |هوشبري969331

(3)سه دختراهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |بهداشت عمومي969331

969331
ع /پرديس امام جعفرصادق -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

دره شهر/فرهنگيان/ بومي استان ايالم -ايالم/
(3)سه دختر

(3)سه پسرشهربابك/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |پرستاري969340

969353
/ نيمسال دوم -ساري-دانشگاه علوم پزشکي مازندران |پرستاري

زيراب سوادكوه/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دختريزد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي جيرفت |هوشبري969363

(3)سه دخترشهربابك/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |هوشبري969363

(3)سه دخترروانسر/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |پرستاري969363

(3)سه دختربوكان/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |مامايي969376

969376
ظرفيت / سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |مامايي

مريوان/مازاد
(3)سه دختر

(3)سه پسرمياندوآب/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |بهداشت عمومي969376

969376
-پرديس شهيدبهشتي زنجان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

خدابنده/فرهنگيان/ بومي استان زنجان 
(3)سه پسر

(3)سه دخترشهربابك/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي سيرجان |علوم ازمايشگاهي969387

969387
ظرفيت / نيمسال اول -رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن |پرستاري

بانه/مازاد
(3)سه پسر

(3)سه پسرجوانرود/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي دزفول |اتاق عمل969395



969403
ظرفيت / سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |هوشبري

هريس/مازاد
(3)سه پسر

(3)سه دخترتربت جام/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |پرستاري969403

(3)سه دختربهار/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |هوشبري969421

(3)سه پسركرمان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |پرستاري969432

(3)سه پسربندرتركمن/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |پرستاري969432

969432
-اهواز/س /پرديس فاطمه الزهرا-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

آبادان/فرهنگيان/ بومي خوزستان 
(3)سه دختر

969442
نيمسال -خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان |علوم ازمايشگاهي

رومشکان/روزانه/ اول 
(3)سه پسر

969450
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس|پرستاري

بندر كنگ و چارك/روزانه
(3)سه پسر

969450
-پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

مراوه تپه/فرهنگيان/ بومي گلستان 
(3)سه پسر

(3)سه پسرخرم بيد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي فسا |هوشبري969456

(3)سه پسرازنا/ظرفيت مازاد/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي قم|پرستاري969462

(3)سه دختراهواز/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي ابادان |اتاق عمل969462

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي يزدپرستاري 959470

(3)سه دخترگنبد/روزانه/ دانشگاه تهران |مديريت صنعتي969473

(3)سه دخترآبادان/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي ابادان |پرستاري969483

(3)سه دخترآبادان/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي ابادان |پرستاري969483

969492
/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |تکنولوژي پرتوشناسي

ميناب/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرمالرد/پيام نور/ واحدمالرد -دانشگاه پيام نوراستان تهران |روانشناسي969492

(3)سه پسرگتوند/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي ابادان |علوم ازمايشگاهي969505

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي ايرانمديريت 959511



(3)سه دخترشهربابك/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي سيرجان |علوم ازمايشگاهي969516

(3)سه پسرروزانه-دانشکده علوم پزشکي تربت حيدريه-پرستاري 959520

969535
/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |علوم ازمايشگاهي

مراوه تپه/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-مهندسي بهداشت حرفه اي 959537

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي ياسوجهوشبري 959540

(3)سه پسردهاقان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |پرستاري969546

(3)سه پسرايذه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي دزفول |اتاق عمل969546

969546
/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |مديريت خدمات بهداشتي درماني

مشکين شهر/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-پرستاري 959557

(3)سه پسرروزانه-دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر-اتاق عمل 959557

(3)سه دخترتربيت معلم-بندرعباس/-س /پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 959557

(3)سه پسررودان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |هوشبري969559

969559
/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |هوشبري

كوهدشت/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترشهريار/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |هوشبري969559

969559
ظرفيت / نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي ايالم|پرستاري

سرابله/مازاد
(3)سه پسر

(3)سه پسرجنگل/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي بيرجند|پرستاري969559

(3)سه دخترتربيت معلم-كرمانشاه-پرديس شهيدصدوقي -علوم تربيتي 959566

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-علوم ازمايشگاهي 959566

(3)سه پسرتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 959566

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-پرستاري 959566



(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-پرستاري 959566

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي مراغه-كارشناسي بهداشت عمومي 959566

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تهران-كارشناسي بهداشت عمومي 959566

(3)سه دخترروزانه-سنندج-دانشگاه كردستان -زيست شناسي سلولي مولکولي 959566

(3)سه پسردره شهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |اتاق عمل969571

969571
ع /پرديس امام جعفرصادق -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

آشخانه/فرهنگيان/ بومي خراسان شمالي -بجنورد/
(3)سه دختر

969571
بومي -پرديس شهيدرجايي شيراز-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

خرم بيد/فرهنگيان/ فارس 
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه زابل-دامپزشکي 959580

(3)سه دخترشبانه-تهران-دانشگاه عالمه طباطبايي -علوم اقتصادي 959580

959580
-دانشگاه علوم پزشکي لرستان -كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه-خرم اباد
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-ساري-دانشگاه علوم پزشکي مادختردران -هوشبري 959580

969583
بومي استان -پرديس كوثرياسوج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

ياسوج/فرهنگيان/ كهکيلويه و بوير احمد 
(3)سه دختر

(3)سه پسرتاكستان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي قزوين |علوم ازمايشگاهي969593

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |هوشبري969593

969593
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي اردبيل|بهداشت عمومي

هشترود/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترتربيت معلم-كرمان-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 959595

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه شهركرد-دامپزشکي 959595

959595
دانشگاه صنعتي /-بيوتکنولوژي /زيست فناوري -مهندسي كشاورزي 

روزانه-اصفهان
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي گراش-پرستاري 959595

(3)سه پسرروزانه-خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان -هوشبري 959595



969604
/ بومي سيستان وبلوچستان -دانشگاه علوم پزشکي زاهدان|هوشبري

سراوان/مناطق محروم
(3)سه دختر

969604
-پرديس شهيدرجايي قزوين-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

تاكستان/فرهنگيان/ بومي استان قزوين 
(3)سه پسر

969604
پرديس شهيدچمران -دانشگاه فرهنگيان |اموزش كودكان استثنايي

سقز/فرهنگيان/ بومي كردستان -تهران
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان -پرستاري 959606

(3)سه پسرتربيت معلم-ياسوج-پرديس شهيدايزدپناه -علوم تربيتي 959606

(3)سه پسرروزانه-بجنورد-دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -اتاق عمل 959606

959606
تربيت -كرمان-پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -علوم تربيتي 

معلم
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه فردوسي مشهد-زيست شناسي سلولي مولکولي 959606

(3)سه پسرتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 959614

(3)سه دخترتربيت معلم-بوشهر-پرديس بنت الهدي صدر-علوم تربيتي 959614

(3)سه دختركرمان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |هوشبري969614

(3)سه دخترقروه درجزين/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |پرستاري969614

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-پرستاري 959621

(3)سه پسرتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 959621

969621
-مشهد-موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان |علوم تغذيه

مشهد/غير انتفاعي/ نيمسال دوم 
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهركرد-پرستاري 959629

959629
دانشگاه علوم پزشکي جندي -مهندسي بهداشت حرفه اي 

روزانه-شاپوراهواز
(3)سه دختر

959629
-دانشگاه علوم پزشکي تهران-كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترايالم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |علوم ازمايشگاهي969633

(3)سه دخترزيركوه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |هوشبري969633



969633
-پرديس بنت الهدي صدربوشهر-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

بندر ديلم/فرهنگيان/ بومي استان بوشهر 
(3)سه دختر

(3)سه دخترتربيت معلم-اهواز/-س /پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 959639

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي دزفول-اتاق عمل 959639

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-مامايي 959639

969651
بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

رامهرمز/مناطق محروم/ 
(3)سه پسر

969651
بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

رامهرمز/مناطق محروم/ 
(3)سه پسر

969651
بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

رامهرمز/مناطق محروم/ 
(3)سه پسر

(3)سه دختررشت/روزانه/ رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |مامايي969651

(3)سه پسرسردشت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي جيرفت |بهداشت عمومي969651

969651
-پرديس عالمه طباطبائي اردبيل-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

گرمي/فرهنگيان/ بومي استان اردبيل 
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي گناباد-پرستاري 959652

(3)سه دخترتربيت معلم-كرمانشاه-پرديس شهيدصدوقي -علوم تربيتي 959652

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-علوم ازمايشگاهي 959661

969663
-پرديس بنت الهدي صدرقزوين-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

تاكستان/فرهنگيان/ بومي استان قزوين 
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-كارشناسي بهداشت عمومي 959666

(3)سه پسرتربيت معلم-ياسوج-پرديس شهيدايزدپناه -علوم تربيتي 959666

(3)سه دختراسدآباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |مامايي969672

(3)سه دخترخرم بيد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |بهداشت عمومي969672

(3)سه دخترالمرد/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي گراش |اتاق عمل969672

959675
-دانشگاه علوم پزشکي كردستان -مهندسي بهداشت حرفه اي 

روزانه-سنندج
(3)سه دختر



(3)سه دخترتربيت معلم-شيراز-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 959675

(3)سه دخترتربيت معلم-همدان-پرديس شهيدباهنر-دبيري شيمي 959675

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي سبزواراتاق عمل 959675

(3)سه پسرتربيت معلم-سنندج-پرديس شهيدمدرس -علوم تربيتي 959684

(3)سه پسرتربيت معلم-شهركرد-پرديس بحرالعلوم -علوم تربيتي 959684

(3)سه دخترشوشتر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي دزفول |اتاق عمل969687

(3)سه دخترفردوس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |اتاق عمل969687

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-پرستاري 959692

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي قزوين-اتاق عمل 959696

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-هوشبري 959696

(3)سه پسردانشکده علوم پزشکي بهبهانپرستاري959700

969700
پرديس / گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پرستاري

علي آبادكتول/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه دخترآبادان/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي شوشتر |مامايي969700

(3)سه دخترمهاباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |بهداشت عمومي969700

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه قم-شيمي 959702

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-اتاق عمل 959702

959713
-دانشگاه علوم پزشکي كردستان -مهندسي بهداشت حرفه اي 

روزانه-سنندج
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان -مامايي 959713

(3)سه دخترشبانه-رشت-دانشگاه گيالن -زيست شناسي 959713

(3)سه دخترتربيت معلم-تبريز-(س )پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 959713



(3)سه دخترروزانه-خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان -پرستاري 959713

(3)سه پسرتربيت معلم-گرگان-پرديس ايت اله خامنه اي -علوم تربيتي 959713

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-علوم ازمايشگاهي 959713

(3)سه پسربجستان/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي بيرجند|پرستاري969713

(3)سه دخترمشکين شهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |مامايي969713

969713
پيام / واحدهشتگرد -دانشگاه پيام نوراستان البرز|روانشناسي

هشتگرد/نور
(3)سه پسر

(3)سه دختراسالم شهر/روزانه/ دانشگاه تهران |مديريت مالي969713

969725
نيمسال -خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان |علوم ازمايشگاهي

اليگودرز/روزانه/ اول 
(3)سه دختر

(3)سه دخترشوشتر/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي شوشتر |مامايي969725

(3)سه دخترروزانه-گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان -مامايي 959730

959730
-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-مديريت خدمات بهداشتي درماني 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترتربيت معلم-اهواز/-س /پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 959730

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهركرد-پرستاري 959730

959730
-دانشگاه علوم پزشکي كردستان -كارشناسي بهداشت عمومي 

روزانه-سنندج
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي يزد-اتاق عمل 959730

959730
-دانشگاه علوم پزشکي يزد-مديريت خدمات بهداشتي درماني 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي شهركردعلوم آزمايشگاهي 959734

969735
-پرديس شهيدرجايي اروميه-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

شاهين دژ/فرهنگيان/ بومي آذربايجان غربي 
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايران-پرستاري 959742

(3)سه پسردانشکده علوم پزشکي آبادان959742



969743
-پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

دهدشت/فرهنگيان/ بومي استان كهکيلويه و بوير احمد 
(3)سه پسر

(3)سه دخترمرودشت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي جيرفت |اتاق عمل969751

969751
-پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

گچساران/فرهنگيان/ بومي استان كهکيلويه و بوير احمد 
(3)سه پسر

969751
پرديس خواجه نصيرالدين -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

زرند/فرهنگيان/ بومي استان كرمان -طوسي كرمان
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بابل-پرستاري 959755

959755
-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-مديريت خدمات بهداشتي درماني 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترلنده دوگنبدان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |هوشبري969763

969763
/ ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |بهداشت عمومي

آمل/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرسروآباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |اتاق عمل969763

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-مهندسي بهداشت محيط959765

(3)سه دخترتربيت معلم-تبريز-(س )پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 959765

(3)سه دخترتربيت معلم-بوشهر-پرديس بنت الهدي صدر-علوم تربيتي 959765

959765
-گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان -كارشناسي بهداشت عمومي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرتربيت معلم-سنندج-پرديس شهيدمدرس -علوم تربيتي 959765

969776
/ بومي سيستان وبلوچستان -دانشگاه علوم پزشکي زاهدان|پرستاري

زابل/مناطق محروم
(3)سه دختر

(3)سه دخترتکاب/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |فناوري اطالعات سالمت969776

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-پرستاري 959786

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه بوعلي سيناهمدان-شيمي 959786

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه بوعلي سيناهمدان-حسابداري 959786

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بابل-پرستاري 959786



(3)سه پسرجيرفت/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي سيرجان |پرستاري969788

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي دزفولهوشبري 959790

959796
-دانشگاه علوم پزشکي ايران-مديريت خدمات بهداشتي درماني 

روزانه
(3)سه دختر

969797
ظرفيت / نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي قزوين|پرستاري

نقده/مازاد
(3)سه دختر

(3)سه پسررزن/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |پرستاري969797

(3)سه پسرتربيت معلم-سنندج-پرديس شهيدمدرس -علوم تربيتي 959800

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جهرم-پرستاري 959800

959800
-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي دزفول-اتاق عمل 959800

(3)سه دخترفيروزآباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي جيرفت |اتاق عمل969806

969806
-پرديس عالمه طباطبائي اردبيل-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

پارس آباد مغان/فرهنگيان/ بومي استان اردبيل 
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-بجنورد-دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -پرستاري 959810

959810
-رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن -مهندسي بهداشت حرفه اي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-اتاق عمل 959810

(3)سه پسرتهران اقتصاد پول و بانکداري- دانشگاه شهيد بهشتي 959812

(3)سه دخترمالرد/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي ساوه |پرستاري969818

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-مهندسي بهداشت حرفه اي 959820

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم اقتصادي-مديريت اموربانکي 959825

(3)سه پسرتربيت معلم-اراك-پرديس شهيدباهنر-دبيري زيست شناسي 959834

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي قزوين-پرستاري 959840



(3)سه دخترروزانه-گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان -هوشبري 959840

959840
-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-كارشناسي بهداشت عمومي 959840

(3)سه پسرديواندره/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي جيرفت |هوشبري969844

969844
پرديس / نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي اصفهان|پرستاري

قروه/خودگردان
(3)سه پسر

959848
-موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -علوم ازمايشگاهي 

غيرانتفاعي-مشهد
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-پرستاري 959848

969852
مناطق / بومي شرق استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي بم|مامايي

بم/محروم
(3)سه دختر

(3)سه پسراسالم آبادغرب/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي ابادان |اتاق عمل969852

969852
سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |مهندسي بهداشت حرفه اي

ديواندره/روزانه/ 
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-تهران-دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -روانشناسي 959859

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پرستاري 959863

(3)سه دخترتربيت معلم-شيراز-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 959863

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه تهران-زمين شناسي 959871

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-دندانپزشکي 959871

(3)سه دختركوهدشت/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |مامايي969872

969872
-پرديس بنت الهدي صدربوشهر-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

بندر ديلم/فرهنگيان/ بومي استان بوشهر 
(3)سه دختر

969884
/ نيمسال دوم -دانشکده علوم پزشکي شوشتر|پرستاري

انديمشك/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرايذه/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي دزفول|پرستاري969884

(3)سه پسردانشکده علوم پزشکي بهبهانكارشناسي تکنولوژي 959892



(3)سه پسرايوان غرب/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |علوم ازمايشگاهي969896

969896
-پرديس بحرالعلوم شهركرد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

لردگان/فرهنگيان/ بومي استان چهارمحال وبختياري 
(3)سه پسر

969907
/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |زيست شناسي سلولي ومولکولي

تاكستان/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دختركرج/روزانه/ رشت -دانشگاه گيالن |شيمي كاربردي969907

(3)سه دخترنهاوند/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |اتاق عمل969917

(3)سه پسرربط/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |مهندسي بهداشت حرفه اي969937

(3)سه دختركنگاور/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |مامايي969948

(3)سه دخترقم/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |مامايي969948

969948
بومي -پرديس اميركبيركرج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

نظرآباد/فرهنگيان/ استان البرز 
(3)سه دختر

969948
-پرديس بنت الهدي صدربوشهر-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

بندر دير/فرهنگيان/ بومي استان بوشهر 
(3)سه دختر

99529952دانشگاه خوارزمي تهرانشيمي 959952

(3)سه دخترسقز/روزانه/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |زيست فناوري969957

(3)سه پسرشهربابك/دانشگاه ع|علوم ازمايشگاهي969965

(3)سه پسرلنده دوگنبدان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |علوم تغذيه969965

969965
-پرديس بحرالعلوم شهركرد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

لردگان/فرهنگيان/ بومي استان چهارمحال وبختياري 
(3)سه پسر

(3)سه دخترفسا/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |بهداشت عمومي969975

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي رفسنجاناتاق عمل 959984

9610000
ويژه /مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند|علوم ورزشي

سلماس/نوبت دوم/ / خواهران 
(3)سه دختر

(3)سه دخترفراشبند/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي شوشتر |مامايي9610012

(3)سه دخترشهربابك/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |اتاق عمل9610025



(3)سه پسربوئين زهرا/روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |حسابداري9610025

(3)سه پسراركوازملکشاهي/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |هوشبري9610044

(3)سه دخترتهران/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر |هوشبري9610044

9610053
/ بجنورد -دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي |پرستاري

تايباد/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسررومشکان/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي زابل|پرستاري9610062

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي سبزوارهوشبري 9510072

9610073
بندر كنگ و /روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |هوشبري

چارك
(3)سه پسر

(3)سه دختركاشمر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي سبزوار |اتاق عمل9610073

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي دزفولپرستاري 9510075

(3)سه دخترپاكدشت/روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |مديريت بيمه9610083

9610091
/ بجنورد -دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي |هوشبري

كاشمر/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترجغتاي/روزانه/ دانشگاه فردوسي مشهد |شيمي كاربردي9610091

(3)سه دخترجويم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي جهرم |بهداشت عمومي9610099

(3)سه دختربم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |پرستاري9610109

(3)سه دخترشهر قدس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |علوم ازمايشگاهي9610122

(3)سه پسرمشکين شهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |پرستاري9610133

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي بيرجنداتاق عمل 9510155

(3)سه پسرسيرجان/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي سيرجان |علوم ازمايشگاهي9610156

9610166
-پرديس بنت الهدي صدربوشهر-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

بندر دير/فرهنگيان/ بومي استان بوشهر 
(3)سه دختر

(3)سه پسرتنکابن/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |علوم ازمايشگاهي9610175



(3)سه دختركهنوج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي جيرفت |مامايي9610175

9610183
ع /پرديس امام محمدباقر-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

جاجرم/فرهنگيان/ بومي خراسان شمالي -بجنورد/
(3)سه پسر

9610195
/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |علوم ازمايشگاهي

گنبد/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترزرند/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي سيرجان |هوشبري9610195

(3)سه دخترانديمشك/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي شوشتر |مامايي9610195

(3)سه پسرسروآباد/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي شوشتر |اتاق عمل9610195

(3)سه پسرپارس آباد مغان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |پرستاري9610210

(3)سه دختركامياران/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |بهداشت عمومي9610210

(3)سه پسرجيرفت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |پرستاري9610239

(3)سه پسرفالورجان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي جيرفت |اتاق عمل9610239

9610239
/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |مهندسي بهداشت حرفه اي

مياندوآب/روزانه
(3)سه دختر

9610239
-پرديس شهيدرجايي كرمانشاه-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

گيالنغرب/فرهنگيان/ بومي استان كرمانشاه 
(3)سه پسر

9610253
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس|پرستاري

حاجي آباد/روزانه
(3)سه پسر

9610253
/ بومي سيستان وبلوچستان -دانشگاه علوم پزشکي زاهدان|پرستاري

سراوان/مناطق محروم
(3)سه پسر

(3)سه دخترپارس آباد مغان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |مامايي9610253

(3)سه پسرمهران/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |اتاق عمل9610253

(3)سه دخترآبدانان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |اتاق عمل9610253

9610302
/ دانشکده علوم پزشکي سراب |بهداشت عمومي

قره ضياءالدين/روزانه
(3)سه پسر

9610313
/ سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |بهداشت عمومي

دهگالن/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 9510320



(3)سه دخترپيام نور-مركزابادان-دانشگاه پيام نورخوزستان -حسابداري 9510320

9610322
ظرفيت / نيمسال دوم -رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن |پرستاري

چناران/مازاد
(3)سه پسر

9610322
-پرديس شهيدرجايي اروميه-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

بوكان/فرهنگيان/ بومي آذربايجان غربي 
(3)سه پسر

9610322
-پرديس بنت الهدي صدرسنندج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

سقز/فرهنگيان/ بومي كردستان 
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان-پرستاري 9510328

(3)سه پسرروزانه-دانشکده علوم پزشکي دزفول-هوشبري 9510328

9510328
دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي -مهندسي بهداشت حرفه اي 

روزانه-تهران
(3)سه دختر

9610332
/ ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |بهداشت عمومي

كياكال/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دختركنگاور/نوبت دوم/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |دامپزشکي9610339

(3)سه دختربم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |هوشبري9610347

(3)سه دختربانه/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |پرستاري9610347

(3)سه دخترياسوج/روزانه/ دانشگاه ياسوج |روانشناسي9610347

9610347
پرديس خواجه نصيرالدين -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

بم/فرهنگيان/ بومي استان كرمان -طوسي كرمان
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-دندانپزشکي 9510352

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زابل-پرستاري 9510352

(3)سه دخترروزانه-اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي -شيمي 9510352

9510358
دانشگاه علوم پزشکي -كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه-شهيدبهشتي تهران
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-هوشبري 9510358

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهركرد-پرستاري 9510358

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي دخترجان-پرستاري 9510358



(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-پرستاري 9510358

(3)سه دخترتربيت معلم-تبريز-(س )پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 9510358

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي گناباد-مامايي 9510365

(3)سه پسرتربيت معلم-اروميه-پرديس شهيدرجايي -علوم تربيتي 9510365

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-پرستاري 9510365

9610370
-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|مهندسي بهداشت حرفه اي

تاكستان/روزانه/ نيمسال اول 
(3)سه پسر

(3)سه دخترآذرشهر/روزانه/ دانشگاه اروميه |روانشناسي9610370

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-پرستاري 9510373

(3)سه پسرروزانه-گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان -اتاق عمل 9510373

9510373
-موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -علوم ازمايشگاهي 

غيرانتفاعي-مشهد
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه ايالم-حسابداري 9510373

(3)سه پسرتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 9510373

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-علوم ازمايشگاهي 9510373

(3)سه دختردانشگاه علوم پزشکي ياسوجمامايي 9510385

(3)سه دخترآبادان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |فناوري اطالعات سالمت9610385

9610385
-پرديس شهيدمدرس سنندج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

بانه/فرهنگيان/ بومي كردستان 
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه فردوسي مشهد-مديريت بازرگاني 9510386

(3)سه دخترتربيت معلم-بوشهر-پرديس بنت الهدي صدر-علوم تربيتي 9510391

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-پرستاري 9510391

9610396
/ نيمسال دوم -رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن |پرستاري

رشت/روزانه
(3)سه پسر



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي گناباد-مامايي 9510398

(3)سه پسرتربيت معلم-سنندج-پرديس شهيدمدرس -علوم تربيتي 9510398

(3)سه دخترمشهد/ظرفيت مازاد/ رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |پرستاري9610405

(3)سه پسرباغملك/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي دزفول|پرستاري9610405

9610405
پرديس عالمه طباطبائي خرم -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

اليگودرز/فرهنگيان/ بومي لرستان -اباد
(3)سه پسر

9610405
بومي -پرديس عالمه اميني تبريز-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

هريس/فرهنگيان/ آذربايجان شرقي 
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي گناباد-اتاق عمل 9510414

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه خوارزمي تهران-زيست شناسي سلولي مولکولي 9510414

(3)سه پسرتربيت معلم-بيرجند-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 9510414

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان-مامايي 9510414

9610416
-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|مهندسي بهداشت حرفه اي

تنکابن/روزانه/ نيمسال دوم 
(3)سه دختر

9610416
-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|مهندسي بهداشت حرفه اي

قروه/روزانه/ نيمسال دوم 
(3)سه پسر

9510423
-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زيست شناسي سلولي مولکولي 

روزانه-زاهدان
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-پرستاري 9510423

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-كارشناسي بهداشت عمومي 9510423

9610429
بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

باغملك/مناطق محروم/ 
(3)سه دختر

9610429
بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

باغملك/مناطق محروم/ 
(3)سه دختر

9610429
بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

باغملك/مناطق محروم/ 
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-بابلسر-دانشگاه مادختردران -زيست شناسي سلولي مولکولي 9510432

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-اتاق عمل 9510432



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-شيمي 9510432

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل-هوشبري 9510432

(3)سه دخترقائن/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |بهداشت عمومي9610437

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي ابادان-پرستاري 9510448

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-مهندسي بهداشت حرفه اي 9510448

(3)سه پسرسميرم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |علوم وصنايع غذايي9610455

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-مامايي 9510458

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايران-پرستاري 9510458

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه يزد-شيمي 9510458

9610464
-پرديس شهيدرجايي كرمانشاه-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

گيالنغرب/فرهنگيان/ بومي استان كرمانشاه 
(3)سه پسر

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي ايالماتاق عمل 9510465

9510467
-دانشگاه علوم پزشکي قزوين-مديريت خدمات بهداشتي درماني 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-كارشناسي بهداشت عمومي 9510467

(3)سه پسرخنج/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي الرستان |اتاق عمل9610472

(3)سه دختردهدشت/دانشگاه علوم پزش|اتاق عمل9610472

9610472
ع /پرديس امام محمدباقر-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

جاجرم/فرهنگيان/ بومي خراسان شمالي -بجنورد/
(3)سه پسر

(3)سه دخترزرند/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بم |علوم ازمايشگاهي9610483

(3)سه دخترشوشتر/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي شوشتر |مامايي9610483

(3)سه پسردانشکده علوم پزشکي تربت جامپرستاري 9510485

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي ياسوجاتاق عمل 9510486



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زابل-مامايي 9510491

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي دزفول-اتاق عمل 9510491

(3)سه دخترمريوان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |بهداشت عمومي9610496

(3)سه دخترتربيت معلم-اهواز/-س /پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 9510508

(3)سه پسرروزانه-تهران-دانشگاه عالمه طباطبايي -مديريت بيمه اكو9510508

(3)سه پسرتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 9510515

9510515
دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي -كارشناسي بهداشت عمومي 

روزانه-تهران
(3)سه دختر

(3)سه دخترشبانه-تهران/س /دانشگاه الزهرا-شيمي 9510515

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زابل-داروسازي 9510515

(3)سه دخترروزانه-اهواز-دانشگاه شهيدچمران -حسابداري 9510515

9510515
-دانشگاه علوم پزشکي كردستان -مهندسي بهداشت حرفه اي 

روزانه-سنندج
(3)سه دختر

(3)سه دختردهدشت/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |هوشبري9610518

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي گناباد-مامايي 9510530

(3)سه دخترروزانه-بجنورد-دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -اتاق عمل 9510530

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-كارشناسي بهداشت عمومي 9510530

9510538
دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي -كارشناسي بهداشت عمومي 

روزانه-تهران
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه اصفهان-علوم اقتصادي 9510538

(3)سه پسررومشکان/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |هوشبري9610546

(3)سه دخترتربيت معلم-شيراز-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 9510555

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي ابادان-پرستاري 9510555



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي قزوين-مهندسي بهداشت حرفه اي 9510555

(3)سه پسراسکو/نوبت دوم/ دانشگاه تبريز |دامپزشکي9610561

(3)سه دخترقشم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |هوشبري9610561

(3)سه دختربوكان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |بهداشت عمومي9610561

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-هوشبري 9510566

(3)سه پسرتربيت معلم-دخترجان-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 9510566

(3)سه پسرربط/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |هوشبري9610574

(3)سه دخترشيراز/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |مامايي9610574

(3)سه پسرشاهين دژ/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |بهداشت عمومي9610574

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-مهندسي بهداشت محيط9510577

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه اروميه-شيمي 9510577

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي قزوين-پرستاري 9510577

(3)سه دخترنهبندان/روزانه/ دانشگاه بيرجند |زيست شناسي9610586

9610586
ظرفيت / نيمسال دوم -دانشکده علوم پزشکي مراغه|پرستاري

بوكان/مازاد
(3)سه پسر

9610586
/ سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |بهداشت عمومي

مريوان/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي سيرجان-هوشبري 9510593

9510593
تربيت -قم-(س )پرديس حضرت معصومه -دبيري زيست شناسي 

معلم
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-هوشبري 9510593

(3)سه دخترتربيت معلم-قم-(س )پرديس حضرت معصومه -علوم تربيتي 9510606

(3)سه پسرآستانه اشرفيه/روزانه/ رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |پرستاري9610606



(3)سه دخترلردگان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهركرد |اتاق عمل9610606

(3)سه دختردر گز/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |اتاق عمل9610606

9610606
/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |فناوري اطالعات سالمت

جوانرود/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-ساري-دانشگاه علوم پزشکي مادختردران -پرستاري 9510614

9510614
دانشگاه علوم پزشکي جندي -مهندسي بهداشت حرفه اي 

روزانه-شاپوراهواز
(3)سه دختر

(3)سه پسرتربيت معلم-بيرجند-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 9510614

(3)سه دخترشبانه-تهران-دانشگاه عالمه طباطبايي -مديريت صنعتي 9510614

(3)سه دخترروزانه-گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان -اتاق عمل 9510620

(3)سه پسرروزانه-دانشکده علوم پزشکي دزفول-هوشبري 9510620

9610620
ظرفيت / نيمسال دوم -دانشکده علوم پزشکي مراغه|پرستاري

عجب شير/مازاد
(3)سه دختر

(3)سه دختردهدشت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |مامايي9610620

9610620
س /پرديس فاطمه الزهرا-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

قشم/فرهنگيان/ بومي هرمزگان -بندرعباس/
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-پرستاري 9510631

(3)سه دخترتربيت معلم-رشت-پرديس بنت الهدي صدر-علوم تربيتي 9510631

(3)سه پسرتربيت معلم-كرمانشاه-پرديس شهيدرجايي -علوم تربيتي 9510631

(3)سه دخترتربيت معلم-ايالم/-ع /پرديس امام جعفرصادق -علوم تربيتي 9510631

(3)سه پسربم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |هوشبري9610643

9610643
بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

ايذه/مناطق محروم/ 
(3)سه دختر

9610643
بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

ايذه/مناطق محروم/ 
(3)سه دختر

9610643
بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

ايذه/مناطق محروم/ 
(3)سه دختر



9610643
ظرفيت / نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي قزوين|پرستاري

تهران/مازاد
(3)سه دختر

(3)سه پسرساوه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اراك |پرستاري9610643

(3)سه دخترفسا/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |بهداشت عمومي9610643

9510646
-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه
(3)سه دختر

9510646
-موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -علوم ازمايشگاهي 

غيرانتفاعي-مشهد
(3)سه پسر

(3)سه دخترتربيت معلم-اهواز/-س /پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 9510646

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-پرستاري 9510646

9510646
-موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -زيست شناسي سلولي مولکولي 

غيرانتفاعي-تبريز
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-مهندسي بهداشت حرفه اي 9510660

(3)سه دخترتربيت معلم-همدان-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 9510660

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-اتاق عمل 9510660

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-پرستاري 9510660

(3)سه دخترمشکين شهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |مامايي9610665

(3)سه پسرفردوس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي گناباد |اتاق عمل9610665

9610665
-پرديس شهيدمدرس سنندج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

كامياران/فرهنگيان/ بومي كردستان 
(3)سه پسر

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي تبريزكارشناسي بهداشت عمومي 9510667

9510670
-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-مهندسي بهداشت محيط

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 9510670

(3)سه پسرتربيت معلم-سنندج-پرديس شهيدمدرس -علوم تربيتي 9510670

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه قم-مديريت صنعتي 9510670



9610675
/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |كتابداري درشاخه پزشکي

مروست/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترتربيت معلم-رشت-پرديس بنت الهدي صدر-علوم تربيتي 9510681

(3)سه دخترتربيت معلم-اهواز/-س /پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 9510681

9510681
-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه
(3)سه دختر

9610687
ظرفيت / نيمسال دوم -رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن |پرستاري

رامسر/مازاد
(3)سه پسر

(3)سه دخترخواف/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي مشهد |فناوري اطالعات سالمت9610687

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي قزوين-اتاق عمل 9510692

(3)سه پسرسلطان آبادسبزوار/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |پرستاري9610712

9610732
-پرديس شهيدمدرس سنندج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

سقز/فرهنگيان/ بومي كردستان 
(3)سه پسر

(3)سه دخترسروآباد/روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |حسابداري9610743

9610743
پيام / مركزتالش -دانشگاه پيام نوراستان گيالن |حسابداري

رضوانشهر/نور
(3)سه پسر

(3)سه پسرگرگان- دانشگاه علوم پزشکي گلستان مهندس بهداشت و محيط 9510755

9610756
/ تهران -دانشگاه خوارزمي |زيست شناسي سلولي ومولکولي

گنبد/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دختركهنوج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بم |علوم ازمايشگاهي9610756

9610756
پرديس / نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي اصفهان|پرستاري

ايلخچي/خودگردان
(3)سه پسر

9610756
پرديس / ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |پرستاري

كرمانشاه/خودگردان
(3)سه دختر

9610756
بومي -پرديس شهيدباهنركرمان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

جيرفت/فرهنگيان/ استان كرمان 
(3)سه دختر

9610771
نيمسال -خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان |علوم ازمايشگاهي

الشتر/روزانه/ اول 
(3)سه دختر

9610771
/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |مهندسي بهداشت حرفه اي

بناب/روزانه
(3)سه دختر

9610771
پرديس خواجه نصيرالدين -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

جيرفت/فرهنگيان/ بومي استان كرمان -طوسي كرمان
(3)سه پسر



(3)سه دخترمريوان/روزانه/ ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |پرستاري9610784

9610784
/ رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |مهندسي بهداشت حرفه اي

آستارا/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترالمرد/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي زابل|مامايي9610806

(3)سه دخترشوشتر/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي شوشتر |اتاق عمل9610806

9610817
/ مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين |بهداشت عمومي

اسفراين/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسركرج/نوبت دوم/ دانشگاه تبريز |دامپزشکي9610830

(3)سه دختربم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |مامايي9610830

9610830
-بيرجند/ع /پرديس امام سجاد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

سربيشه/فرهنگيان/ بومي خراسان جنوبي 
(3)سه دختر

(3)سه دخترتربت جام/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |هوشبري9610843

(3)سه دختربوكان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |بهداشت عمومي9610843

9610843
عباس /روزانه/ ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |اتاق عمل

آباد
(3)سه پسر

9610843
سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |مهندسي بهداشت حرفه اي

مريوان/روزانه/ 
(3)سه دختر

(3)سه پسراليگودرز/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |دامپزشکي9610856

(3)سه پسربجستان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي گناباد |هوشبري9610856

9610856
پرديس / گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پرستاري

گنبد/خودگردان
(3)سه دختر

9610856
/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|بهداشت عمومي

شوشتر/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دختركيار/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهركرد |اتاق عمل9610856

9610856
-پرديس بحرالعلوم شهركرد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

لردگان/فرهنگيان/ بومي استان چهارمحال وبختياري 
(3)سه پسر

(3)سه پسردانشگاه شهيد چمران اهوازدامپزشکي 9510868

9610868
-پرديس شهيدمدرس سنندج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

سقز/فرهنگيان/ بومي كردستان 
(3)سه پسر



(3)سه دخترشهربابك/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي سيرجان |هوشبري9610879

9610879
بندر كنگ و /روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |هوشبري

چارك
(3)سه دختر

(3)سه پسردورود/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |هوشبري9610879

(3)سه دخترتربت جام/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي زابل|مامايي9610902

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي اردبيلهوشبري 9510920

(3)سه دخترنکا/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |پرستاري9610923

9610923
/ دانشگاه فردوسي مشهد |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

تربت جام/روزانه
(3)سه دختر

9610938
/-ورامين /پرديس زينبيه پيشوا-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

گلستان/فرهنگيان/ بومي استان تهران 
(3)سه دختر

(3)سه دختربوكان/روزانه/ دانشگاه اروميه |دامپزشکي9610950

9610950
-پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

گرگان/فرهنگيان/ بومي گلستان 
(3)سه پسر

(3)سه دختردانشگاه علوم پزشکي بندرعباسمامايي 9510960

9610961
سيب /روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زاهدان |علوم ازمايشگاهي

سوران و مهرستان
(3)سه پسر

9610961
/ بومي سيستان وبلوچستان -دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر|مامايي

سراوان/مناطق محروم
(3)سه دختر

9610973
پرديس / گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |علوم ازمايشگاهي

گنبد/خودگردان
(3)سه پسر

9610973
نيمسال -خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان |بهداشت عمومي

گراب/روزانه/ دوم 
(3)سه دختر

9610987
/ تهران -دانشگاه خوارزمي |زيست شناسي سلولي ومولکولي

كرج/روزانه
(3)سه دختر

9610987
بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

رامهرمز/مناطق محروم/ 
(3)سه پسر

9610987
بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

رامهرمز/مناطق محروم/ 
(3)سه پسر

9610987
بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

رامهرمز/مناطق محروم/ 
(3)سه پسر

(3)سه پسرعنبرآباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي جيرفت |پرستاري9610987



(3)سه دخترشيراز/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |بهداشت عمومي9610987

(3)سه پسرتربت جام/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي سبزوار |اتاق عمل9610987

9611000
ظرفيت / نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي قزوين|پرستاري

اسالم آبادغرب/مازاد
(3)سه پسر

9611000
ظرفيت / نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي قزوين|پرستاري

پاوه/مازاد
(3)سه دختر

(3)سه دخترقائن/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |اتاق عمل9611000

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر |اتاق عمل9611000

9611000
/ تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي |شيمي كاربردي

نظرآباد/روزانه
(3)سه دختر

9611000
/-ورامين /پرديس زينبيه پيشوا-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

شهر قدس/فرهنگيان/ بومي استان تهران 
(3)سه دختر

(3)سه دخترزابل/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي زابل|پرستاري9611013

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-پرستاري 9511022

(3)سه پسرتربيت معلم-گرگان-پرديس ايت اله خامنه اي -علوم تربيتي 9511022

(3)سه دخترتربيت معلم-شيراز-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 9511022

9611023
بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

باغملك/مناطق محروم/ 
(3)سه دختر

9611023
بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

باغملك/مناطق محروم/ 
(3)سه دختر

9611023
بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

باغملك/مناطق محروم/ 
(3)سه دختر

(3)سه پسرتربيت معلم-رشت/-ع /پرديس امام علي -علوم تربيتي 9511038

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-اتاق عمل 9511038

9511038
-دانشکده علوم پزشکي تربت حيدريه-كارشناسي بهداشت عمومي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترشبانه-تهران/س /دانشگاه الزهرا-شيمي 9511038

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-پرستاري 9511038



(3)سه دختربجنورد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |اتاق عمل9611043

9611043
/ دانشگاه علوم پزشکي قزوين |مهندسي بهداشت حرفه اي

محمديه/روزانه
(3)سه دختر

9611043
/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |فناوري اطالعات سالمت

سردشت/روزانه
(3)سه دختر

9611043
بومي استان -پرديس كوثرياسوج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

ياسوج/فرهنگيان/ كهکيلويه و بوير احمد 
(3)سه دختر

(3)سه دخترتربيت معلم-شيراز-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 9511054

(3)سه دخترروزانه-بجنورد-دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -پرستاري 9511054

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-پرستاري 9511054

9511054
-دانشگاه علوم پزشکي كردستان -كارشناسي بهداشت عمومي 

روزانه-سنندج
(3)سه دختر

9611058
/ تهران -دانشگاه خوارزمي |زيست شناسي سلولي ومولکولي

پاكدشت/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترشيراز/روزانه/ دانشگاه شيراز |حسابداري9611058

9511063
-دانشگاه علوم پزشکي ايران-مديريت خدمات بهداشتي درماني 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترتربيت معلم-پيشوا-پرديس زينبيه -علوم تربيتي 9511063

(3)سه پسرروزانه-دانشکده علوم پزشکي تربت حيدريه-اتاق عمل 9511063

(3)سه دخترشوشتر/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي شوشتر |اتاق عمل9611071

9611071
/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |فناوري اطالعات سالمت

پاوه/روزانه
(3)سه دختر

9611071
/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |مديريت خدمات بهداشتي درماني

عجب شير/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي يزد-مهندسي بهداشت حرفه اي 9511075

(3)سه دخترخدابنده/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زنجان |مامايي9611081

(3)سه دخترآذرشهر/روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |مديريت اموربانکي9611081

(3)سه پسرتربيت معلم-گرگان-پرديس ايت اله خامنه اي -علوم تربيتي 9511082



(3)سه پسرتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 9511082

9511088
-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -زيست شناسي سلولي مولکولي 

روزانه-تبريز
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-پرستاري 9511088

(3)سه دخترتربيت معلم-زاهدان-پرديس رسالت -علوم تربيتي 9511088

(3)سه پسرتربيت معلم-شيراز-پرديس شهيدرجايي -دبيري شيمي 9511088

9611091
مخصوص داوطلبان بومي -دانشگاه علوم پزشکي زنجان|پرستاري

خدابنده/روزانه/ شهرستان ابهر و خدابنده 
(3)سه دختر

9611091
/ نيمسال دوم -ساري-دانشگاه علوم پزشکي مازندران |پرستاري

كرج/پرديس خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-كارشناسي بهداشت عمومي 9511103

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي دخترجان-كارشناسي بهداشت عمومي 9511103

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-مهندسي بهداشت محيط9511103

(3)سه دخترايذه/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي بهبهان |اتاق عمل9611103

9611103
بومي -پرديس رسالت زاهدان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

كرمان/فرهنگيان/ سيستان وبلوچستان 
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-مهندسي بهداشت حرفه اي 9511114

9511114
-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه زابل-شيمي 9511114

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-پرستاري 9511114

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پرستاري 9511114

9611125
نيمسال -خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان |علوم ازمايشگاهي

كوناني/روزانه/ دوم 
(3)سه پسر

(3)سه دختردهدشت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |بهداشت عمومي9611125

9611125
/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |مهندسي بهداشت حرفه اي

مهربان/روزانه
(3)سه دختر



(3)سه پسرروزانه-ساري-دانشگاه علوم پزشکي مادختردران -پرستاري 9511126

(3)سه دخترتربيت معلم-زاهدان-پرديس رسالت -علوم تربيتي 9511126

(3)سه دخترتربيت معلم-ايالم/-ع /پرديس امام جعفرصادق -علوم تربيتي 9511126

(3)سه دخترپيام نور-مركزكرج-دانشگاه پيام نورالبرز-شيمي 9511126

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-مهندسي بهداشت حرفه اي 9511126

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي دخترجان-كارشناسي بهداشت عمومي 9511126

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي اصفهانكارشناس بهداشت عمومي 9511133

9611136
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |پرستاري

قروه/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه دخترياسوج/روزانه/ دانشگاه شيراز |زيست شناسي سلولي ومولکولي9611143

(3)سه دخترتربت جام/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |اتاق عمل9611143

(3)سه پسرشبانه-اهواز-دانشگاه شهيدچمران -دامپزشکي 9511147

(3)سه پسرتربيت معلم-ياسوج-پرديس شهيدايزدپناه -علوم تربيتي 9511147

9511147
-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترمالير/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اراك |مامايي9611151

(3)سه دخترجيرفت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |اتاق عمل9611151

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي سمنان-مهندسي بهداشت حرفه اي 9511157

(3)سه پسرروزانه-اهواز-دانشگاه شهيدچمران -روانشناسي 9511157

9511157
-دانشگاه علوم پزشکي قزوين-مديريت خدمات بهداشتي درماني 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-اهواز-دانشگاه شهيدچمران -زيست شناسي سلولي مولکولي 9511157

(3)سه دخترتربيت معلم-رشت-پرديس بنت الهدي صدر-علوم تربيتي 9511157



(3)سه پسرياسوج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |بهداشت عمومي9611160

(3)سه دخترجهرم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |مهندسي بهداشت محيط9611160

(3)سه دخترفراشبند/روزانه/ دانشگاه شيراز |حسابداري9611170

9611170
-پرديس شهيدبهشتي مشهد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

جغتاي/فرهنگيان/ بومي خراسان رضوي 
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-ساري-دانشگاه علوم پزشکي مادختردران -اتاق عمل 9511178

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-مهندسي بهداشت حرفه اي 9511182

(3)سه دخترفردوس/روزان/ دانشگاه علوم پزشکي زاهدان |علوم ازمايشگاهي9611184

(3)سه پسرلردگان/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر |هوشبري9611184

(3)سه دخترخرامه/ظرفيت مازاد/ دانشکده علوم پزشکي الرستان |پرستاري9611184

(3)سه پسرتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 9511191

9611196
بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

باغملك/مناطق محروم/ 
(3)سه دختر

9611196
بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

باغملك/مناطق محروم/ 
(3)سه دختر

9611196
بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

باغملك/مناطق محروم/ 
(3)سه دختر

9611207
ظرفيت / نيمسال دوم -رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن |پرستاري

پاوه/مازاد
(3)سه پسر

(3)سه دخترتربيت معلم-زاهدان-پرديس رسالت -علوم تربيتي 9511210

(3)سه دخترشهربابك/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |پرستاري9611218

(3)سه دختركهنوج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |پرستاري9611218

(3)سه پسرنمين/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي خلخال |پرستاري9611218

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي ابادان-پرستاري 9511219

9511219
-دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل-مديريت خدمات بهداشتي درماني 

روزانه
(3)سه پسر



(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-پرستاري 9511225

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-مهندسي بهداشت محيط9511225

(3)سه پسرتربيت معلم-بيرجند-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 9511225

(3)سه پسرگتوند/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي ابادان |هوشبري9611229

(3)سه دخترمحمديه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي قزوين |بهداشت عمومي9611229

9511239
خرم -دانشگاه علوم پزشکي لرستان -مهندسي بهداشت حرفه اي 

روزانه-اباد
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-پرستاري 9511239

(3)سه پسرروزانه-گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان -هوشبري 9511239

(3)سه پسرتربيت معلم-تبريز-پرديس عالمه اميني -علوم تربيتي 9511239

(3)سه دخترداراب/روزانه/ دانشگاه شيراز |زيست شناسي سلولي ومولکولي9611239

9611239
/ سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |بهداشت عمومي

تکاب/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسردانشکده علوم پزشکي گراشپرستاري 9511243

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي بمعلوم آزمايشگاهي 9511243

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-اتاق عمل 9511251

(3)سه دخترايذه/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي بهبهان |اتاق عمل9611251

9611251
-مشهد-موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان |علوم تغذيه

اسفراين/غير انتفاعي/ نيمسال دوم 
(3)سه دختر

9611251
بومي -پرديس شهيدرجايي شيراز-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

شيراز/فرهنگيان/ فارس 
(3)سه پسر

9611251
بومي -پرديس عالمه اميني تبريز-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

اهر/فرهنگيان/ آذربايجان شرقي 
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه فردوسي مشهد-شيمي 9511259

9611262
ظرفيت / نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي قزوين|پرستاري

محمديه/مازاد
(3)سه دختر



(3)سه دختركامياران/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |بهداشت عمومي9611262

9611262
بومي -پرديس شهيدپاك نژاديزد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

مهريز/فرهنگيان/ استان يزد 
(3)سه پسر

9611262
بومي -پرديس عالمه اميني تبريز-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

كليبر/فرهنگيان/ آذربايجان شرقي 
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي سيرجان-پرستاري 9511265

(3)سه پسرپيام نور-واحدخنج-دانشگاه پيام نورفارس -مديريت بازرگاني 9511265

(3)سه پسرتربيت معلم-سمنان-پرديس شهيدرجايي -علوم تربيتي 9511265

9511265
دانشگاه علوم پزشکي -كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه-ساري-مادختردران 
(3)سه دختر

9511275
-كرج-دانشگاه علوم پزشکي البرز-كارشناسي بهداشت عمومي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي گناباد-اتاق عمل 9511275

(3)سه پسراتاق عمل دانشگاه علوم پزشکي اردبيل9511277

9611277
بومي جنوب استان -دانشگاه علوم پزشکي جيرفت|علوم ازمايشگاهي

جيرفت/مناطق محروم/ كرمان 
(3)سه دختر

9611277
ظرفيت / نيمسال دوم -رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن |پرستاري

سردشت/مازاد
(3)سه پسر

(3)سه پسرارسنجان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |پرستاري9611277

(3)سه دخترسميرم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |بهداشت عمومي9611277

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه سمنان-علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 9511283

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-كارشناسي بهداشت عمومي 9511292

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه اروميه-حسابداري 9511292

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-علوم ازمايشگاهي 9511292

(3)سه پسرتربيت معلم-شيراز-پرديس شهيدرجايي -دبيري شيمي 9511292

9611293
مخصوص داوطلبان بومي -دانشگاه علوم پزشکي زنجان|پرستاري

خدابنده/روزانه/ شهرستان ابهر و خدابنده 
(3)سه دختر



(3)سه پسرتربيت معلم-گرگان-پرديس ايت اله خامنه اي -علوم تربيتي 9511300

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-دندانپزشکي 9511308

(3)سه دخترغيرانتفاعي-مشهد-موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -روانشناسي 9511308

(3)سه دخترتربيت معلم-بوشهر-پرديس بنت الهدي صدر-علوم تربيتي 9511308

(3)سه دخترتربيت معلم-قم-(س )پرديس حضرت معصومه -علوم تربيتي 9511308

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-پرستاري 9511308

(3)سه دخترتربيت معلم-پيشوا-پرديس زينبيه -علوم تربيتي 9511308

(3)سه دخترتربيت معلم-اهواز/-س /پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 9511308

(3)سه پسرروزانه-خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان -اتاق عمل 9511308

(3)سه پسرتربيت معلم-ياسوج-پرديس شهيدايزدپناه -علوم تربيتي 9511308

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-هوشبري 9511308

9611317
نيمسال -خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان |علوم ازمايشگاهي

گراب/روزانه/ دوم 
(3)سه دختر

9611317
ظرفيت / نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي قم|پرستاري

تاكستان/مازاد
(3)سه پسر

(3)سه دخترگنبد/روزانه/ رشت -دانشگاه گيالن |روانشناسي9611317

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-كارشناسي بهداشت عمومي 9511324

(3)سه پسرتربيت معلم-گرگان-پرديس ايت اله خامنه اي -علوم تربيتي 9511331

9511331
-اصفهان-موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -حسابداري 

غيرانتفاعي
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي ابادان-پرستاري 9511331

9511331
-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -مهندسي فضاي سبز

روزانه-اهواز
(3)سه پسر

9611331
/ رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |مهندسي بهداشت حرفه اي

كالچاي/روزانه
(3)سه دختر



9611331
/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |مهندسي بهداشت محيط

خسروشاه/روزانه
(3)سه دختر

9611331
-پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

گميشان/فرهنگيان/ بومي گلستان 
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي تربت حيدريه-اتاق عمل 9511341

(3)سه دخترتربيت معلم-زاهدان-پرديس رسالت -علوم تربيتي 9511341

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اراك-مهندسي بهداشت حرفه اي 9511341

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-مامايي 9511341

(3)سه دخترگاليکش/روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |مديريت امورگمركي9611345

(3)سه دخترتربيت معلم-اهواز/-س /پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 9511351

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه تبريز-علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 9511351

(3)سه دخترشهر قدس/روزانه/ تهران -دانشگاه صنعتي شريف |شيمي محض9611353

(3)سه دخترروزانه-كرج-دانشگاه علوم پزشکي البرز-مهندسي بهداشت محيط9511357

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي ابادان-پرستاري 9511357

(3)سه دخترروزانه-تبريز-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -شيمي 9511357

9611362
پرديس / نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي اصفهان|پرستاري

ياسوج/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه دخترروانسر/روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |روانشناسي9611362

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-كارشناسي بهداشت عمومي 9511371

(3)سه پسرتربيت معلم-ياسوج-پرديس شهيدايزدپناه -علوم تربيتي 9511371

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-پرستاري 9511371

(3)سه دخترروزانه-بوشهر-دانشگاه خليج فارس -شيمي 9511378

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-اتاق عمل 9511378



(3)سه پسرتنکابن/روزانه/ ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |هوشبري9611388

(3)سه دختردهدشت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |مامايي9611388

9611402
مناطق / بومي هرمزگان -دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس|پرستاري

حاجي آباد/محروم
(3)سه پسر

(3)سه دختردهدشت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |مامايي9611402

9611402
/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |مهندسي بهداشت حرفه اي

ياسوج/روزانه
(3)سه پسر

9611415
ظرفيت / نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي ايالم|پرستاري

كرمانشاه/مازاد
(3)سه پسر

9611415
/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |مهندسي بهداشت حرفه اي

فارسان/روزانه
(3)سه دختر

9611415
بومي -پرديس اميركبيركرج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

هشتگرد/فرهنگيان/ استان البرز 
(3)سه دختر

(3)سه دختربم/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |پرستاري9611428

9611428
/ نيمسال اول -ساري-دانشگاه علوم پزشکي مازندران |پرستاري

گنبد/پرديس خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه پسرايذه/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي ابادان |اتاق عمل9611428

(3)سه پسرجيرفت/نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|دامپزشکي9611441

(3)سه دخترايوان غرب/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |علوم ازمايشگاهي9611441

9611441
ظرفيت / نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي ايالم|پرستاري

بوكان/مازاد
(3)سه پسر

(3)سه دختربندرتركمن/روزانه/ بابلسر -دانشگاه مازندران |حسابداري9611441

9611441
ع /پرديس امام محمدباقر-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

آشخانه/فرهنگيان/ بومي خراسان شمالي -بجنورد/
(3)سه پسر

(3)سه پسراردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي شيمي 9511450

9511466
محل -علوم سلولي مولکولي  دانشگاه خوارزمي تهرانزيست شناسي

تحصيل كرج
(3)سه پسر

(3)سه دختراركوازملکشاهي/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |مامايي9611482

(3)سه دخترخنج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |مهندسي بهداشت محيط9611482



(3)سه پسربهبهان دارويي- دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء 9511497

9611502
-مشهد-موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان |علوم تغذيه

تربت جام/غير انتفاعي/ نيمسال اول 
(3)سه دختر

(3)سه پسردانشگاه اروميه بازرگاني9511509

9611532
نيمسال -خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان |علوم ازمايشگاهي

كوهدشت/روزانه/ دوم 
(3)سه پسر

(3)سه پسرپارس آباد مغان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |هوشبري9611539

9611555
نيمسال -خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان |علوم ازمايشگاهي

كوهدشت/روزانه/ دوم 
(3)سه پسر

9611555
/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |فناوري اطالعات سالمت

جعفرآباد/روزانه
(3)سه دختر

9611572
-موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان |علوم ازمايشگاهي

تربت جام/غير انتفاعي/ نيمسال دوم -مشهد
(3)سه دختر

(3)سه پسرمريوان/روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |فقه وحقوق شافعي9611592

(3)سه دخترجيرفت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |مامايي9611607

9611607
-مشهد-موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان |علوم تغذيه

اسفراين/غير انتفاعي/ نيمسال دوم 
(3)سه دختر

(3)سه دختردهاقان/روزانه/ دانشگاه صنعتي اصفهان |شيمي محض9611628

(3)سه پسربجستان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي گناباد |بهداشت عمومي9611647

9611647
/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |مهندسي بهداشت حرفه اي

شهرك سهند/روزانه
(3)سه پسر

9611657
آستانه /روزانه/ ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |هوشبري

اشرفيه
(3)سه دختر

9611657
/ بندرعباس -دانشگاه هرمزگان |مديريت امورگمركي

كازرون/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرارسنجان/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر |اتاق عمل9611668

9611687
/ دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه |فناوري اطالعات سالمت

خواف/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي جيرفتپرستاري 9511695

(3)سه دخترسوريان/بوانات /روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |بهداشت عمومي9611696



(3)سه پسرلردگان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهركرد |اتاق عمل9611696

(3)سه دخترآذرشهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |علوم وصنايع غذايي9611705

(3)سه پسرجيرفت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي جيرفت |پرستاري9611716

9611716
ص /پرديس حضرت رسول اكرم -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

باغملك/فرهنگيان/ بومي خوزستان -اهواز/
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-بابلسر-دانشگاه مادختردران -زيست شناسي سلولي مولکولي 9511735

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-اتاق عمل 9511735

(3)سه دخترغيرانتفاعي-رامسر-موسسه غيرانتفاعي رحمان -روانشناسي 9511735

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه اراك-شيمي 9511748

(3)سه پسرروزانه-گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان -اتاق عمل 9511748

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه گنبد-حسابداري 9511748

9611750
/ نيمسال دوم -ساري-دانشگاه علوم پزشکي مازندران |پرستاري

جويبار/پرديس خودگردان
(3)سه دختر

9611750
/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |بهداشت عمومي

قره ضياءالدين/روزانه
(3)سه پسر

9611750
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي اردبيل|بهداشت عمومي

سردشت/روزانه
(3)سه دختر

9611750
/ دانشگاه علوم پزشکي قزوين |مهندسي بهداشت حرفه اي

محمديه/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشکده علوم پزشکي ساوه-مهندسي بهداشت محيط9511765

9511765
-سبزوار-دانشگاه حکيم سبزواري -زيست شناسي سلولي مولکولي 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرتربيت معلم-سنندج-پرديس شهيدمدرس -علوم تربيتي 9511765

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-مهندسي بهداشت محيط9511765

9611770
/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|بهداشت عمومي

انديمشك/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران-پرستاري 9511775



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي قزوين-مهندسي بهداشت حرفه اي 9511775

(3)سه دخترتربيت معلم-خرم اباد-پرديس ايت اله كمال وند-علوم تربيتي 9511775

9511775
دانشگاه علوم پزشکي جندي -كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه-شاپوراهواز
(3)سه دختر

(3)سه دخترايالم/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |پرستاري9611785

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اراك-كارشناسي بهداشت عمومي 9511786

(3)سه دخترروزانه-بجنورد-دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -اتاق عمل 9511786

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه تبريز-علوم اقتصادي 9511786

(3)سه پسرتربيت معلم-كرمانشاه-پرديس شهيدرجايي -علوم تربيتي 9511786

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-كارشناسي بهداشت عمومي 9511786

9511786
-دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -كارشناسي بهداشت عمومي 

روزانه-بجنورد
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-مهندسي بهداشت حرفه اي 9511786

(3)سه پسرسنندج/روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |روانشناسي9611795

9511801
دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع -گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 

روزانه-اهواز-طبيعي رامين 
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-كرج-دانشگاه علوم پزشکي البرز-مهندسي بهداشت محيط9511801

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-مهندسي بهداشت حرفه اي 9511801

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-كارشناسي بهداشت عمومي 9511801

(3)سه پسرتربيت معلم-خرم اباد-پرديس عالمه طباطبايي -علوم تربيتي 9511811

(3)سه پسرماه شهر/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي شوشتر |اتاق عمل9611814

(3)سه دخترشهربابك/روزانه/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|روانشناسي9611814

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-كارشناسي بهداشت عمومي 9511820



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه مراغه-شيمي 9511820

(3)سه پسرتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 9511820

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-اتاق عمل 9511820

(3)سه دخترتربيت معلم-زاهدان-پرديس رسالت -علوم تربيتي 9511834

(3)سه دخترروزانه-كرمانشاه-دانشگاه رازي -علوم اقتصادي 9511834

9511834
-رشت-دانشگاه گيالن -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه دختر

9511834
تربيت -كرمان-پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -علوم تربيتي 

معلم
(3)سه پسر

(3)سه دخترشهربابك/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |اتاق عمل9611835

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي خلخال-پرستاري 9511846

(3)سه پسرتربيت معلم-بجنورد/-ع /پرديس امام محمدباقر-علوم تربيتي 9511846

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كاشان-مهندسي بهداشت حرفه اي 9511846

9611847
/ مركزتبريز -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي |زيست شناسي

هريس/پيام نور
(3)سه پسر

(3)سه پسرقلعه گنج/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي سيرجان |علوم ازمايشگاهي9611847

9611847
بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

رامهرمز/مناطق محروم/ 
(3)سه دختر

9611847
بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

رامهرمز/مناطق محروم/ 
(3)سه دختر

9611847
بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

رامهرمز/مناطق محروم/ 
(3)سه دختر

9611847
-دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي |مهندسي بهداشت محيط

اسفراين/روزانه/ بجنورد 
(3)سه دختر

(3)سه دخترتربيت معلم-اهواز/-س /پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 9511856

(3)سه پسرتربيت معلم-شيراز-پرديس شهيدرجايي -علوم تربيتي 9511856

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي ابادان-اتاق عمل 9511856



9611861
بومي شهرستان هاي -دانشکده علوم پزشکي ابادان|پرستاري

شيراز/مناطق محروم/ آبادان،خرمشهر،شادگان،اروندكنار 
(3)سه دختر

9511867
دانشگاه علوم پزشکي جندي -مديريت خدمات بهداشتي درماني 

روزانه-شاپوراهواز
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي دخترجان-هوشبري 9511867

(3)سه دخترتربيت معلم-زاهدان-پرديس رسالت -علوم تربيتي 9511867

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-هوشبري 9511867

(3)سه دخترشهربابك/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |علوم ازمايشگاهي9611875

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي تربت حيدريه-اتاق عمل 9511879

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-مهندسي بهداشت حرفه اي 9511879

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اراك-علوم ازمايشگاهي 9511879

9511888
-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-مديريت خدمات بهداشتي درماني 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دختربندر دير/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بوشهر |بهداشت عمومي9611889

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-اتاق عمل 9511896

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه شاهرود-حسابداري 9511896

9511896
-كرج-دانشگاه علوم پزشکي البرز-مهندسي بهداشت حرفه اي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-مهندسي بهداشت حرفه اي 9511896

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-هوشبري 9511896

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه بيرجند-علوم باغباني -مهندسي كشاورزي 9511896

(3)سه دخترشوط/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |بهداشت عمومي9611903

9611903
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |اتاق عمل

دهدشت/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه پسرسبزوار/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |مهندسي بهداشت محيط9611903



9611903
س /پرديس فاطمه الزهرا-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

بستك/فرهنگيان/ بومي هرمزگان -بندرعباس/
(3)سه دختر

9511921
-دانشگاه علوم پزشکي كردستان -كارشناسي بهداشت عمومي 

روزانه-سنندج
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-سنندج-دانشگاه كردستان -زيست شناسي سلولي مولکولي 9511921

9611923
/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |مهندسي بهداشت محيط

گرمي/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترتربيت معلم-بندرعباس/-س /پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 9511928

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-هوشبري 9511928

9511928
-دانشگاه علوم پزشکي ايران-كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه
(3)سه دختر

9611936
/ تهران -دانشگاه خوارزمي |زيست شناسي سلولي ومولکولي

اسفراين/روزانه
(3)سه دختر

9611936
-موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان |علوم ازمايشگاهي

فيض آبادتربت حيدريه/غير انتفاعي/ نيمسال دوم -مشهد
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-مهندسي بهداشت حرفه اي 9511940

(3)سه دخترروزانه-بهبهان/ص /دانشگاه صنعتي خاتم االنبيا-زيست شناسي 9511940

9511940
-دانشگاه علوم پزشکي يزد-مديريت خدمات بهداشتي درماني 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرتربيت معلم-بوشهر-پرديس عالمه طباطبايي -علوم تربيتي 9511940

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-پرستاري 9511940

9511940
-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-رشت-دانشگاه گيالن -زيست شناسي سلولي مولکولي 9511940

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي اروميهكارشناس بهداشت عمومي 9511948

(3)سه پسرسروآباد/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |پرستاري9611951

9611951
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|علوم وصنايع غذايي

تهران/روزانه
(3)سه پسر

9611951
-پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

كالله/فرهنگيان/ بومي گلستان 
(3)سه پسر



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهركرد-مامايي 9511956

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-علوم ازمايشگاهي 9511956

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-كارشناسي بهداشت عمومي 9511956

(3)سه دخترتربيت معلم-بندرعباس/-س /پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 9511956

(3)سه دخترتربيت معلم-قم-(س )پرديس حضرت معصومه -علوم تربيتي 9511956

9611963
بومي -پرديس شهيدباهنربيرجند-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

نهبندان/فرهنگيان/ خراسان جنوبي 
(3)سه پسر

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي جيرفتهوشبري 9511966

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-مامايي 9511967

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي دخترجان-مهندسي بهداشت حرفه اي 9511967

9511967
-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي ابادان-اتاق عمل 9511967

9511967
-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه
(3)سه دختر

9611975
/ نيمسال اول -دانشکده علوم پزشکي شوشتر|پرستاري

اركوازملکشاهي/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترمروست/روزانه/ دانشگاه يزد |روانشناسي9611975

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-مامايي 9511982

9511982
-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترتربيت معلم-قم-(س )پرديس حضرت معصومه -علوم تربيتي 9511982

(3)سه پسرتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 9511982

(3)سه پسرمشهد- موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان علوم تغذيه 9511989

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-كارشناسي بهداشت عمومي 9511991



9611996
/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |مهندسي بهداشت حرفه اي

طبس/روزانه
(3)سه پسر

9511997
-دانشگاه علوم پزشکي ايران-مديريت خدمات بهداشتي درماني 

روزانه
(3)سه دختر

9511997
دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به -تربيت معلم قران مجيد

روزانه-سازمان اوقاف وامورخيريه قم
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-پرستاري 9511997

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-مامايي 9512007

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-اتاق عمل 9512007

(3)سه پسرپرديس- تهران - دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي پرستاري 9512007

(3)سه پسراسالم شهر/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي تهران |پرستاري9612008

9612008
/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|بهداشت عمومي

مسجدسليمان/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرتربيت معلم-ساري-پرديس دكترشريعتي -علوم تربيتي 9512019

9512019
-دانشگاه علوم پزشکي لرستان -كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه-خرم اباد
(3)سه دختر

(3)سه دخترگچساران/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |بهداشت عمومي9612020

(3)سه پسرپارس آباد مغان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |اتاق عمل9612020

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايران-پرستاري 9512028

9512028
-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-رشت-دانشگاه گيالن -زيست شناسي سلولي مولکولي 9512028

9612032
بومي شرق استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي بم|علوم ازمايشگاهي

بم/مناطق محروم/ 
(3)سه پسر

(3)سه پسرتايباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |هوشبري9612032

9612032
شوش /روزانه/ نيمسال اول -دانشکده علوم پزشکي شوشتر|پرستاري

دانيال
(3)سه پسر

9612032
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|علوم وصنايع غذايي

تهران/پرديس خودگردان
(3)سه پسر



(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-مهندسي بهداشت حرفه اي 9512043

(3)سه پسرعنبرآباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي جيرفت |پرستاري9612045

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه سمنان-حسابداري 9512052

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-كارشناسي بهداشت عمومي 9512052

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-مامايي 9512052

9512052
-دانشگاه علوم پزشکي ايران-كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرتربيت معلم-اروميه-پرديس شهيدرجايي -علوم تربيتي 9512052

(3)سه دخترتربيت معلم-بندرعباس/-س /پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 9512052

(3)سه پسرعجب شير/نوبت دوم/ دانشگاه تبريز |دامپزشکي9612055

(3)سه دخترزرند/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |اتاق عمل9612055

9612055
/ دانشگاه شيراز |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

سوريان/بوانات /روزانه
(3)سه دختر

9612062
لنده /روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |مهندسي بهداشت محيط

دوگنبدان
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي قزوين-مهندسي بهداشت محيط9512066

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-كاردرماني 9512066

9612070
بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

شوشتر/مناطق محروم/ 
(3)سه پسر

9612070
بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

شوشتر/مناطق محروم/ 
(3)سه پسر

9612070
بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

شوشتر/مناطق محروم/ 
(3)سه پسر

(3)سه دخترجيرفت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي جيرفت |پرستاري9612070

9612082
/ ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |بهداشت عمومي

آشخانه/روزانه
(3)سه دختر

9612082
/ ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |فناوري اطالعات سالمت

نکا/روزانه
(3)سه دختر



9612091
/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |بهداشت عمومي

قره ضياءالدين/روزانه
(3)سه دختر

9612091
-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|مهندسي بهداشت حرفه اي

انديمشك/روزانه/ اهواز 
(3)سه دختر

9612109
ظرفيت / دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |علوم ازمايشگاهي

بانه/مازاد
(3)سه دختر

9612125
/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |مديريت خدمات بهداشتي درماني

فراشبند/روزانه
(3)سه دختر

9612140
-پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

كردكوي/فرهنگيان/ بومي گلستان 
(3)سه پسر

(3)سه دختربم/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي سيرجان |هوشبري9612155

(3)سه پسردانشکده علوم پزشکي الرستانپرستاري 9512163

(3)سه دخترخواف/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي مشهد |فناوري اطالعات سالمت9612168

9612180
/ بومي سيستان وبلوچستان -دانشگاه علوم پزشکي زاهدان|پرستاري

سيب سوران و مهرستان/مناطق محروم
(3)سه پسر

(3)سه دخترقائن/روزانه/ دانشگاه بيرجند |روانشناسي9612180

9612203
/ دانشگاه علوم پزشکي مشهد |مهندسي بهداشت حرفه اي

كاشمر/روزانه
(3)سه پسر

9612203
/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |مهندسي بهداشت محيط

پاوه/روزانه
(3)سه دختر

9612203
-پرديس بحرالعلوم شهركرد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

لردگان/فرهنگيان/ بومي استان چهارمحال وبختياري 
(3)سه پسر

(3)سه پسرانار/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |پرستاري9612218

(3)سه پسردانشکده علوم پزشکي آباداناتاق عمل 9512243

(3)سه پسرجيرفت/نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|دامپزشکي9612244

(3)سه پسرتايباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي مشهد |فناوري اطالعات سالمت9612244

(3)سه دختركامياران/روزانه/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |زيست شناسي جانوري9612258

(3)سه دخترنقده/روزانه/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |روانشناسي9612258

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي بندرعباسهوشبري 9512272



9612279
-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|مهندسي بهداشت حرفه اي

كامياران/روزانه/ نيمسال اول 
(3)سه دختر

(3)سه دخترتربت جام/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |بهداشت عمومي9612304

(3)سه دختربن/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهركرد |اتاق عمل9612304

(3)سه دخترعلي آبادكتول/روزانه/ دانشگاه گنبد |روانشناسي9612304

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي بابلكارشناس بهداشت عمومي 9512308

(3)سه پسرنورآباد/ظرفيت مازاد/ دانشکده علوم پزشکي ابادان |پرستاري9612319

(3)سه پسرتهران- دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ روانشناسي  9512321

9612334
ظرفيت / دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |علوم ازمايشگاهي

گيالنغرب/مازاد
(3)سه دختر

9612334
بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

ايذه/مناطق محروم/ 
(3)سه دختر

9612334
بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

ايذه/مناطق محروم/ 
(3)سه دختر

9612334
بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

ايذه/مناطق محروم/ 
(3)سه دختر

(3)سه دختركهنوج/روزانه/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|شيمي كاربردي9612334

9612347
/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |مهندسي بهداشت محيط

دهدشت/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترباغ بهادران/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كاشان |بهداشت عمومي9612372

9612372
-پرديس بحرالعلوم شهركرد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

لردگان/فرهنگيان/ بومي استان چهارمحال وبختياري 
(3)سه پسر

9612380
/ بومي جنوب استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي جيرفت|پرستاري

عنبرآباد/مناطق محروم
(3)سه دختر

(3)سه پسرگنبد/روزانه/ دانشگاه اردكان |روانشناسي9612380

(3)سه پسرخواف/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |اتاق عمل9612389

9612389
/ دانشکده علوم پزشکي تربت جام |مهندسي بهداشت محيط

مينودشت/روزانه
(3)سه دختر

9612401
ظرفيت / دانشگاه علوم پزشکي مشهد |فناوري اطالعات سالمت

فردوس/مازاد
(3)سه دختر



9612401
پيام / مركزكرمان -دانشگاه پيام نوراستان كرمان |حسابداري

بافت/نور
(3)سه پسر

9612401
-پرديس شهيدمدرس سنندج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

كامياران/فرهنگيان/ بومي كردستان 
(3)سه پسر

9612416
/ سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |بهداشت عمومي

سقز/روزانه
(3)سه دختر

9612416
سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |مهندسي بهداشت حرفه اي

ديواندره/روزانه/ 
(3)سه دختر

9612416
س /پرديس فاطمه الزهرا-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

ميناب/فرهنگيان/ بومي هرمزگان -بندرعباس/
(3)سه دختر

9612416
-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم |فقه ومباني حقوق اسالمي

ياسوج/روزانه/ قم -سازمان اوقاف وامورخيريه 
(3)سه پسر

(3)سه دختركهنوج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |مامايي9612430

9612430
/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|بهداشت عمومي

ايذه/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترتکاب/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زنجان |بهداشت عمومي9612442

(3)سه دخترپاوه/روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |زيست شناسي جانوري9612454

9612454
مناطق / بومي شرق استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي بم|مامايي

بم/محروم
(3)سه دختر

(3)سه دختربم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بم |مامايي9612454

9612454
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي سمنان|بهداشت عمومي

شيروان/روزانه
(3)سه دختر

9612454
-پرديس بنت الهدي صدرقزوين-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

بوئين زهرا/فرهنگيان/ بومي استان قزوين 
(3)سه دختر

9612454
-پرديس بنت الهدي صدرقزوين-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

بوئين زهرا/فرهنگيان/ بومي استان قزوين 
(3)سه دختر

(3)سه پسراسالمي قم- ويژه خواهران  - (ع)دانشگاه حضرت معصومه 9512475

9612487
/ بومي سيستان وبلوچستان -دانشگاه علوم پزشکي زاهدان|پرستاري

زابل/مناطق محروم
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-اهواز-دانشگاه شهيدچمران -حسابداري 9512490

(3)سه دخترشبانه-اهواز-دانشگاه شهيدچمران -مديريت بازرگاني 9512490

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-كارشناسي بهداشت عمومي 9512490



(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زابل-پرستاري 9512490

9612500
/-ورامين /پرديس زينبيه پيشوا-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

پاكدشت/فرهنگيان/ بومي استان تهران 
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-مهندسي بهداشت محيط9512504

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-هوشبري 9512504

(3)سه پسرفردوس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |بهداشت عمومي9612511

9612511
/ دانشکده علوم پزشکي نيشابور |مهندسي بهداشت حرفه اي

ربط/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي ايالمهوشبري 9512518

(3)سه پسرتربيت معلم-سنندج-پرديس شهيدمدرس -علوم تربيتي 9512519

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كاشان-پرستاري 9512519

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي سمنان-مهندسي بهداشت حرفه اي 9512519

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-كارشناسي بهداشت عمومي 9512519

9512519
-دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين امل-علوم ازمايشگاهي دامپزشکي 

روزانه
(3)سه دختر

9512519
دانشگاه علوم پزشکي جندي -مهندسي بهداشت حرفه اي 

روزانه-شاپوراهواز
(3)سه دختر

9612523
/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |مهندسي بهداشت حرفه اي

قروه/روزانه
(3)سه پسر

9612523
بومي -پرديس شهيدپاك نژاديزد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

تفت/فرهنگيان/ استان يزد 
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بابل-كارشناسي بهداشت عمومي 9512534

9512534
دانشگاه علوم پزشکي جندي -مديريت خدمات بهداشتي درماني 

روزانه-شاپوراهواز
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن -مهندسي بهداشت محيط9512534

(3)سه پسرتربيت معلم-بيرجند-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 9512534

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهركرد-مامايي 9512534



(3)سه پسرتربيت معلم-ياسوج-پرديس شهيدايزدپناه -علوم تربيتي 9512546

(3)سه دخترتربيت معلم-زاهدان-پرديس رسالت -علوم تربيتي 9512546

(3)سه دختررودان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |مامايي9612546

9612546
ع /پرديس امام محمدباقر-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

بجنورد/فرهنگيان/ بومي خراسان شمالي -بجنورد/
(3)سه پسر

(3)سه پسرتربيت معلم-خرم اباد-پرديس عالمه طباطبايي -علوم تربيتي 9512555

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-مهندسي بهداشت حرفه اي 9512555

9512555
خرم -دانشگاه علوم پزشکي لرستان -كارشناسي بهداشت عمومي 

روزانه-اباد
(3)سه دختر

9612559
/ ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |مهندسي بهداشت حرفه اي

گنبد/روزانه
(3)سه پسر

9612559
/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|مهندسي بهداشت محيط

باغملك/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-علوم ازمايشگاهي 9512567

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اراك-كارشناسي بهداشت عمومي 9512567

(3)سه دخترشوشتر/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي شوشتر |بهداشت عمومي9612570

9612570
بومي -پرديس عالمه اميني تبريز-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

اهر/فرهنگيان/ آذربايجان شرقي 
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-مهندسي بهداشت حرفه اي 9512578

9512578
مركزاموزش -گياهان دارويي ومعطر-مهندسي توليدات گياهي 

روزانه-عالي گناباد
(3)سه دختر

9612586
/ دانشگاه علوم پزشکي سبزوار |مهندسي بهداشت محيط

نيشابور/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسربانه/روزانه/ دانشگاه اروميه |روانشناسي9612586

9612586
-پرديس شهيدبهشتي مشهد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

سرخس/فرهنگيان/ بومي خراسان رضوي 
(3)سه پسر

(3)سه پسرتربيت معلم-اهواز/-ص /پرديس حضرت رسول اكرم -علوم تربيتي 9512590

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-هوشبري 9512596



(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-هوشبري 9512596

(3)سه دخترپيام نور-واحدابركوه-دانشگاه پيام نوريزد-حسابداري 9512596

(3)سه دخترروزانه-بوشهر-دانشگاه خليج فارس -مديريت بازرگاني 9512596

9612598
بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

رامهرمز/مناطق محروم/ 
(3)سه دختر

9612598
بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

رامهرمز/مناطق محروم/ 
(3)سه دختر

9612598
بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

رامهرمز/مناطق محروم/ 
(3)سه دختر

9612598
/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|بهداشت عمومي

شوشتر/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرسبزوار/روزانه/ دانشگاه سمنان |كارداني دامپزشکي9612598

(3)سه پسربستك/روزانه/ دانشگاه اصفهان |زيست شناسي سلولي ومولکولي9612612

(3)سه دخترروزانه-كرمانشاه-دانشگاه رازي -زيست شناسي 9512614

9512614
دانشگاه علوم پزشکي جندي -مهندسي بهداشت حرفه اي 

روزانه-شاپوراهواز
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايران-پرستاري 9512614

9512628
پيام -مركزسبزوار-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -زيست شناسي 

نور
(3)سه دختر

9612635
سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |مهندسي بهداشت حرفه اي

مهاباد/روزانه/ 
(3)سه پسر

9612635
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|علوم وصنايع غذايي

اميديه/پرديس خودگردان
(3)سه پسر

9512638
دانشگاه علوم پزشکي جندي -كارشناسي بهداشت عمومي 

روزانه-شاپوراهواز
(3)سه دختر

(3)سه دخترتربيت معلم-بندرعباس/-س /پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 9512638

(3)سه پسرپيام نور-واحدپاوه-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -حسابداري 9512645

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه فردوسي مشهد-شيمي 9512645

9512645
دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسالمي -علوم ازمايشگاهي 

روزانه-ايران
(3)سه پسر



(3)سه پسرروزانه-دانشکده علوم پزشکي ابادان-علوم ازمايشگاهي 9512645

(3)سه پسراهواز/روزانه/ نيمسال دوم -دانشکده علوم پزشکي شوشتر|پرستاري9612645

9612645
/ بومي جنوب استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي جيرفت|پرستاري

قلعه گنج/مناطق محروم
(3)سه دختر

9612645
/ دانشکده علوم پزشکي تربت جام |مهندسي بهداشت محيط

جوانرود/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرقروه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زنجان |بهداشت عمومي9612656

9612656
/ بجنورد -دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي |بهداشت عمومي

آشخانه/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرقروه درجزين/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |اتاق عمل9612656

9612656
/ دانشگاه علوم پزشکي قزوين |مهندسي بهداشت حرفه اي

تاكستان/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرتربيت معلم-سنندج-پرديس شهيدمدرس -علوم تربيتي 9512658

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه دخترجان-مديريت صنعتي 9512658

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه مراغه-زيست شناسي سلولي مولکولي 9512669

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-مامايي 9512669

9612671
/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |بهداشت عمومي

گنبد/روزانه
(3)سه دختر

9612671
-پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

مراوه تپه/فرهنگيان/ بومي گلستان 
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-مامايي 9512676

(3)سه دخترغيرانتفاعي-ايالم-موسسه غيرانتفاعي باختر-حسابداري 9512680

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي سمنان-مهندسي بهداشت حرفه اي 9512680

(3)سه پسر دانشگاه علوم پزشکي شيراز خدمات بهداشتي درمانيمديريت9512685

(3)سه دخترروزانه-رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن -مهندسي بهداشت محيط9512688

9512688
دانشگاه علوم پزشکي جندي -كارشناسي بهداشت عمومي 

روزانه-شاپوراهواز
(3)سه دختر



9612689
/ دانشگاه علوم پزشکي گناباد |مهندسي بهداشت حرفه اي

رشتخوار/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 9512693

(3)سه پسرتربيت معلم-كرمانشاه-پرديس شهيدرجايي -علوم تربيتي 9512693

(3)سه پسرشهربابك/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |اتاق عمل9612702

9612702
-پرديس شهيدبهشتي مشهد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

بجستان/فرهنگيان/ بومي خراسان رضوي 
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-اتاق عمل 9512707

(3)سه پسرتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 9512707

9512707
-اموزشکده محيطزيست -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

روزانه-وابسته به سازمان حفاظت محيطکرج
(3)سه دختر

(3)سه پسرجيرفت/نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|دامپزشکي9612710

(3)سه دخترآبادان/روزانه/ دانشگاه اصفهان |زيست شناسي سلولي ومولکولي9612710

9612710
/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |بهداشت عمومي

كالله/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-مامايي 9512719

(3)سه پسرتربيت معلم-خرم اباد-پرديس عالمه طباطبايي -علوم تربيتي 9512719

9612719
بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

مسجدسليمان/مناطق محروم/ 
(3)سه دختر

9612719
بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

مسجدسليمان/مناطق محروم/ 
(3)سه دختر

9612719
بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

مسجدسليمان/مناطق محروم/ 
(3)سه دختر

9612719
شهرجديد /روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|مديريت مالي

هشتگرد
(3)سه دختر

9512730
-دانشگاه علوم پزشکي كردستان -كارشناسي بهداشت عمومي 

روزانه-سنندج
(3)سه دختر

9612734
پرديس -دانشگاه فرهنگيان |اموزش كودكان استثنايي

/ بومي استان چهارمحال وبختياري -شهيدباهنراصفهان
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-مهندسي بهداشت حرفه اي 9512737



(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بابل-اتاق عمل 9512737

(3)سه دختربندر گناوه/روزانه/ بابلسر -دانشگاه مازندران |شيمي كاربردي9612744

(3)سه پسرتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 9512747

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه اروميه-شيمي 9512747

(3)سه دخترروزانه-قم/ع /دانشگاه دخترانه حضرت معصومه -حسابداري 9512747

9612756
پرديس / ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |مامايي

جويبار/خودگردان
(3)سه دختر

9512757
-مشهد-موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -علوم تغذيه 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي الرستان-كارشناسي بهداشت عمومي 9512757

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهركرد-كارشناسي بهداشت عمومي 9512757

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-اتاق عمل 9512757

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان-اتاق عمل 9512773

9512773
-موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -علوم ازمايشگاهي 

غيرانتفاعي-مشهد
(3)سه دختر

(3)سه پسرتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 9512773

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-مهندسي بهداشت محيط9512773

(3)سه دخترتربيت معلم-بوشهر-پرديس بنت الهدي صدر-علوم تربيتي 9512773

9612782
نيمسال -خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان |بهداشت عمومي

دورود/روزانه/ اول 
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-تهران-دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -حسابداري 9512788

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-مهندسي بهداشت حرفه اي 9512788

(3)سه دخترشهربابك/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي سيرجان |هوشبري9612791

(3)سه پسرشهربابك/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |اتاق عمل9612791



(3)سه پسرسنندج- دانشگاه علوم پزشکي كردستان كارشناس بهداشت عمومي 9512798

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه ياسوج-گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 9512800

(3)سه پسرجيرفت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي جيرفت |پرستاري9612802

9612802
بومي -پرديس شهيدباهنراصفهان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

سميرم/فرهنگيان/ استان اصفهان 
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايران-پرستاري 9512808

9512808
-خوزستان-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -روانشناسي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه ايالم-حسابداري 9512808

9512808
دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع -گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 

روزانه-گرگان-طبيعي 
(3)سه دختر

(3)سه دختربم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بم |بهداشت عمومي9612814

(3)سه پسرتربيت معلم-اهواز/-ص /پرديس حضرت رسول اكرم -علوم تربيتي 9512820

9612823
بومي -پرديس اميركبيركرج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

نظرآباد/فرهنگيان/ استان البرز 
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي گناباد-پرستاري 9512829

(3)سه پسرتربيت معلم-خرم اباد-پرديس عالمه طباطبايي -علوم تربيتي 9512829

(3)سه دخترعنبرآباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي جيرفت |هوشبري9612835

(3)سه پسرتيران/روزانه/ دانشگاه تهران |مهندسي علوم دامي9612835

(3)سه پسرروزانه-بجنورد-دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -پرستاري 9512845

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-مهندسي بهداشت حرفه اي 9512845

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي قزوين-مهندسي بهداشت حرفه اي 9512856

(3)سه پسرتربيت معلم-شيراز-پرديس شهيدرجايي -دبيري شيمي 9512856

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه فردوسي مشهد-مهندسي فضاي سبز9512856



(3)سه پسرروزانه-بندرعباس-دانشگاه هرمزگان -حسابداري 9512856

(3)سه دخترسعادت شهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |بهداشت عمومي9612862

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-شيمي 9512866

9512877
-دانشگاه علوم پزشکي قزوين-مديريت خدمات بهداشتي درماني 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي بم-مهندسي بهداشت حرفه اي 9512877

9612879
/ دانشگاه فردوسي مشهد |زيست شناسي سلولي ومولکولي

فيض آبادتربت حيدريه/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترگنبد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |مهندسي بهداشت محيط9612879

9612879
مركزتبريز -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي |شيمي كاربردي

شبستر/پيام نور/ 
(3)سه پسر

(3)سه پسرسقز/روزانه/ دانشگاه ايالم |بهداشت موادغذايي9612879

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان-اتاق عمل 9512890

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-هوشبري 9512890

9512890
-گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان -كارشناسي بهداشت عمومي 

روزانه
(3)سه دختر

9512890
دانشگاه علوم پزشکي جندي -كارشناسي بهداشت عمومي 

روزانه-شاپوراهواز
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-اتاق عمل 9512890

(3)سه دخترتربيت معلم-بوشهر-پرديس بنت الهدي صدر-علوم تربيتي 9512890

(3)سه دخترنورآباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |بهداشت عمومي9612894

9612894
-پرديس شهيدمدرس سنندج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

كامياران/فرهنگيان/ بومي كردستان 
(3)سه پسر

9512908
-ساري-دانشگاه علوم پزشکي مادختردران -مهندسي بهداشت محيط

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه شيراز-مديريت صنعتي 9512908

(3)سه دخترروزانه-بوشهر-دانشگاه خليج فارس -مديريت صنعتي 9512915



9612917
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس|پرستاري

بستك/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دختراشنويه/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي مراغه |بهداشت عمومي9612917

9612917
/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |مهندسي بهداشت حرفه اي

فريدونشهر/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترجيرفت/نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|دامپزشکي9612933

(3)سه دخترايالم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |علوم ازمايشگاهي9612933

9612950
-موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان |علوم ازمايشگاهي

بجستان/غير انتفاعي/ نيمسال دوم -مشهد
(3)سه دختر

9612950
سعادت /ظرفيت مازاد/ دانشکده علوم پزشکي الرستان |پرستاري

شهر
(3)سه پسر

(3)سه دخترماه شهر/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي ابادان |بهداشت عمومي9612950

(3)سه پسرقير و كارزين/روزانه/ دانشگاه شيراز |شيمي محض9612950

(3)سه پسرفوالد شهر/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي ابادان |پرستاري9612966

9612966
بومي شرق استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي بم|بهداشت عمومي

بم/مناطق محروم/ 
(3)سه دختر

9612979
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي سمنان|بهداشت عمومي

خورموج/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترتهران/نوبت دوم/ بابلسر -دانشگاه مازندران |مديريت بازرگاني9612979

(3)سه دخترعجب شير/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي مراغه |بهداشت عمومي9612994

9612994
/ بومي سيستان وبلوچستان -دانشگاه علوم پزشکي زاهدان|اتاق عمل

سراوان/مناطق محروم
(3)سه دختر

9612994
-پرديس بنت الهدي صدربوشهر-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

بندر دير/فرهنگيان/ بومي استان بوشهر 
(3)سه دختر

(3)سه پسردارويي سبزوار- دانشگاه حکيم سبزواري 9513015

(3)سه دختراليگودرز/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |پرستاري9613023

(3)سه پسرخاتم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |بهداشت عمومي9613038

9613038
/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|بهداشت عمومي

رومشکان/روزانه
(3)سه دختر



9613050
پيام / مركزگنبدكاووس -دانشگاه پيام نوراستان گلستان |روانشناسي

تهران/نور
(3)سه پسر

(3)سه پسرمهاباد/نوبت دوم/ دانشگاه اروميه |دامپزشکي9613068

9613078
/ سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |بهداشت عمومي

پاوه/روزانه
(3)سه دختر

9613078
/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |مهندسي بهداشت حرفه اي

رشت/روزانه
(3)سه پسر

9613089
/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |مهندسي بهداشت حرفه اي

بوكان/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسردانشگاه شيراز اقتصاد نظري9513092

9613100
غير / تهران /-غيرانتفاعي /دانشگاه علم وفرهنگ |حسابداري

شهر قدس/انتفاعي
(3)سه پسر

9613114
/ سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |بهداشت عمومي

مريوان/روزانه
(3)سه پسر

9613114
/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |بهداشت عمومي

گنبد/روزانه
(3)سه دختر

9613132
مناطق / بومي شرق استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي بم|پرستاري

بم/محروم
(3)سه دختر

9613132
/ ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |بهداشت عمومي

راميان/روزانه
(3)سه دختر

9613132
/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |مهندسي بهداشت محيط

اسفراين/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرعلوم سلولي مولکولي دانشگاه شيراززيست شناسي 9513140

(3)سه پسرعنبرآباد/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي سيرجان |پرستاري9613162

(3)سه دخترياسوج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |بهداشت عمومي9613162

(3)سه دختراسفراين/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي قزوين |بهداشت عمومي9613162

(3)سه پسردانشکده علوم پزشکي بهبهاناتاق عمل 9513168

(3)سه دختردهاقان/روزانه/ دانشگاه كاشان |روانشناسي9613176

9613185
/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|بهداشت عمومي

رامهرمز/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرمهاباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |فناوري اطالعات سالمت9613193



9613204
بومي جنوب استان -دانشگاه علوم پزشکي جيرفت|علوم ازمايشگاهي

جيرفت/مناطق محروم/ كرمان 
(3)سه دختر

(3)سه پسرتيران/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |پرستاري9613204

(3)سه پسرجيرفت/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي سيرجان |هوشبري9613219

(3)سه دخترمروست/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |بهداشت عمومي9613219

9613243
بومي -پرديس شهيدمدرس ايالم-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

آبدانان/فرهنگيان/ استان ايالم 
(3)سه پسر

9613267
/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |بهداشت عمومي

كردكوي/روزانه
(3)سه دختر

9613267
-پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

گرگان/فرهنگيان/ بومي گلستان 
(3)سه پسر

(3)سه پسربندپي/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |بهداشت عمومي9613279

9613279
/ دانشکده علوم پزشکي تربت جام |مهندسي بهداشت محيط

گرگان/روزانه
(3)سه دختر

9513289
-سبزوار-دانشگاه حکيم سبزواري -زيست شناسي سلولي مولکولي 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه تهران-شيالت -مهندسي منابع طبيعي 9513289

9613295
مخصوص داوطلبان بومي -دانشگاه علوم پزشکي زنجان|پرستاري

خدابنده/روزانه/ شهرستان ابهر و خدابنده 
(3)سه پسر

(3)سه دخترنقده/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي خوي |اتاق عمل9613295

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زابل-علوم ازمايشگاهي 9513301

(3)سه پسرروزانه-دانشکده علوم پزشکي بم-علوم ازمايشگاهي 9513310

(3)سه پسرپيام نور-واحدقروه-دانشگاه پيام نوركردستان -حسابداري 9513310

(3)سه پسرتربيت معلم-اروميه-پرديس شهيدرجايي -علوم تربيتي 9513310

(3)سه پسردهدشت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بم |بهداشت عمومي9613310

(3)سه دخترتربيت معلم-اهواز/-س /پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 9513318

(3)سه دخترروزانه-رشت-دانشگاه گيالن -زيست شناسي سلولي مولکولي 9513318



(3)سه پسرتربيت معلم-سنندج-پرديس شهيدمدرس -علوم تربيتي 9513318

9513318
دانشگاه علوم پزشکي جندي -مهندسي بهداشت حرفه اي 

روزانه-شاپوراهواز
(3)سه پسر

(3)سه پسرتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 9513327

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي قزوين-هوشبري 9513327

9513327
-دانشگاه جهرم/-بيوتکنولوژي /زيست فناوري -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي تبريززمين شناسي 9513327

9613337
/ تهران -دانشگاه خوارزمي |زيست شناسي سلولي ومولکولي

نظرآباد/روزانه
(3)سه دختر

9613337
-پرديس شهيدبهشتي مشهد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

سرخس/فرهنگيان/ بومي خراسان رضوي 
(3)سه پسر

9513342
دانشگاه علوم پزشکي جندي -كارشناسي بهداشت عمومي 

روزانه-شاپوراهواز
(3)سه دختر

(3)سه دخترتربيت معلم-زاهدان-پرديس رسالت -علوم تربيتي 9513342

(3)سه دخترتربيت معلم-دخترجان/-س /پرديس الزهرا-علوم تربيتي 9513342

(3)سه پسرتربيت معلم-كرمانشاه-پرديس شهيدرجايي -علوم تربيتي 9513356

9613357
/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |مهندسي بهداشت حرفه اي

زرند/روزانه
(3)سه دختر

9613357
/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |مهندسي بهداشت حرفه اي

صومعه سرا/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه شاهرود-مديريت صنعتي 9513369

(3)سه دخترشبانه-رشت-دانشگاه گيالن -زيست شناسي 9513369

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-مامايي 9513369

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-پرستاري 9513369

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه شاهرود-حسابداري 9513369

(3)سه دخترسرابله/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |مامايي9613377



9613377
/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |مهندسي بهداشت حرفه اي

انار/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرتهران اقتصاد صنعتي- دانشگاه عالمه طباطبايي 9513378

9613392
/ تهران -دانشگاه خوارزمي |زيست شناسي سلولي ومولکولي

دهدشت/روزانه
(3)سه دختر

9613392
/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|بهداشت عمومي

شوشتر/روزانه
(3)سه دختر

9613392
لنده /روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |بهداشت عمومي

دوگنبدان
(3)سه پسر

9613392
/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |مهندسي بهداشت محيط

دورود/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزياسوج-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-شيمي 9513397

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-هوشبري 9513397

9513397
دانشگاه علوم پزشکي -كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه-ساري-مادختردران 
(3)سه دختر

9613403
سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |مهندسي بهداشت حرفه اي

ديواندره/روزانه/ 
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهركرد-كارشناسي بهداشت عمومي 9513406

9513406
-ساري-دانشگاه علوم پزشکي مادختردران -مهندسي بهداشت محيط

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-اتاق عمل 9513406

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-هوشبري 9513406

(3)سه دختردورود/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |پرستاري9613414

9513421
-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه
(3)سه دختر

9513421
-رشت-دانشگاه گيالن -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-رشت-دانشگاه گيالن -شيمي 9513421

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-مهندسي بهداشت محيط9513421

(3)سه دخترتايباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |بهداشت عمومي9613429



9613429
-پرديس بنت الهدي صدربوشهر-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

بوشهر/فرهنگيان/ بومي استان بوشهر 
(3)سه پسر

9613429
پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

رباط كريم/فرهنگيان/ بومي استان تهران -كرج
(3)سه پسر

(3)سه پسرتربيت معلم-سنندج-پرديس شهيدمدرس -علوم تربيتي 9513436

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-كارشناسي بهداشت عمومي 9513436

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-كارشناسي بهداشت عمومي 9513443

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه شاهرود-شيمي 9513443

(3)سه دخترروزانه-رشت-دانشگاه گيالن -شيمي 9513443

(3)سه پسرتربيت معلم-خرم اباد-پرديس عالمه طباطبايي -علوم تربيتي 9513443

(3)سه دختراملش/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |بهداشت عمومي9613443

9613455
نوبت / كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|زيست شناسي سلولي ومولکولي

انار/دوم
(3)سه دختر

(3)سه پسراللي/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي ابادان |پرستاري9613455

(3)سه دخترنورآباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |بهداشت عمومي9613455

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي كرمانشاهكارشناس بهداشت عمومي 9513460

9513463
-دانشگاه علوم پزشکي لرستان -كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه-خرم اباد
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدادخترا-دانشگاه پيام نورلرستان -مديريت بازرگاني 9513463

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-پرستاري 9513463

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه مالير-زيست شناسي سلولي مولکولي 9513463

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه اروميه-مديريت بازرگاني 9513463

9613467
مناطق / بومي هرمزگان -دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس|پرستاري

حاجي آباد/محروم
(3)سه دختر

(3)سه پسرتربيت معلم-اروميه-پرديس شهيدرجايي -علوم تربيتي 9513480



(3)سه پسرروزانه-دانشکده علوم پزشکي خلخال-پرستاري 9513480

(3)سه دخترجعفرآباد/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي خلخال |بهداشت عمومي9613494

9613494
/ دانشکده علوم پزشکي تربت جام |مهندسي بهداشت محيط

تربت جام/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرشبانه-گرگان-دانشگاه گلستان -شيمي 9513497

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه مالير-زيست شناسي سلولي مولکولي 9513497

(3)سه دخترتربيت معلم-اهواز/-س /پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 9513497

(3)سه دخترروزانه-كرمانشاه-دانشگاه رازي -زيست شناسي 9513497

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه دخترجان-شيمي 9513507

(3)سه دخترشهربابك/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |اتاق عمل9613508

9613508
/ دانشکده علوم پزشکي ابادان |فناوري اطالعات سالمت

رومشکان/روزانه
(3)سه دختر

9613508
-پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

بندرتركمن/فرهنگيان/ بومي گلستان 
(3)سه پسر

9513520
-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 9513520

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه بيرجند-شيمي 9513520

9513520
-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -زيست شناسي سلولي مولکولي 

روزانه-تبريز
(3)سه دختر

(3)سه پسرتربيت معلم-ياسوج-پرديس شهيدايزدپناه -علوم تربيتي 9513520

(3)سه پسرتربيت معلم-كرمانشاه-پرديس شهيدرجايي -علوم تربيتي 9513520

(3)سه پسرتربيت معلم-اروميه-پرديس شهيدرجايي -علوم تربيتي 9513520

9613520
نيمسال -خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان |بهداشت عمومي

كوهدشت/روزانه/ اول 
(3)سه دختر

(3)سه دخترفردوس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي گناباد |بهداشت عمومي9613520



(3)سه دخترياسوج/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي قم |مامايي9613526

(3)سه پسركوهدشت/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |پرستاري9613536

9613536
-مشهد-موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان |علوم تغذيه

سرخس/غير انتفاعي/ نيمسال دوم 
(3)سه دختر

9613536
/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |مديريت خدمات بهداشتي درماني

گچساران/روزانه
(3)سه دختر

9513543
دانشگاه علوم پزشکي جندي -مهندسي بهداشت حرفه اي 

روزانه-شاپوراهواز
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه فردوسي مشهد-گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 9513543

(3)سه پسرشهربابك/روزانه/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|شيمي كاربردي9613562

(3)سه دختررامهرمز/روزانه/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |روانشناسي9613562

9613562
غير / تهران /-غيرانتفاعي /دانشگاه علم وفرهنگ |حسابداري

پاكدشت/انتفاعي
(3)سه دختر

9513564
-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه
(3)سه دختر

9513577
دانشگاه علوم پزشکي جندي -مهندسي بهداشت حرفه اي 

روزانه-شاپوراهواز
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-كارشناسي بهداشت عمومي 9513577

(3)سه پسرتربيت معلم-اراك-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 9513577

9613577
بندر كنگ و /روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |پرستاري

چارك
(3)سه پسر

9613577
-پرديس بنت الهدي صدربوشهر-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

بوشهر/فرهنگيان/ بومي استان بوشهر 
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-اتاق عمل 9513586

9613588
پيام / واحداستانه اشرفيه -دانشگاه پيام نوراستان گيالن |روانشناسي

الهيجان/نور
(3)سه پسر

9513597
-دانشگاه علوم پزشکي لرستان -كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه-خرم اباد
(3)سه دختر

(3)سه دخترتايباد/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي تربت جام |بهداشت عمومي9613597

(3)سه دختربوكان/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي خلخال |بهداشت عمومي9613597



9613597
پيام / مركزكرج -دانشگاه پيام نوراستان البرز|مديريت بازرگاني

شهر قدس/نور
(3)سه پسر

(3)سه پسرتربيت معلم-تبريز-پرديس عالمه اميني -علوم تربيتي 9513603

(3)سه دخترتربيت معلم-بندرعباس/-س /پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 9513603

(3)سه پسرغيرانتفاعي-تهران-دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -حسابداري 9513603

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-مامايي 9513603

9613609
/ ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |مهندسي بهداشت محيط

ساري/روزانه
(3)سه دختر

9613609
-پرديس شهيدبهشتي مشهد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

جغتاي/فرهنگيان/ بومي خراسان رضوي 
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-پرستاري 9513616

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كاشان-مهندسي بهداشت حرفه اي 9513616

9613621
پيام / مركزگنبدكاووس -دانشگاه پيام نوراستان گلستان |روانشناسي

گنبد/نور
(3)سه پسر

9513630
دانشگاه علوم پزشکي -كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه-ساري-مادختردران 
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-بوشهر-دانشگاه خليج فارس -مديريت صنعتي 9513630

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اراك-پرستاري 9513630

(3)سه پسرتربيت معلم-كرمانشاه-پرديس شهيدرجايي -علوم تربيتي 9513630

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه بوعلي سيناهمدان-علوم ازمايشگاهي 9513630

(3)سه پسرتربيت معلم-قزوين-پرديس شهيدرجايي -علوم تربيتي 9513630

9613632
مناطق / بومي شرق استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي بم|پرستاري

فهرج/محروم
(3)سه پسر

(3)سه پسربستان آباد/روزانه/ دانشگاه اروميه |حسابداري9613632

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه بوعلي سيناهمدان-حسابداري 9513645

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-مهندسي بهداشت حرفه اي 9513645



(3)سه پسرتربيت معلم-تبريز-پرديس عالمه اميني -علوم تربيتي 9513645

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جهرم-اتاق عمل 9513645

(3)سه دختربوكان/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي مراغه |بهداشت عمومي9613645

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه اروميه-شيمي 9513656

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-مهندسي بهداشت محيط9513656

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-هوشبري 9513656

(3)سه پسرعنبرآباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |اتاق عمل9613658

9513669
-دانشگاه علوم پزشکي كردستان -مهندسي بهداشت حرفه اي 

روزانه-سنندج
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان-پرستاري 9513669

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي بم-پرستاري 9513669

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-كارشناسي بهداشت عمومي 9513669

9613669
/ دانشگاه علوم پزشکي قزوين |مهندسي بهداشت حرفه اي

نظرآباد/روزانه
(3)سه دختر

9613669
/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |مهندسي بهداشت حرفه اي

اسالم آبادغرب/روزانه
(3)سه پسر

9613669
/ دانشگاه علوم پزشکي زنجان |مهندسي بهداشت محيط

زنجان/روزانه
(3)سه دختر

9613669
/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |فناوري اطالعات سالمت

مياندوآب/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترتربيت معلم-دخترجان/-س /پرديس الزهرا-علوم تربيتي 9513683

9613683
/ بجنورد -دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي |بهداشت عمومي

شيروان/روزانه
(3)سه دختر

9613683
خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |مهندسي بهداشت حرفه اي

كوهدشت/روزانه/ 
(3)سه دختر

9513695
خرم -دانشگاه علوم پزشکي لرستان -مهندسي بهداشت حرفه اي 

روزانه-اباد
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل-كارداني فوريت هاي پزشکي 9513695



(3)سه پسرتربيت معلم-بندرعباس-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 9513695

9513695
-خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان -مهندسي بهداشت محيط

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-پرستاري 9513695

(3)سه پسرتربيت معلم-اراك-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 9513695

9613699
/ كرج -دانشگاه علوم پزشکي البرز|مهندسي بهداشت حرفه اي

هشتگرد/روزان
(3)سه دختر

9613699
-پرديس شهيدبهشتي زنجان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

خدابنده/فرهنگيان/ بومي استان زنجان 
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-كارشناسي بهداشت عمومي 9513712

(3)سه دخترروزانه-قزوين/ره /دانشگاه بين المللي امام خميني -شيمي 9513712

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-مامايي 9513712

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اراك-مهندسي بهداشت حرفه اي 9513712

(3)سه دخترسقز/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |فناوري اطالعات سالمت9613715

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي بوشهركارشناس بهداشت عمومي 9513726

9613727
/ ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |مهندسي بهداشت حرفه اي

مکاتبه اي/روزانه
(3)سه پسر

9613742
مناطق / بومي استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي جيرفت|مامايي

جيرفت/محروم
(3)سه دختر

(3)سه دخترماهان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |اتاق عمل9613742

9613742
/ دانشگاه علوم پزشکي قزوين |مهندسي بهداشت حرفه اي

كرج/روزانه
(3)سه دختر

9613761
-پرديس شهيدرجايي اروميه-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

قره ضياءالدين/فرهنگيان/ بومي آذربايجان غربي 
(3)سه پسر

(3)سه دخترتهران/روزانه/ دانشگاه شيراز |زيست شناسي سلولي ومولکولي9613776

9613776
/ كرج -دانشگاه علوم پزشکي البرز|مهندسي بهداشت محيط

شهرجديد هشتگرد/روزانه
(3)سه دختر

9613791
پرديس / گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |مامايي

قشم/خودگردان
(3)سه دختر



9613791
/ ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |فناوري اطالعات سالمت

مراوه تپه/روزانه
(3)سه پسر

9613816
-رشت/ع /پرديس امام علي -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

كوچصفهان/فرهنگيان/ بومي گيالن 
(3)سه پسر

9613827
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي اردبيل|بهداشت عمومي

سردشت/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسررامهرمز/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي ابادان |هوشبري9613839

(3)سه دخترتايباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه |بهداشت عمومي9613889

(3)سه دخترخرم آباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |بهداشت عمومي9613889

(3)سه دختركوهدشت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اراك |بهداشت عمومي9613889

(3)سه دخترميناب/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |اتاق عمل9613889

9613904
/ بومي سيستان وبلوچستان -دانشگاه علوم پزشکي زاهدان|هوشبري

سراوان/مناطق محروم
(3)سه پسر

9613904
/ بومي سيستان وبلوچستان -دانشگاه علوم پزشکي زاهدان|مامايي

سيب سوران و مهرستان/مناطق محروم
(3)سه دختر

(3)سه پسرخرم بيد/روزانه/ دانشگاه شيراز |زيست شناسي سلولي ومولکولي9613916

9613931
ع /پرديس امام جعفرصادق -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

سرابله/فرهنگيان/ بومي استان ايالم -ايالم/
(3)سه دختر

9613950
بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

رامهرمز/مناطق محروم/ 
(3)سه پسر

9613950
بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

رامهرمز/مناطق محروم/ 
(3)سه پسر

9613950
بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

رامهرمز/مناطق محروم/ 
(3)سه پسر

9613956
-پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

كردكوي/فرهنگيان/ بومي گلستان 
(3)سه پسر

9613968
مناطق / بومي هرمزگان -دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس|پرستاري

بندر كنگ و چارك/محروم
(3)سه دختر

(3)سه پسرشوشتر/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي شوشتر |اتاق عمل9613968

9613968
/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |مهندسي بهداشت حرفه اي

تهران/روزانه
(3)سه پسر

9613968
/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |مهندسي بهداشت محيط

فراشبند/روزانه
(3)سه دختر



9613968
/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |مهندسي بهداشت محيط

گنبد/روزانه
(3)سه دختر

9613987
بومي -پرديس رسالت زاهدان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

سيب سوران و مهرستان/فرهنگيان/ سيستان وبلوچستان 
(3)سه دختر

(3)سه دخترشهربابك/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بم |اتاق عمل9614013

9614013
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|علوم وصنايع غذايي

دورود/روزانه
(3)سه دختر

9614024
/ دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر |مهندسي بهداشت محيط

ايرانشهر/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دختررامهرمز/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |بهداشت عمومي9614040

9614040
/ سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |بهداشت عمومي

بوكان/روزانه
(3)سه دختر

9614040
/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |مهندسي بهداشت محيط

شيراز/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرجم/روزانه/ دانشگاه شيراز |شيمي محض9614040

9614040
تربت /روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زابل |فناوري اطالعات سالمت

جام
(3)سه دختر

(3)سه پسرباغ بهادران/روزانه/ دانشگاه قم |حسابداري9614056

9614056
بومي -پرديس شهيدمدرس ايالم-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

آبدانان/فرهنگيان/ استان ايالم 
(3)سه پسر

9614070
بومي -پرديس اميركبيركرج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

هشتگرد/فرهنگيان/ استان البرز 
(3)سه دختر

(3)سه پسررباط كريم/روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |مديريت امورگمركي9614084

9614084
-اهواز/س /پرديس فاطمه الزهرا-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

آبادان/فرهنگيان/ بومي خوزستان 
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه بجنورد-حسابداري 9514092

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي مراغه-كارشناسي بهداشت عمومي 9514092

9514092
دانشگاه علوم پزشکي جندي -مديريت خدمات بهداشتي درماني 

روزانه-شاپوراهواز
(3)سه دختر

(3)سه دخترياسوج/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي بهبهان |اتاق عمل9614097

9614097
-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|مهندسي بهداشت حرفه اي

بهمئي/روزانه/ اهواز 
(3)سه پسر



(3)سه دخترشبانه-دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-شيمي 9514101

(3)سه پسرتربيت معلم-اردبيل-پرديس عالمه طباطبايي -علوم تربيتي 9514101

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شهركرد-كارشناسي بهداشت عمومي 9514101

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه تبريز-علوم دامي -مهندسي كشاورزي 9514101

(3)سه پسرپيام نور-واحدنظراباد-دانشگاه پيام نورالبرز-مديريت بازرگاني 9514118

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه ياسوج-شيمي 9514118

(3)سه دخترپيام نور-مركزاسالم ابادغرب-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -شيمي 9514118

9614119
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي اردبيل|بهداشت عمومي

اردبيل/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي بجنوردهوشبري 9514120

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-كارشناسي بهداشت عمومي 9514130

9514130
دانشگاه علوم پزشکي جندي -كارشناسي بهداشت عمومي 

روزانه-شاپوراهواز
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه تبريز-علوم خاك -مهندسي كشاورزي 9514130

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-اتاق عمل 9514130

(3)سه دختراليگودرز/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي سمنان|پزشکي9614131

9614141
/ بومي جنوب استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي جيرفت|پرستاري

جيرفت/مناطق محروم
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه تبريز-زيست شناسي 9514144

(3)سه پسرتربيت معلم-سنندج-پرديس شهيدمدرس -علوم تربيتي 9514144

(3)سه پسرپيام نور-واحدابدانان-دانشگاه پيام نورايالم -مديريت بازرگاني 9514144

(3)سه دخترتربيت معلم-زاهدان-پرديس رسالت -علوم تربيتي 9514144

(3)سه دخترچابهار/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زابل |علوم ازمايشگاهي9614151



(3)سه دخترخورموج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بوشهر |بهداشت عمومي9614151

9614151
پيام / مركزگنبدكاووس -دانشگاه پيام نوراستان گلستان |روانشناسي

مينودشت/نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترتربيت معلم-زاهدان-پرديس رسالت -علوم تربيتي 9514161

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه بيرجند-گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 9514161

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جهرم-كارشناسي بهداشت عمومي 9514161

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي كرماناتاق عمل 9514176

(3)سه دخترتربيت معلم-زاهدان-پرديس رسالت -علوم تربيتي 9514181

(3)سه دخترتربيت معلم-پيشوا-پرديس زينبيه -علوم تربيتي 9514194

(3)سه پسرتربيت معلم-تبريز-پرديس عالمه اميني -علوم تربيتي 9514194

(3)سه پسرتربيت معلم-تبريز-پرديس عالمه اميني -علوم تربيتي 9514194

(3)سه پسرپيام نور-واحدشال-دانشگاه پيام نورقزوين -حسابداري 9514194

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-مهندسي بهداشت حرفه اي 9514194

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه فردوسي مشهد-مديريت بازرگاني 9514194

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-مامايي 9514194

9614207
مناطق / بومي استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي جيرفت|مامايي

جيرفت/محروم
(3)سه دختر

(3)سه دخترفراشبند/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بوشهر |بهداشت عمومي9614207

9614207
پرديس خواجه نصيرالدين -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

جيرفت/فرهنگيان/ بومي استان كرمان -طوسي كرمان
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-قزوين/ره /دانشگاه بين المللي امام خميني -شيمي 9514209

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي دخترجان-مهندسي بهداشت حرفه اي 9514219

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه تهران-گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 9514219



9614224
/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |مهندسي بهداشت حرفه اي

مهاباد/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي دخترجان-مهندسي بهداشت حرفه اي 9514236

9514236
دانشگاه علوم پزشکي جندي -كارشناسي بهداشت عمومي 

روزانه-شاپوراهواز
(3)سه دختر

(3)سه پسرتربيت معلم-تبريز-پرديس عالمه اميني -علوم تربيتي 9514236

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي قزوين-كارشناسي بهداشت عمومي 9514236

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-كارشناسي بهداشت عمومي 9514248

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه اروميه-شيمي 9514248

9514248
دانشگاه علوم پزشکي -كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه-ساري-مادختردران 
(3)سه دختر

(3)سه پسرتربيت معلم-اردبيل-پرديس عالمه طباطبايي -علوم تربيتي 9514248

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه مراغه-شيمي 9514248

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-مهندسي بهداشت حرفه اي 9514248

(3)سه پسردانشکده علوم پزشکي ايرانشهرهوشبري 9514252

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي يزدكارشناس بهداشت عمومي 9514252

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي بوشهرمهندس بهداشت حرفه اي 9514252

(3)سه دخترچابهار/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي زابل|مامايي9614258

(3)سه دختربندر ديلم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بوشهر |بهداشت عمومي9614258

9614258
پيام / مركزگنبدكاووس -دانشگاه پيام نوراستان گلستان |روانشناسي

گنبد/نور
(3)سه پسر

9514261
-دانشگاه علوم پزشکي سمنان-كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرتربيت معلم-همدان-پرديس شهيدمقصودي -علوم تربيتي 9514261

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه بيرجند-شيمي 9514267



(3)سه دخترتربيت معلم-زاهدان-پرديس رسالت -علوم تربيتي 9514267

9514267
-مشهد-موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -علوم تغذيه 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-پرستاري 9514267

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-پرستاري 9514267

(3)سه پسردانشگاه دامغانشيمي 9514267

(3)سه پسرپيام نور-واحدپاوه-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -حسابداري 9514278

9514278
دانشگاه علوم كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

روزانه-ومنابع طبيعي ساري
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي دخترجان-اتاق عمل 9514278

(3)سه پسرشهربابك/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |هوشبري9614279

9614279
/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |بهداشت عمومي

بندرگز/روزانه
(3)سه دختر

9614279
/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |فناوري اطالعات سالمت

بشرويه/روزانه
(3)سه دختر

9614279
/ / ويژه خواهران /تهران -موسسه غيرانتفاعي ال طه |روانشناسي

كرج/غير انتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه اراك-علوم باغباني -مهندسي كشاورزي 9514287

(3)سه پسرتربيت معلم-بيرجند-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 9514302

(3)سه پسرتربيت معلم-ايالم-پرديس شهيدمدرس -علوم تربيتي 9514302

(3)سه پسرروزانه-اهواز-دانشگاه شهيدچمران -شيمي 9514302

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه بجنورد-حسابداري 9514302

(3)سه دخترروزانه-سبزوار-دانشگاه حکيم سبزواري -شيمي 9514302

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه فردوسي مشهد-علوم اقتصادي 9514302

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-مهندسي بهداشت حرفه اي 9514302



9614306
/ دانشکده علوم پزشکي خوي |بهداشت عمومي

قره ضياءالدين/روزانه
(3)سه پسر

9514317
دانشگاه سيدجمال -گياهان دارويي ومعطر-مهندسي توليدات گياهي 

شبانه-اسدابادهمدان-الدين اسدابادي 
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-پرستاري 9514317

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-كارشناسي بهداشت عمومي 9514317

(3)سه دخترميناب/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |اتاق عمل9614327

(3)سه دخترطبس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |فناوري اطالعات سالمت9614327

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-مهندسي بهداشت حرفه اي 9514328

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه تبريز-بازرسي گوشت 9514328

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-مهندسي بهداشت محيط9514328

9614337
بومي -پرديس شهيدمدرس ايالم-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

سرابله/فرهنگيان/ استان ايالم 
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي نيشابور-كارشناسي بهداشت عمومي 9514340

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه تهران-زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 9514340

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-مهندسي بهداشت حرفه اي 9514340

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه بوعلي سيناهمدان-كارداني دامپزشکي 9514340

(3)سه دخترياسوج/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي كاشان |بهداشت عمومي9614350

9614350
/ دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل |كارداني دامپزشکي

گنبد/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اراك-كارشناسي بهداشت عمومي 9514355

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي گناباد-مهندسي بهداشت حرفه اي 9514364

(3)سه پسرتربيت معلم-تبريز-پرديس عالمه اميني -علوم تربيتي 9514364

9514364
-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه
(3)سه دختر



(3)سه پسرروزانه-اهواز-دانشگاه شهيدچمران -حسابداري 9514364

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهوازبهداشت محيط حرفه اي 9514370

9614373
/ دانشگاه علوم پزشکي قم |مهندسي بهداشت حرفه اي

پاكدشت/روزانه
(3)سه دختر

9614373
/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |فناوري اطالعات سالمت

ياسوج/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-كارشناسي بهداشت عمومي 9514379

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-اتاق عمل 9514385

(3)سه پسرتربيت معلم-تبريز-پرديس عالمه اميني -علوم تربيتي 9514385

(3)سه پسرياسوج/دانشگاه عل|مديريت خدمات بهداشتي درماني9614390

(3)سه پسرسنندج- دانشگاه كردستان روانشناسي 9514398

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-كتابداري درشاخه پزشکي 9514399

(3)سه دخترتربيت معلم-اراك/-س /پرديس زينب كبري -علوم تربيتي 9514399

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي بم-علوم ازمايشگاهي 9514406

(3)سه پسرتربيت معلم-اروميه-پرديس شهيدرجايي -علوم تربيتي 9514406

(3)سه دخترروزانه/-ويژه خواهران /دانشگاه فرزانگان سمنان -زيست شناسي 9514406

9614406
سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |مهندسي بهداشت حرفه اي

مريوان/روزانه/ 
(3)سه دختر

(3)سه دخترجيرفت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي جيرفت |هوشبري9614417

9614417
/ دانشگاه علوم پزشکي قزوين |مهندسي بهداشت حرفه اي

نظرآباد/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترنقده/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |مهندسي بهداشت محيط9614417

9614417
پرديس خواجه نصيرالدين -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

جيرفت/فرهنگيان/ بومي استان كرمان -طوسي كرمان
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-مهندسي بهداشت حرفه اي 9514423



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-كارشناسي بهداشت عمومي 9514423

(3)سه دخترتربيت معلم-زاهدان-پرديس رسالت -علوم تربيتي 9514423

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-كارشناسي بهداشت عمومي 9514436

9514436
-گرگان-دانشگاه علوم پزشکي گلستان -مهندسي بهداشت محيط

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-مهندسي بهداشت محيط9514436

(3)سه دخترروزانه-رشت-دانشگاه گيالن -زيست شناسي 9514451

(3)سه پسرتربيت معلم-گرگان-پرديس ايت اله خامنه اي -علوم تربيتي 9514451

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي الرستان-كارشناسي بهداشت عمومي 9514451

9514451
-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-مهندسي بهداشت محيط

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن -پرستاري 9514451

9614455
/ بابلسر -دانشگاه مازندران |زيست شناسي سلولي ومولکولي

تنکابن/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دختربم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |اتاق عمل9614455

(3)سه دخترلردگان/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |پرستاري9614466

(3)سه دخترشوط/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |پرستاري9614466

(3)سه دخترشوط/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي خوي |بهداشت عمومي9614466

(3)سه دخترياسوج/روزانه/ دانشگاه ياسوج |روانشناسي9614466

9614466
پرديس -دانشگاه فرهنگيان |اموزش كودكان استثنايي

خنج/فرهنگيان/ بومي فارس -شهيدباهنراصفهان
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه فردوسي مشهد-زيست شناسي 9514468

9514468
دانشگاه علوم پزشکي جندي -كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه-شاپوراهواز
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه زابل-شيمي 9514476



9514476
-رشت-دانشگاه گيالن -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسراهواز/روزانه/ نيمسال دوم -دانشکده علوم پزشکي شوشتر|پرستاري9614482

(3)سه پسرسردشت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي قزوين |بهداشت عمومي9614482

9614482
/ دانشگاه علوم پزشکي سبزوار |مهندسي بهداشت حرفه اي

لنده دوگنبدان/روزانه
(3)سه پسر

9614482
/ دانشگاه علوم پزشکي تبريز |مديريت خدمات بهداشتي درماني

مياندوآب/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-مهندسي بهداشت حرفه اي 9514492

(3)سه پسرروزانه-دانشکده علوم پزشکي دزفول-اتاق عمل 9514504

(3)سه دخترياسوج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |بهداشت عمومي9614519

9614519
-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|مهندسي بهداشت حرفه اي

اليگودرز/روزانه/ اهواز 
(3)سه دختر

9614519
/ دانشکده علوم پزشکي خوي |مهندسي بهداشت محيط

پيرانشهر/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترخورموج/روزانه/ بوشهر -دانشگاه خليج فارس |مديريت صنعتي9614519

9614543
/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |مهندسي بهداشت حرفه اي

سرايان/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسربندپي/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |مهندسي بهداشت محيط9614543

9614558
/ تهران -دانشگاه خوارزمي |زيست شناسي سلولي ومولکولي

رباط كريم/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترگناباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |بهداشت عمومي9614558

9614558
/ دانشگاه تهران |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

مالرد/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دختربم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي جيرفت |مامايي9614570

9614583
/ دانشکده علوم پزشکي خوي |مهندسي بهداشت محيط

مياندوآب/روزانه
(3)سه دختر

9614596
/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |مهندسي بهداشت محيط

كامياران/روزانه
(3)سه دختر

9614613
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي سمنان|بهداشت عمومي

رباط كريم/روزانه
(3)سه دختر



(3)سه پسربوكان/نوبت دوم/ دانشگاه اروميه |دامپزشکي9614630

9614630
/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |مديريت خدمات بهداشتي درماني

ابركوه/روزانه
(3)سه پسر

9614658
مناطق / بومي هرمزگان -دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس|پرستاري

قشم/محروم
(3)سه دختر

(3)سه پسركرمان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |اتاق عمل9614658

9614658
بومي -پرديس شهيدپاك نژاديزد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

مروست/فرهنگيان/ استان يزد 
(3)سه پسر

9614700
ظرفيت / سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |پرستاري

سرپل ذهاب/مازاد
(3)سه دختر

9614700
پرديس خواجه نصيرالدين -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

كهنوج/فرهنگيان/ بومي استان كرمان -طوسي كرمان
(3)سه پسر

(3)سه پسرمياندوآب/پرديس خودگردان/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |پرستاري9614715

(3)سه پسرايذه/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي بهبهان |پرستاري9614715

(3)سه دخترسلماس/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي خلخال |بهداشت عمومي9614715

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي اصفهانمديريت 9514723

(3)سه دخترپاوه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |بهداشت عمومي9614733

9614764
/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |مهندسي بهداشت حرفه اي

داالهو/روزانه
(3)سه دختر

9614764
/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |مهندسي بهداشت حرفه اي

اردبيل/روزانه
(3)سه دختر

9614793
مناطق / بومي استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي جيرفت|مامايي

كهنوج/محروم
(3)سه دختر

9614793
پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

مالرد/فرهنگيان/ بومي استان تهران -كرج
(3)سه پسر

(3)سه دخترالمرد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |بهداشت عمومي9614806

9614806
/ دانشکده علوم پزشکي نيشابور |مهندسي بهداشت حرفه اي

پارس آباد مغان/روزانه
(3)سه پسر

9614821
/ دانشکده علوم پزشکي ابادان |مهندسي بهداشت محيط

گتوند/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترعنبرآباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي جيرفت |مامايي9614837



9614837
پرديس / گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |مامايي

سعادت شهر/خودگردان
(3)سه دختر

9614837
تربت /روزانه/ دانشکده علوم پزشکي تربت جام |بهداشت عمومي

جام
(3)سه دختر

9614837
/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|مهندسي بهداشت محيط

رامهرمز/روزانه
(3)سه دختر

9614852
تربت /روزانه/ دانشکده علوم پزشکي تربت جام |بهداشت عمومي

جام
(3)سه دختر

9614852
/ ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |مهندسي بهداشت حرفه اي

شيروان/روزانه
(3)سه پسر

9614852
/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |فناوري اطالعات سالمت

مشکين شهر/روزانه
(3)سه پسر

9614876
بومي -پرديس شهيدباهنرهمدان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

كبودرآهنگ/فرهنگيان/ استان همدان 
(3)سه دختر

(3)سه دخترانار/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي جيرفت |اتاق عمل9614889

9614889
پرديس خواجه نصيرالدين -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

كهنوج/فرهنگيان/ بومي استان كرمان -طوسي كرمان
(3)سه پسر

(3)سه پسرتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 9514890

(3)سه دخترروزانه/-ويژه خواهران /دانشگاه فرزانگان سمنان -زيست شناسي 9514890

9514890
-دانشگاه علوم پزشکي مادختردران -كارشناسي بهداشت عمومي 

روزانه-ساري
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-كارشناسي بهداشت عمومي 9514890

(3)سه دخترتربيت معلم-زاهدان-پرديس رسالت -علوم تربيتي 9514890

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه تبريز-بازرسي گوشت 9514890

(3)سه پسرانار/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي سيرجان |پرستاري9614904

9614904
/ دانشکده علوم پزشکي الرستان |مهندسي بهداشت حرفه اي

خنج/روزانه
(3)سه دختر

9514909
-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-پرستاري 9514909

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-مهندسي بهداشت محيط9514909



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-مهندسي بهداشت حرفه اي 9514909

(3)سه پسرروزانه-كرمانشاه-دانشگاه رازي -حسابداري 9514909

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-مهندسي بهداشت محيط9514909

9614919
دانشگاه علوم پزشکي جندي |مديريت خدمات بهداشتي درماني

اهواز/روزانه/ اهواز -شاپور
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي دخترجان-كارشناسي بهداشت عمومي 9514927

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اراك-پرستاري 9514927

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-اتاق عمل 9514927

(3)سه دخترطبس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |مهندسي بهداشت محيط9614933

(3)سه پسرگنبد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كاشان |فناوري اطالعات سالمت9614933

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه فردوسي مشهد-گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 9514945

9514945
-خوزستان-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -روانشناسي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-كارشناسي بهداشت عمومي 9514945

(3)سه دخترشهر قدس/نوبت دوم/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|شيمي كاربردي9614947

9514954
-رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن -مهندسي بهداشت حرفه اي 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرتربيت معلم-سنندج-پرديس شهيدمدرس -علوم تربيتي 9514954

9614958
/ دانشگاه فردوسي مشهد |زيست شناسي سلولي ومولکولي

فيض آبادتربت حيدريه/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-مهندسي بهداشت محيط9514967

(3)سه پسرتربيت معلم-سنندج-پرديس شهيدمدرس -علوم تربيتي 9514967

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-هوشبري 9514967

(3)سه پسرتربيت معلم-اردبيل-پرديس عالمه طباطبايي -علوم تربيتي 9514967



(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-اتاق عمل 9514967

9614971
/ دانشگاه علوم پزشکي سمنان |مهندسي بهداشت حرفه اي

جويبار/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسردانشگاه شهيد چمران اهوازحسابداري 9514974

(3)سه دخترپيام نور-مركزرشت-دانشگاه پيام نورگيالن -حسابداري 9514982

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-مهندسي بهداشت محيط9514982

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-كارشناسي بهداشت عمومي 9514982

(3)سه پسرتربيت معلم-ياسوج-پرديس شهيدايزدپناه -علوم تربيتي 9514982

(3)سه پسرتربيت معلم-شهركرد-پرديس بحرالعلوم -علوم تربيتي 9514982

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي ايالمكارشناس بهداشت محيط 9514985

(3)سه دخترخرم بيد/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي الرستان |بهداشت عمومي9614987

(3)سه پسرآذرشهر/روزانه/ دانشگاه اروميه |حسابداري9614987

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-كارشناسي بهداشت عمومي 9514999

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه ايالم-كارداني دامپزشکي 9514999

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه تبريز-زيست شناسي 9514999

9615006
بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

اميديه/مناطق محروم/ 
(3)سه پسر

9615006
بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

اميديه/مناطق محروم/ 
(3)سه پسر

9615006
بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

اميديه/مناطق محروم/ 
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايران-كتابداري درشاخه پزشکي 9515016

(3)سه پسردانشگاه رازي كرمانشاه كاربرديشيمي 9515016

(3)سه دخترروزانه-خرم اباد-دانشگاه لرستان -زيست شناسي 9515028



(3)سه دخترحاجي آباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |اتاق عمل9615036

9615036
/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|فناوري اطالعات سالمت

ياسوج/روزانه
(3)سه پسر

9615036
/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |كتابداري درشاخه پزشکي

خدابنده/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرتربيت معلم-خرم اباد-پرديس عالمه طباطبايي -علوم تربيتي 9515037

(3)سه پسرتربيت معلم-كرمانشاه-پرديس شهيدرجايي -علوم تربيتي 9515037

(3)سه دخترتربيت معلم-زاهدان-پرديس رسالت -علوم تربيتي 9515037

9515037
-رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن -كارشناسي بهداشت عمومي 

روزانه
(3)سه دختر

9515048
دانشکده علوم پزشکي تربت -كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه-حيدريه
(3)سه دختر

(3)سه دخترتربيت معلم-پيشوا-پرديس زينبيه -علوم تربيتي 9515048

9515061
-دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسالمي ايران-هوشبري 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرتربيت معلم-ياسوج-پرديس شهيدايزدپناه -علوم تربيتي 9515061

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بابل-مهندسي بهداشت محيط9515061

(3)سه دخترتربيت معلم-پيشوا-پرديس زينبيه -علوم تربيتي 9515061

(3)سه پسرتربيت معلم-اروميه-پرديس شهيدرجايي -علوم تربيتي 9515061

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-هوشبري 9515061

9615067
-پرديس بنت الهدي صدربوشهر-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

بندر دير/فرهنگيان/ بومي استان بوشهر 
(3)سه دختر

9615067
-پرديس شهيدمطهري زاهدان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

سيب سوران و مهرستان/فرهنگيان/ بومي سيستان وبلوچستان 
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-بوشهر-دانشگاه خليج فارس -حسابداري 9515074

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه دخترجان-مديريت صنعتي 9515074

9515074
دانشگاه علوم پزشکي -كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه-ساري-مادختردران 
(3)سه دختر



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه ايالم-شيمي 9515084

9515084
دانشگاه علوم پزشکي -كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه-ساري-مادختردران 
(3)سه دختر

(3)سه دختربوكان/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي سراب |بهداشت عمومي9615084

(3)سه پسرتربيت معلم-اهواز/-ص /پرديس حضرت رسول اكرم -علوم تربيتي 9515098

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي دخترجان-اتاق عمل 9515098

9615105
/ دانشکده علوم پزشکي نيشابور |مهندسي بهداشت حرفه اي

سرخس/روزانه
(3)سه دختر

9615105
ع /پرديس امام جعفرصادق -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

سرابله/فرهنگيان/ بومي استان ايالم -ايالم/
(3)سه دختر

(3)سه دخترتربيت معلم-قزوين-پرديس بنت الهدي صدر-علوم تربيتي 9515110

9515110
-موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -زيست شناسي سلولي مولکولي 

غيرانتفاعي-تبريز
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز-كارشناسي بهداشت عمومي 9515110

9515110
خرم -دانشگاه علوم پزشکي لرستان -مهندسي بهداشت حرفه اي 

روزانه-اباد
(3)سه دختر

(3)سه پسرتربيت معلم-شهركرد-پرديس بحرالعلوم -علوم تربيتي 9515110

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-كارشناسي بهداشت عمومي 9515124

9615132
مناطق / بومي شرق استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي بم|پرستاري

بم/محروم
(3)سه دختر

9615132
-دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي |مهندسي بهداشت حرفه اي

چناران/روزانه/ بجنورد 
(3)سه دختر

(3)سه دخترمهريز/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |مهندسي بهداشت محيط9615132

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين امل-زيست شناسي 9515136

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي خلخال-كارشناسي بهداشت عمومي 9515136

9515136
دانشگاه علوم پزشکي -كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه-ساري-مادختردران 
(3)سه دختر

(3)سه پسرتربيت معلم-خرم اباد-پرديس عالمه طباطبايي -علوم تربيتي 9515136



(3)سه دخترتربيت معلم-اراك/-س /پرديس زينب كبري -علوم تربيتي 9515136

9515136
-ميبد-مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -مديريت مالي 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترگلستان/غير انتفاعي/ تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم |حسابداري9615147

9615147
پرديس عالمه طباطبائي خرم -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

اليگودرز/فرهنگيان/ بومي لرستان -اباد
(3)سه پسر

9515150
دانشگاه بين -گياهان دارويي ومعطر-مهندسي توليدات گياهي 

روزانه-قزوين/ره /المللي امام خميني 
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه مراغه-زيست شناسي سلولي مولکولي 9515150

(3)سه دخترروزانه-سنندج-دانشگاه كردستان -حسابداري 9515158

(3)سه دخترتربيت معلم-سمنان/-س /پرديس الزهرا-علوم تربيتي 9515158

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه اروميه-شيمي 9515158

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-مهندسي بهداشت حرفه اي 9515158

(3)سه دخترماهان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي جيرفت |هوشبري9615163

(3)سه دخترياسوج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |بهداشت عمومي9615163

(3)سه دختركرج/روزانه/ دانشگاه تهران |شيمي محض9615163

(3)سه دخترروزانه-تهران/س /دانشگاه الزهرا-زيست شناسي 9515172

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-مهندسي بهداشت محيط9515172

9615177
بومي شرق استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي بم|علوم ازمايشگاهي

بم/مناطق محروم/ 
(3)سه دختر

9615177
بومي جنوب استان -دانشگاه علوم پزشکي جيرفت|علوم ازمايشگاهي

كرمان/مناطق محروم/ كرمان 
(3)سه دختر

(3)سه پسرگنبد/روزانه/ دانشگاه گنبد |حسابداري9615177

9615177
-پرديس شهيدرجايي كرمانشاه-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

اسالم آبادغرب/فرهنگيان/ بومي استان كرمانشاه 
(3)سه پسر

9515178
-رشت-دانشگاه علوم پزشکي گيالن -كارشناسي بهداشت عمومي 

روزانه
(3)سه دختر



9515195
-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترتربيت معلم-زاهدان-پرديس رسالت -علوم تربيتي 9515195

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-مهندسي بهداشت محيط9515195

(3)سه پسرتربيت معلم-يزد-پرديس شهيدپاك نژاد-علوم تربيتي 9515195

9615195
غير / تهران /-غيرانتفاعي /دانشگاه علم وفرهنگ |حسابداري

شهر قدس/انتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترتربيت معلم-بندرعباس/-س /پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 9515211

(3)سه پسرپيام نور-مركزگنبدكاووس-دانشگاه پيام نورگلستان -حسابداري 9515211

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي دخترجان-مهندسي بهداشت حرفه اي 9515211

9515211
-دانشگاه علوم پزشکي قزوين-مديريت خدمات بهداشتي درماني 

روزانه
(3)سه پسر

9615220
/ بجنورد -دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي |بهداشت عمومي

شيروان/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرگچساران/روزانه/ دانشگاه يزد |مديريت مالي9615220

(3)سه پسرجيرفت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |هوشبري9615232

(3)سه دخترميناب/نوبت دوم/ بندرعباس -دانشگاه هرمزگان |مديريت بازرگاني9615232

9515234
-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-مهندسي بهداشت محيط

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدباغبهادران-دانشگاه پيام نوراصفهان -حسابداري 9515234

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه تبريز-زيست شناسي 9515234

(3)سه پسرورامين/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |پرستاري9615242

(3)سه دختركنگاور/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بابل |بهداشت عمومي9615242

(3)سه دخترروزانه-تهران-دانشگاه شهيدبهشتي -زمين شناسي 9515252

(3)سه پسرروزانه-اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي -مديريت بازرگاني 9515252



(3)سه پسرتربيت معلم-اراك-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 9515252

9615254
لنده /روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بوشهر |بهداشت عمومي

دوگنبدان
(3)سه دختر

9615254
/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |مهندسي بهداشت حرفه اي

گراب/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل-هوشبري 9515260

9515260
خرم -دانشگاه علوم پزشکي لرستان -كارشناسي بهداشت عمومي 

روزانه-اباد
(3)سه دختر

9615265
مناطق / بومي شرق استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي بم|مامايي

بم/محروم
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-مهندسي بهداشت محيط9515272

9515272
-مشهد-موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -علوم تغذيه 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترسمنان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي سمنان |علوم ازمايشگاهي9615278

(3)سه پسرسيرجان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بم |پرستاري9615278

9615278
-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|بيولوژي وكنترل ناقلين بيماريها

اهواز/روزانه/ اهواز 
(3)سه دختر

9615278
/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |فناوري اطالعات سالمت

اروميه/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-بندرعباس-دانشگاه هرمزگان -مديريت گمركي 9515285

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي بم-علوم ازمايشگاهي 9515293

9615307
نيمسال -خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان |بهداشت عمومي

رومشکان/روزانه/ اول 
(3)سه دختر

9615307
/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |مهندسي بهداشت حرفه اي

بندر كنگ و چارك/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شيراز-علوم ازمايشگاهي 9515308

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي يزد-مهندسي بهداشت محيط9515308

(3)سه دخترتربيت معلم-بندرعباس/-س /پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 9515308

(3)سه پسرتربيت معلم-ياسوج-پرديس شهيدايزدپناه -علوم تربيتي 9515308



(3)سه دخترجيرفت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي جيرفت |هوشبري9615316

9615316
مناطق / بومي استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي جيرفت|مامايي

عنبرآباد/محروم
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-كارشناسي بهداشت عمومي 9515319

(3)سه دخترمشکين شهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |پرستاري9615331

(3)سه دخترخدابنده/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زنجان |بهداشت عمومي9615331

9615331
/ ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |مهندسي بهداشت حرفه اي

ساري/روزانه
(3)سه دختر

9615331
/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |كتابداري درشاخه پزشکي

شهربابك/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرسياهکل/روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|كارداني دامپزشکي9615331

(3)سه دختربافت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي جيرفت |اتاق عمل9615367

(3)سه دختربم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي سمنان |فناوري اطالعات سالمت9615383

(3)سه دخترمياندوآب/روزانه/ دانشگاه مراغه |روانشناسي9615383

(3)سه دخترايذه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهركرد |بهداشت عمومي9615394

(3)سه دختربندر گناوه/روزانه/ بوشهر -دانشگاه خليج فارس |شيمي محض9615394

9615406
/ بابلسر -دانشگاه مازندران |زيست شناسي سلولي ومولکولي

آمل/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترشهر قدس/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي قم |بهداشت عمومي9615406

(3)سه دخترالمرد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |بهداشت عمومي9615406

9615406
عشق /روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |فناوري اطالعات سالمت

آباد
(3)سه دختر

(3)سه دختراسالم شهر/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي ساوه |بهداشت عمومي9615432

(3)سه دختراسالم شهر/روزانه/ دانشگاه تهران |زيست شناسي جانوري9615445

9615445
/ دانشگاه تبريز |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

پارس آباد مغان/روزانه
(3)سه پسر



(3)سه دخترايذه/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي ابادان |بهداشت عمومي9615465

(3)سه دخترايرانشهر/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر |هوشبري9615480

9615480
/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |مهندسي بهداشت محيط

شهربابك/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترماكو/روزانه/ دانشگاه مراغه |روانشناسي9615480

9615495
غير / / استان قزوين /موسسه غيرانتفاعي تاكستان |روانشناسي

شهر قدس/انتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دختراسفراين/نوبت دوم/ سبزوار -دانشگاه حکيم سبزواري |زيست شناسي9615525

(3)سه پسراليگودرز/نوبت دوم/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |دامپزشکي9615540

(3)سه پسرحاجي آباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |اتاق عمل9615567

(3)سه پسرشهربابك/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي سيرجان |هوشبري9615583

(3)سه دختردره شهر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |بهداشت عمومي9615602

(3)سه دختربافت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي قم |مهندسي بهداشت حرفه اي9615602

(3)سه دختركنگاور/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |بهداشت عمومي9615619

9615619
/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |فناوري اطالعات سالمت

اشنويه/روزانه
(3)سه پسر

9615635
/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |مهندسي بهداشت حرفه اي

مريوان/روزانه
(3)سه پسر

9615649
/ مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين |بهداشت عمومي

اسفراين/روزانه
(3)سه دختر

9615661
-پرديس بحرالعلوم شهركرد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

كيار/فرهنگيان/ بومي استان چهارمحال وبختياري 
(3)سه پسر

(3)سه پسراسکو/روزانه/ دانشگاه تبريز |شيمي كاربردي9615691

9615706
/ مركزمشهد -دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي |روانشناسي

شيروان/پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دختررشت/نوبت دوم/ رشت -دانشگاه گيالن |روانشناسي9615706

(3)سه دخترايذه/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي ابادان |بهداشت عمومي9615745



9615745
-دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي |مهندسي بهداشت حرفه اي

تايباد/روزانه/ بجنورد 
(3)سه پسر

9615764
/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|زيست شناسي سلولي ومولکولي

بم/روزانه
(3)سه دختر

9615764
مناطق / بومي شرق استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي بم|پرستاري

بم/محروم
(3)سه دختر

9615764
ع /پرديس امام محمدباقر-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

اسفراين/فرهنگيان/ بومي خراسان شمالي -بجنورد/
(3)سه پسر

9615780
بومي جنوب استان -دانشگاه علوم پزشکي جيرفت|علوم ازمايشگاهي

جيرفت/مناطق محروم/ كرمان 
(3)سه دختر

(3)سه دخترياسوج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |مهندسي بهداشت محيط9615795

(3)سه دختراسکو/روزانه/ دانشگاه تبريز |شيمي كاربردي9615795

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه شيراز-علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 9515796

(3)سه پسرتربيت معلم-اردبيل-پرديس عالمه طباطبايي -علوم تربيتي 9515796

(3)سه دختراليگودرز/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي قم |بهداشت عمومي9615807

(3)سه دخترشبانه-رفسنجان/عج /دانشگاه ولي عصر-حسابداري 9515809

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه اردكان-كارداني دامپزشکي 9515809

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-اتاق عمل 9515809

9515809
-دانشگاه علوم پزشکي سمنان-كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترايذه/نوبت دوم/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |دامپزشکي9615819

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-كارشناسي بهداشت عمومي 9515822

(3)سه پسرپيام نور-تهران غرب-دانشگاه پيام نورتهران -مديريت جهانگردي 9515822

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-اتاق عمل 9515822

9615832
/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |مهندسي بهداشت محيط

بابل/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرتربيت معلم-ايالم-پرديس شهيدمدرس -علوم تربيتي 9515838



(3)سه پسرتربيت معلم-بوشهر-پرديس عالمه طباطبايي -علوم تربيتي 9515838

(3)سه پسرانار/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بم |پرستاري9615848

9615848
نيمسال -خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان |بهداشت عمومي

نورآباد/روزانه/ اول 
(3)سه پسر

9615848
دره /روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |علوم وصنايع غذايي

شهر
(3)سه دختر

9615848
س /پرديس فاطمه الزهرا-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

ميناب/فرهنگيان/ بومي هرمزگان -بندرعباس/
(3)سه دختر

(3)سه دخترديواندره/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زنجان |بهداشت عمومي9615865

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه سمنان-علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 9515866

(3)سه دخترتربيت معلم-پيشوا-پرديس زينبيه -علوم تربيتي 9515866

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه اروميه-شيمي 9515879

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي خلخال-كارشناسي بهداشت عمومي 9515879

(3)سه پسرتربيت معلم-سنندج-پرديس شهيدمدرس -علوم تربيتي 9515879

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل-پرستاري 9515879

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه اردكان-كارداني دامپزشکي 9515879

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه شاهرود-حسابداري 9515879

9515879
دانشگاه بوعلي -زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 

روزانه-سيناهمدان
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-مهندسي بهداشت محيط9515879

(3)سه دخترازنا/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي خمين |اتاق عمل9615891

9615891
پرديس عالمه طباطبائي خرم -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

دورود/فرهنگيان/ بومي لرستان -اباد
(3)سه پسر

(3)سه پسرتربيت معلم-اروميه-پرديس شهيدرجايي -علوم تربيتي 9515903

(3)سه پسرتربيت معلم-ياسوج-پرديس شهيدايزدپناه -علوم تربيتي 9515903



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه تبريز-زمين شناسي 9515903

9515903
-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-مهندسي بهداشت محيط

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترايذه/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي شوشتر |بهداشت عمومي9615910

9615910
پيام / مركزقزوين -دانشگاه پيام نوراستان قزوين |روانشناسي

الوند/نور
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-اتاق عمل 9515916

(3)سه پسرروزانه-كرمان-دانشگاه شهيدباهنر-شيمي 9515916

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-مهندسي بهداشت حرفه اي 9515916

9615928
/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |مهندسي بهداشت حرفه اي

رزن/روزانه
(3)سه دختر

9615928
/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |بيولوژي وكنترل ناقلين بيماريها

فراشبند/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدكنگاور-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -حسابداري 9515934

(3)سه دخترروزانه-سبزوار-دانشگاه حکيم سبزواري -شيمي 9515934

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي خلخال-كارشناسي بهداشت عمومي 9515934

(3)سه دخترروزانه-خرم اباد-دانشگاه لرستان -شيمي 9515934

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-مهندسي بهداشت حرفه اي 9515946

(3)سه پسرتربيت معلم-گرگان-پرديس ايت اله خامنه اي -علوم تربيتي 9515946

(3)سه پسرتربيت معلم-گرگان-پرديس ايت اله خامنه اي -علوم تربيتي 9515946

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-اتاق عمل 9515955

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-مهندسي بهداشت حرفه اي 9515955

(3)سه دخترتربيت معلم-قزوين-پرديس بنت الهدي صدر-علوم تربيتي 9515955

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-مهندسي بهداشت محيط9515955



9515955
-سنندج-دانشگاه علوم پزشکي كردستان -مهندسي بهداشت محيط

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي يزد-مهندسي بهداشت محيط9515955

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-مهندسي بهداشت محيط9515955

(3)سه دخترتربيت معلم-زاهدان-پرديس رسالت -علوم تربيتي 9515955

(3)سه پسردزفول آفت كشها- دانشگاه صنعتي جندي شاپور 9515960

9615961
بومي شهرستان هاي -دانشکده علوم پزشکي ابادان|پرستاري

ايذه/مناطق محروم/ آبادان،خرمشهر،شادگان،اروندكنار 
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه فردوسي مشهد-زيست شناسي 9515978

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-مهندسي بهداشت محيط9515978

(3)سه دخترشبانه-كرمان-دانشگاه شهيدباهنر-شيمي 9515978

(3)سه پسرتربيت معلم-خرم اباد-پرديس عالمه طباطبايي -علوم تربيتي 9515978

9515978
-خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان -مهندسي بهداشت محيط

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه/-ويژه خواهران /دانشگاه فرزانگان سمنان -زيست شناسي 9515978

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-كتابداري درشاخه پزشکي 9515978

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه-مهندسي بهداشت محيط9515978

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-علوم تغذيه 9515978

(3)سه پسرمريوان/روزانه/ دانشگاه اصفهان |زيست شناسي سلولي ومولکولي9615978

(3)سه پسرقشم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |پرستاري9615978

9615978
/ بجنورد -دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي |بهداشت عمومي

گنبد/روزانه
(3)سه دختر

9515996
دانشگاه علوم پزشکي جندي -كارشناسي بهداشت عمومي 

روزانه-شاپوراهواز
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-مهندسي بهداشت محيط9515996



(3)سه دخترزابل/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي زابل|مامايي9615997

(3)سه دختررزن/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي قزوين |بهداشت عمومي9615997

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-پرستاري 9516010

(3)سه دخترتربيت معلم-بندرعباس/-س /پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 9516010

(3)سه دخترگلستان/روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|زيست فناوري9616012

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه كاشان-زيست شناسي سلولي مولکولي 9516020

(3)سه پسرپيام نور-واحدابدانان-دانشگاه پيام نورايالم -مديريت بازرگاني 9516020

(3)سه دختراميديه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهركرد |بهداشت عمومي9616024

(3)سه دخترشيراز/روزانه/ مركزاموزش عالي اقليد |روانشناسي9616024

9516031
-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-كارشناسي بهداشت عمومي 9516031

(3)سه دخترسرايان/روزانه/ دانشگاه فردوسي مشهد |مديريت دولتي9616034

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه شيراز-علوم اقتصادي 9516043

(3)سه پسرتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 9516043

(3)سه دخترتربيت معلم-زاهدان-پرديس رسالت -علوم تربيتي 9516043

(3)سه دختراهواز/نوبت دوم/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |دامپزشکي9616045

(3)سه دخترسراوان/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي زابل|مامايي9616045

9516053
دانشکده علوم پزشکي تربت -كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه-حيدريه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي يزد-كارشناسي بهداشت عمومي 9516065

(3)سه دخترروزانه-بهبهان/ص /دانشگاه صنعتي خاتم االنبيا-شيمي 9516065



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-مهندسي بهداشت حرفه اي 9516079

(3)سه پسرتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 9516079

(3)سه دخترپيام نور-مركزصفاشهر-دانشگاه پيام نورفارس -حسابداري 9516079

(3)سه دخترتربيت معلم-قزوين-پرديس بنت الهدي صدر-علوم تربيتي 9516079

(3)سه پسرروزانه-سنندج-دانشگاه كردستان -حسابداري 9516091

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-كارشناسي بهداشت عمومي 9516091

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي يزد-مهندسي بهداشت محيط9516091

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي الرستان-كارشناسي بهداشت عمومي 9516106

(3)سه دخترروزانه-خرم اباد-دانشگاه لرستان -زيست شناسي 9516122

9516122
-واحددورود-دانشگاه پيام نورلرستان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه جهرم-علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 9516122

9616124
-پرديس شهيدمفتح شهرري-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

ورامين/فرهنگيان/ بومي استان تهران 
(3)سه پسر

(3)سه پسرتربيت معلم-گرگان-پرديس ايت اله خامنه اي -علوم تربيتي 9516140

9516140
-اروميه-موسسه غيرانتفاعي اذرابادگان -كارداني اموربانکي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

9516151
دانشگاه علوم پزشکي جندي -كارشناسي بهداشت عمومي 

روزانه-شاپوراهواز
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-كرمانشاه-دانشگاه رازي -حسابداري 9516151

(3)سه پسرتربيت معلم-اروميه-پرديس شهيدرجايي -علوم تربيتي 9516151

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-مهندسي بهداشت حرفه اي 9516151

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-كارشناسي بهداشت عمومي 9516151

(3)سه پسرگيالنغرب/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |داروسازي9616152



9616152
بومي جنوب استان -دانشگاه علوم پزشکي جيرفت|علوم ازمايشگاهي

جيرفت/مناطق محروم/ كرمان 
(3)سه دختر

(3)سه پسرتبريز- دانشگاه شهيد مدني آذربايجان زيست شناسي مولکولي 9516165

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بابل-كارشناسي بهداشت عمومي 9516167

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-مهندسي بهداشت محيط9516167

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زابل-علوم ازمايشگاهي 9516167

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي گناباد-كارشناسي بهداشت عمومي 9516167

(3)سه دخترروزانه-اهواز-دانشگاه شهيدچمران -علوم اقتصادي 9516167

(3)سه دخترشبانه-رشت-دانشگاه گيالن -مديريت صنعتي 9516167

(3)سه دخترپيام نور-مركزاليگودرز-دانشگاه پيام نورلرستان -حسابداري 9516167

9616171
/ دانشگاه فردوسي مشهد |زيست شناسي سلولي ومولکولي

تربت حيدريه/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترخدابنده/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زنجان |بهداشت عمومي9616171

(3)سه پسرتربيت معلم-گرگان-پرديس ايت اله خامنه اي -علوم تربيتي 9516179

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه گنبد-زيست شناسي 9516179

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-پرستاري 9516179

(3)سه دخترتربيت معلم-بندرعباس/-س /پرديس فاطمه الزهرا-علوم تربيتي 9516179

(3)سه پسرمريوان/روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |روانشناسي9616189

9616189
-پرديس شهيدرجايي كرمانشاه-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

اسالم آبادغرب/فرهنگيان/ بومي استان كرمانشاه 
(3)سه پسر

9616189
بومي -پرديس عالمه اميني تبريز-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

ميانه/فرهنگيان/ آذربايجان شرقي 
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدقروه-دانشگاه پيام نوركردستان -مديريت دولتي 9516190

(3)سه پسرروزانه-دانشکده علوم پزشکي تربت حيدريه-هوشبري 9516190



9516200
-يزد-دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-زيست شناسي سلولي مولکولي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترشبانه-كرمانشاه-دانشگاه رازي -حسابداري 9516200

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جهرم-كارشناسي بهداشت عمومي 9516200

(3)سه دخترعنبرآباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي جيرفت |بهداشت عمومي9616208

(3)سه پسرسقز/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي مراغه |بهداشت عمومي9616225

9616225
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي سمنان|بهداشت عمومي

مراوه تپه/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترباغملك/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |مهندسي بهداشت محيط9616225

9616225
/ دانشکده علوم پزشکي ابادان |مهندسي بهداشت محيط

آبادان/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دختربوكان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |بهداشت عمومي9616241

9616241
/ دانشکده علوم پزشکي ابادان |مهندسي بهداشت محيط

باغملك/روزانه
(3)سه دختر

9616241
پيام / مركزگنبدكاووس -دانشگاه پيام نوراستان گلستان |روانشناسي

گنبد/نور
(3)سه پسر

(3)سه دختردورود/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |علوم وصنايع غذايي9616255

9616255
دانشگاه علوم پزشکي جندي |مديريت خدمات بهداشتي درماني

اللي/روزانه/ اهواز -شاپور
(3)سه دختر

9616270
/ ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |مهندسي بهداشت محيط

رضوانشهر/روزانه
(3)سه پسر

9616270
بومي استان -تهران-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي |شيمي محض

هشتگرد/فرهنگيان/ البرز 
(3)سه پسر

9616270
/ ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |فناوري اطالعات سالمت

كالله/روزانه
(3)سه دختر

9616270
-پرديس شهيدمطهري زاهدان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

سراوان/فرهنگيان/ بومي سيستان وبلوچستان 
(3)سه پسر

9616297
/ ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |مهندسي بهداشت محيط

بندرگز/روزانه
(3)سه دختر

9616297
-رشت/ع /پرديس امام علي -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

الهيجان/فرهنگيان/ بومي گيالن 
(3)سه پسر

(3)سه دختربافت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي قم |مهندسي بهداشت حرفه اي9616312



9616328
/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |مهندسي بهداشت محيط

مشکين شهر/روزانه
(3)سه پسر

9616342
/ دانشکده علوم پزشکي خوي |مهندسي بهداشت محيط

سروآباد/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرسقز/روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |شيمي كاربردي9616342

9616372
/ بومي جنوب استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي جيرفت|پرستاري

جيرفت/مناطق محروم
(3)سه پسر

9616372
/ دانشکده علوم پزشکي نيشابور |مهندسي بهداشت حرفه اي

نيشابور/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترياسوج/روزانه/ بوشهر -دانشگاه خليج فارس |روانشناسي9616372

9616390
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي همدان|بهداشت عمومي

بم/روزانه
(3)سه دختر

9616426
بومي -پرديس اميركبيركرج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

كرج/فرهنگيان/ استان البرز 
(3)سه دختر

(3)سه دختررباط كريم/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي ساوه |بهداشت عمومي9616454

(3)سه دخترانديمشك/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |بهداشت عمومي9616454

(3)سه پسردانشکده علوم پزشکي سيرجانپرستاري  9516469

9616485
/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |مهندسي بهداشت محيط

اردبيل/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترآذرشهر/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي سراب |بهداشت عمومي9616501

9616530
مناطق / بومي هرمزگان -دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس|پرستاري

ميناب/محروم
(3)سه پسر

9616544
-دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي |مهندسي بهداشت حرفه اي

خواف/روزانه/ بجنورد 
(3)سه پسر

9616560
/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |مهندسي بهداشت حرفه اي

نورآباد/روزانه
(3)سه پسر

9616578
نوبت / كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|زيست شناسي سلولي ومولکولي

كرمان/دوم
(3)سه دختر

(3)سه دخترعنبرآباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |بهداشت عمومي9616578

9616578
/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|مهندسي بهداشت محيط

رامهرمز/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسربيوتکنولوژي/دانشگاه مراغه زيست فناوريزيست 9516582



9616594
فيض آبادتربت /روزانه/ دانشگاه فردوسي مشهد |شيمي محض

حيدريه
(3)سه دختر

(3)سه دخترزابل/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زابل |هوشبري9616609

(3)سه دخترلردگان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهركرد |بهداشت عمومي9616609

9616609
/ دانشگاه علوم پزشکي كاشان |فناوري اطالعات سالمت

فالورجان/روزانه
(3)سه دختر

9616609
پرديس عالمه طباطبائي خرم -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

دورود/فرهنگيان/ بومي لرستان -اباد
(3)سه پسر

(3)سه پسرگياه پزشکي- دانشگاه تبريز 9516619

9616622
بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

شوشتر/مناطق محروم/ 
(3)سه پسر

9616622
بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

شوشتر/مناطق محروم/ 
(3)سه پسر

9616622
بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

شوشتر/مناطق محروم/ 
(3)سه پسر

(3)سه پسردكتريدانشگاه زابل شبانه- دامپزشکي 9516635

(3)سه دختربانه/روزانه/ دانشگاه اصفهان |زيست شناسي جانوري9616639

9516653
تربيت -كرمان-پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -علوم تربيتي 

معلم
(3)سه پسر

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه جيرفت-شيمي 9516653

(3)سه پسرتربيت معلم-گرگان-پرديس ايت اله خامنه اي -علوم تربيتي 9516653

(3)سه پسرروزانه-كرمانشاه-دانشگاه رازي -حسابداري 9516653

(3)سه دخترتربيت معلم-زاهدان-پرديس رسالت -علوم تربيتي 9516653

(3)سه پسرتربيت معلم-بيرجند-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 9516670

(3)سه دخترعشق آباد/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي نيشابور |بهداشت عمومي9616681

9616681
عشق /روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |مهندسي بهداشت حرفه اي

آباد
(3)سه پسر

9616681
/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |مهندسي بهداشت محيط

شاهين دژ/روزانه
(3)سه پسر



(3)سه دخترشبانه-كرمان-دانشگاه شهيدباهنر-شيمي 9516684

(3)سه دخترروزانه-بوشهر-دانشگاه خليج فارس -شيمي 9516684

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه ايالم-بهداشت موادغذايي 9516684

9516684
-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-كارشناسي بهداشت عمومي 

روزانه
(3)سه دختر

9516698
-سبزوار-دانشگاه حکيم سبزواري -زيست شناسي سلولي مولکولي 

شبانه
(3)سه دختر

9616698
-پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

آزادشهر/فرهنگيان/ بومي گلستان 
(3)سه پسر

(3)سه پسرنوبت دوم--دكتريدانشگاه اروميه - دامپزشکي 9516704

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه تبريز-زيست شناسي 9516707

9616715
/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |مهندسي بهداشت حرفه اي

خرم بيد/روزانه
(3)سه دختر

9616715
پيام / مركزسنندج -دانشگاه پيام نوراستان كردستان |روانشناسي

كامياران/نور
(3)سه پسر

9516717
-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي سمنان-مهندسي بهداشت حرفه اي 9516717

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه گنبد-حسابداري 9516717

(3)سه پسرشبانه-بابلسر-دانشگاه مادختردران -حسابداري 9516717

9516717
-دانشگاه علوم پزشکي قزوين-مديريت خدمات بهداشتي درماني 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرشبانه-دانشگاه اروميه-شيمي 9516731

(3)سه پسرتربيت معلم-كرمانشاه-پرديس شهيدرجايي -علوم تربيتي 9516731

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-كارشناسي بهداشت عمومي 9516731

(3)سه دختراهواز/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي الرستان |بهداشت عمومي9616742

(3)سه دختراسالم آبادغرب/روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |حسابداري9616742



9616742
بومي -پرديس شهيدمدرس ايالم-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

دهلران/فرهنگيان/ استان ايالم 
(3)سه پسر

(3)سه پسرتربيت معلم-بيرجند-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 9516747

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي قم-كارشناسي بهداشت عمومي 9516747

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي زاهدانمامايي 9516758

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-مهندسي بهداشت محيط9516762

9516762
-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-كارشناسي بهداشت عمومي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرتربيت معلم-خرم اباد-پرديس عالمه طباطبايي -علوم تربيتي 9516762

(3)سه پسرشهربابك/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |پرستاري9616771

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه فردوسي مشهد-علوم اقتصادي 9516772

(3)سه پسرتربيت معلم-خرم اباد-پرديس عالمه طباطبايي -علوم تربيتي 9516772

(3)سه دخترروزانه-زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان -مديريت دولتي 9516772

(3)سه دخترقائن/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي گناباد |بهداشت عمومي9616786

9616786
/ دانشگاه علوم پزشکي شهركرد |مهندسي بهداشت محيط

لردگان/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترزارچ/پيام نور/ مركزيزد -دانشگاه پيام نوراستان يزد|حسابداري9616786

(3)سه پسرروزانه-دانشکده علوم پزشکي بهبهان-اتاق عمل 9516788

9616805
مناطق / بومي استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي جيرفت|اتاق عمل

زرند/محروم
(3)سه دختر

9616805
پيام / واحدشهريار -دانشگاه پيام نوراستان تهران |روانشناسي

شهر قدس/نور
(3)سه دختر

(3)سه پسررودان/روزانه/ بندرعباس -دانشگاه هرمزگان |مديريت امورگمركي9616805

9516807
دانشگاه علوم پزشکي جندي -كارشناسي بهداشت عمومي 

روزانه-شاپوراهواز
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-مامايي 9516807



(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-اتاق عمل 9516817

(3)سه پسرروزانه-بجنورد-دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -پرستاري 9516817

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-مهندسي بهداشت محيط9516817

9616821
/ دانشگاه علوم پزشکي بوشهر |مهندسي بهداشت محيط

ياسوج/روزانه
(3)سه دختر

9616821
-پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

گچساران/فرهنگيان/ بومي استان كهکيلويه و بوير احمد 
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل-اتاق عمل 9516825

(3)سه دخترپيام نور-مركزكرج-دانشگاه پيام نورالبرز-شيمي 9516825

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه شيراز-محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 9516832

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه اروميه-علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 9516832

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه تبريز-علوم اقتصادي 9516832

9516832
-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-مركزماكو
(3)سه پسر

9616838
/ مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين |بهداشت عمومي

پيشوا/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرسراوان/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر |اتاق عمل9616838

9616838
ع /پرديس امام محمدباقر-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

اسفراين/فرهنگيان/ بومي خراسان شمالي -بجنورد/
(3)سه پسر

9516850
خرم -دانشگاه علوم پزشکي لرستان -كارشناسي بهداشت عمومي 

روزانه-اباد
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-كارشناسي بهداشت عمومي 9516850

(3)سه پسرروزانه-بندرعباس-دانشگاه هرمزگان -شيمي 9516850

9616857
/ بجنورد -دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي |بهداشت عمومي

تايباد/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرميناب/روزانه/ زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |شيمي كاربردي9616857

9616857
/ ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |فناوري اطالعات سالمت

اشنويه/روزانه
(3)سه پسر



9616857
-پرديس بنت الهدي صدربوشهر-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

بندر گناوه/فرهنگيان/ بومي استان بوشهر 
(3)سه دختر

9516867
دانشگاه علوم پزشکي جندي -كارشناسي بهداشت عمومي 

روزانه-شاپوراهواز
(3)سه دختر

(3)سه پسرتربيت معلم-ياسوج-پرديس شهيدايزدپناه -علوم تربيتي 9516867

9516867
-خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان -مهندسي بهداشت محيط

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي سمنان-كارشناسي بهداشت عمومي 9516867

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه مراغه-زيست شناسي سلولي مولکولي 9516867

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-هوشبري 9516867

(3)سه دخترگنبد/روزانه/ دانشگاه گنبد |حسابداري9616871

9616883
شهر /روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي قم |مهندسي بهداشت حرفه اي

قدس
(3)سه پسر

(3)سه دخترطبس/روزانه/ دانشگاه بجنورد |روانشناسي9616883

9516891
-دانشکده علوم پزشکي تربت حيدريه-كارشناسي بهداشت عمومي 

روزانه
(3)سه دختر

9516891
-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز-مهندسي بهداشت محيط

روزانه
(3)سه دختر

9616898
غير / خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي |روانشناسي

اهواز/انتفاعي
(3)سه دختر

9516905
دانشگاه علوم پزشکي -كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه-بندرعباس
(3)سه دختر

(3)سه پسرتهران بازرگاني- دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 9516908

(3)سه دخترروزانه-خرم اباد-دانشگاه لرستان -علوم اقتصادي 9516915

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-كتابداري درشاخه پزشکي 9516915

9516915
-دانشگاه تهران-علوم وصنايع چوب وكاغذ-مهندسي منابع طبيعي 

روزانه
(3)سه پسر

9516915
-يزد-دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-زيست شناسي سلولي مولکولي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه مراغه-زيست شناسي سلولي مولکولي 9516915



9516915
-اهواز-دانشگاه شهيدچمران -علوم خاك -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه پسر

9616916
مناطق / بومي شرق استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي بم|مامايي

بم/محروم
(3)سه دختر

9616916
مناطق / بومي استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي جيرفت|اتاق عمل

كرمان/محروم
(3)سه دختر

9616916
سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |مهندسي بهداشت حرفه اي

سردشت/روزانه/ 
(3)سه پسر

(3)سه پسرتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 9516932

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-مهندسي بهداشت محيط9516932

(3)سه پسرپيام نور-مركزاروميه-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -حسابداري 9516932

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-مهندسي بهداشت محيط9516932

9616933
/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |بيولوژي وكنترل ناقلين بيماريها

سرايان/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسررامهرمز/نوبت دوم/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |مديريت بازرگاني9616933

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه شهركرد-گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 9516946

(3)سه پسرتربيت معلم-گرگان-پرديس ايت اله خامنه اي -علوم تربيتي 9516946

(3)سه پسرقرچك/روزانه/ دانشگاه تهران |شيمي محض9616949

(3)سه پسرتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 9516964

9516964
دانشگاه بوعلي -زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 

روزانه-سيناهمدان
(3)سه دختر

9616964
-پرديس بحرالعلوم شهركرد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

لردگان/فرهنگيان/ بومي استان چهارمحال وبختياري 
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-پرستاري 9516978

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي سمنان-مهندسي بهداشت حرفه اي 9516978

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-مهندسي بهداشت محيط9516978

(3)سه پسرزرند/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي جيرفت |هوشبري9616980



9516991
-دانشگاه علوم پزشکي سمنان-كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه
(3)سه پسر

9616999
مناطق / بومي شرق استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي بم|پرستاري

بم/محروم
(3)سه پسر

9616999
/ بومي شهرستان خمين -دانشکده علوم پزشکي خمين|پرستاري

شازنداراك/مناطق محروم
(3)سه پسر

(3)سه دخترشهربابك/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |بهداشت عمومي9616999

(3)سه دخترداراب/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |بهداشت عمومي9616999

9517001
تربيت -كرمان-پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -علوم تربيتي 

معلم
(3)سه پسر

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه اروميه-علوم اقتصادي 9517001

9517001
دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسالمي -علوم ازمايشگاهي 

روزانه-ايران
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشکده علوم پزشکي بهبهان-اتاق عمل 9517014

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه قم-علوم اقتصادي 9517014

(3)سه پسرتربيت معلم-گرگان-پرديس ايت اله خامنه اي -علوم تربيتي 9517014

(3)سه دختربانه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |مهندسي بهداشت حرفه اي9617015

(3)سه پسرخاتم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |مهندسي بهداشت محيط9617029

9617029
/ دانشگاه علوم پزشکي سمنان |فناوري اطالعات سالمت

شهرري/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشکده علوم پزشکي سيرجان-پرستاري 9517041

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اراك-كارشناسي بهداشت عمومي 9517041

9517041
-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-كارشناسي بهداشت عمومي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-كارشناسي بهداشت عمومي 9517041

(3)سه دخترزابل/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زابل |اتاق عمل9617043

9617043
/ دانشگاه علوم پزشکي اراك |مهندسي بهداشت حرفه اي

زيدون/روزانه
(3)سه دختر



(3)سه پسرروزانه-دانشگاه ياسوج-شيمي 9517061

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه فردوسي مشهد-زمين شناسي 9517061

9617070
/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |مهندسي بهداشت حرفه اي

آبدانان/روزانه
(3)سه دختر

9617070
/ دانشگاه علوم پزشکي قم |مهندسي بهداشت حرفه اي

نظرآباد/روزانه
(3)سه دختر

9617070
/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|مهندسي بهداشت محيط

باغملك/روزانه
(3)سه دختر

9617070
/ سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |مهندسي بهداشت محيط

مريوان/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرشبانه-بوشهر-دانشگاه خليج فارس -علوم اقتصادي 9517078

(3)سه پسرگرگان/روزانه/ دانشگاه گنبد |زيست شناسي سلولي ومولکولي9617089

9617089
/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |فناوري اطالعات سالمت

حاجي آباد/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشکده علوم پزشکي خلخال-پرستاري 9517091

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-كارشناسي بهداشت عمومي 9517091

9517091
دانشگاه /-بيوتکنولوژي /زيست فناوري -مهندسي كشاورزي 

روزانه-تبريز-شهيدمدني اذربايجان 
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي قم-مهندسي بهداشت محيط9517091

(3)سه دخترتربيت معلم-زاهدان-پرديس رسالت -علوم تربيتي 9517091

(3)سه پسرتاكستان/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي ساوه |بهداشت عمومي9617103

(3)سه دخترايذه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |مهندسي بهداشت حرفه اي9617103

(3)سه دخترروزانه-رفسنجان/عج /دانشگاه ولي عصر-مديريت صنعتي 9517105

(3)سه پسرتربيت معلم-قم-پرديس ايت اله طالقاني -علوم تربيتي 9517105

9617116
/ بجنورد -دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي |بهداشت عمومي

تايباد/روزانه
(3)سه پسر

9617116
-اهواز/س /پرديس فاطمه الزهرا-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

دشت آزادگان/فرهنگيان/ بومي خوزستان 
(3)سه دختر



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه دخترجان-گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 9517119

9517119
-مركزبجنورد-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -مديريت صنعتي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه اصفهان-علوم اقتصادي 9517119

(3)سه پسرروزانه-دانشکده علوم پزشکي ساوه-اتاق عمل 9517119

(3)سه دخترسراوان/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي زابل|مامايي9617131

9617131
/ بومي سيستان وبلوچستان -دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر|مامايي

سيب سوران و مهرستان/مناطق محروم
(3)سه دختر

(3)سه دختركرمانشاه/روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |شيمي كاربردي9617131

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي سمنان-كارشناسي بهداشت عمومي 9517132

9517132
تربيت -كرمان-پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -علوم تربيتي 

معلم
(3)سه پسر

(3)سه پسرتربيت معلم-گرگان-پرديس ايت اله خامنه اي -علوم تربيتي 9517132

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-مهندسي بهداشت محيط9517132

(3)سه پسرقادراباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي فسا |بهداشت عمومي9617146

(3)سه دخترروزانه-گرگان-دانشگاه گلستان -زيست شناسي 9517148

9517148
-دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -كارشناسي بهداشت عمومي 

روزانه-بجنورد
(3)سه پسر

9617162
/ دانشگاه فردوسي مشهد |علوم ازمايشگاهي دامپزشکي

اسفراين/روزانه
(3)سه دختر

9617179
بومي مناطق زلزله زده -دانشگاه تبريز|زيست شناسي گياهي

اهر/مناطق محروم/ آذربايجان شرقي 
(3)سه دختر

(3)سه دختراليگودرز/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اراك |بهداشت عمومي9617200

9617200
/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |بيولوژي وكنترل ناقلين بيماريها

ماه شهر/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرشهريار/روزانه/ دانشگاه تهران |شيمي محض9617200

(3)سه دخترجيرفت/روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|زيست فناوري9617217



9617217
/ دانشگاه علوم پزشکي زنجان |مهندسي بهداشت محيط

خدابنده/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرمهريز/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |بهداشت عمومي9617264

9617291
نوبت / بهبهان /-ص /دانشگاه صنعتي خاتم االنبيا|زيست شناسي

آبادان/دوم
(3)سه پسر

(3)سه دخترهشتگرد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي قم |بهداشت عمومي9617306

(3)سه دخترارسنجان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |بهداشت عمومي9617325

9617325
/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |مهندسي بهداشت حرفه اي

دهگالن/روزانه
(3)سه دختر

9617325
/ دانشگاه علوم پزشکي شاهرود |مهندسي بهداشت محيط

گرگان/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترسوريان/بوانات /روزانه/ دانشگاه يزد |علوم ومهندسي خاك9617340

(3)سه دخترجاجرم/روزانه/ دانشگاه سمنان |علوم ازمايشگاهي دامپزشکي9617355

9617387
بومي جنوب استان -دانشگاه علوم پزشکي جيرفت|علوم ازمايشگاهي

كهنوج/مناطق محروم/ كرمان 
(3)سه پسر

9617387
/ دانشگاه علوم پزشکي زنجان |مهندسي بهداشت حرفه اي

سردشت/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دختربندرتركمن/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي سبزوار |بهداشت عمومي9617404

9617404
-دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي |مهندسي بهداشت محيط

در گز/روزانه/ بجنورد 
(3)سه دختر

9617422
پيام / مركزكرج -دانشگاه پيام نوراستان البرز|زيست شناسي

نظرآباد/نور
(3)سه دختر

9617422
/ بومي جنوب استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي جيرفت|پرستاري

كهنوج/مناطق محروم
(3)سه پسر

(3)سه پسراسکو/روزانه/ دانشگاه اروميه |مديريت بازرگاني9617422

9617438
بومي سيستان وبلوچستان -دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر|پرستاري

چابهار/مناطق محرو/ 
(3)سه دختر

9617438
/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |مهندسي بهداشت محيط

بهمئي/روزانه
(3)سه پسر

9617455
/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |مهندسي بهداشت حرفه اي

بندرعباس/روزانه
(3)سه پسر

9617471
/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |مهندسي بهداشت محيط

علي آبادكتول/روزانه
(3)سه دختر



9617471
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|علوم وصنايع غذايي

مالرد/پرديس خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه دختربهشهر/روزانه/ بابلسر -دانشگاه مازندران |شيمي كاربردي9617486

9617486
/ قزوين /-ره /دانشگاه بين المللي امام خميني |مديريت صنعتي

فرديس/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترسمنان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي سمنان |اتاق عمل9617498

(3)سه پسرمريوان/روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |شيمي محض9617498

9617512
/ بجنورد -دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي |بهداشت عمومي

تربت جام/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسراسفراين/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي گناباد |بهداشت عمومي9617533

9617551
/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|مهندسي بهداشت محيط

دهدشت/روزانه
(3)سه پسر

9617551
/ دانشکده علوم پزشکي نيشابور |فناوري اطالعات سالمت

بجستان/روزانه
(3)سه دختر

9617565
/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |مهندسي بهداشت حرفه اي

بردسير/روزانه
(3)سه دختر

9617565
/ دانشگاه علوم پزشکي شاهرود |مهندسي بهداشت حرفه اي

شهر قدس/روزانه
(3)سه پسر

9617565
-پرديس شهيدمطهري زاهدان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

سيب سوران و مهرستان/فرهنگيان/ بومي سيستان وبلوچستان 
(3)سه پسر

9617581
/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |مهندسي بهداشت محيط

كبودرآهنگ/روزانه
(3)سه پسر

9617581
/ رشت -دانشگاه گيالن |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

رودبارمنجيل/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرشهربابك/روزانه/ زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |روانشناسي9617581

9617617
/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |فناوري اطالعات سالمت

رومشکان/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرچابهار/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زابل |علوم ازمايشگاهي9617632

9617648
سازمان -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم |علوم قران وحديث

اميديه/روزانه/ قم -اوقاف وامورخيريه 
(3)سه دختر

(3)سه دختراللي/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي شوشتر |بهداشت عمومي9617664

9617664
/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |مهندسي بهداشت حرفه اي

حاجي آباد/روزانه
(3)سه دختر



9617694
-پرديس بنت الهدي صدررشت-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

آستارا/فرهنگيان/ بومي گيالن 
(3)سه دختر

9617707
بومي شهرستان هاي -دانشکده علوم پزشکي ابادان|پرستاري

آبادان/مناطق محروم/ آبادان،خرمشهر،شادگان،اروندكنار 
(3)سه پسر

(3)سه پسرشبانه-دانشگاه سمنان-كارداني دامپزشکي 9517734

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه اروميه-زيست شناسي 9517743

(3)سه دخترتربيت معلم-ساري/-س /پرديس فاطمه الزهرا-دبيري شيمي 9517743

(3)سه دخترتربيت معلم-پيشوا-پرديس زينبيه -علوم تربيتي 9517743

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل-اتاق عمل 9517743

9517743
-كاربردي توليدوبهره برداري گياهان دارويي -كارداني علمي 

روزانه-دانشگاه اروميه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-تبريز-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -شيمي 9517743

(3)سه دخترروزانه-بوشهر-دانشگاه خليج فارس -شيمي 9517743

9617757
/ دانشگاه فردوسي مشهد |علوم ازمايشگاهي دامپزشکي

فردوس/روزانه
(3)سه پسر

9617757
-پرديس شهيدرجايي قزوين-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

تاكستان/فرهنگيان/ بومي استان قزوين 
(3)سه پسر

(3)سه پسرتربيت معلم-اردبيل-پرديس عالمه طباطبايي -علوم تربيتي 9517761

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه بجنورد-مديريت بازرگاني 9517761

(3)سه پسرروزانه-كرمانشاه-دانشگاه رازي -زيست شناسي سلولي مولکولي 9517761

9617770
/ بابلسر -دانشگاه مازندران |زيست شناسي سلولي ومولکولي

كرج/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترالمرد/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي الرستان |بهداشت عمومي9617770

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-پرستاري 9517775

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي سمنان-كارشناسي بهداشت عمومي 9517775

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي سمنان-كارشناسي بهداشت عمومي 9517775



9617784
نيمسال -خرم اباد-دانشگاه علوم پزشکي لرستان |بهداشت عمومي

كوهدشت/روزانه/ دوم 
(3)سه پسر

9517790
-دانشگاه دخترجان-زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرعباس آباد/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي نيشابور |بهداشت عمومي9617798

9617798
/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |مهندسي بهداشت حرفه اي

كوهدشت/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-مهندسي بهداشت محيط9517804

(3)سه پسرتربيت معلم-شهركرد-پرديس بحرالعلوم -علوم تربيتي 9517804

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه جهرم-علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 9517804

(3)سه پسرتربيت معلم-ياسوج-پرديس شهيدايزدپناه -علوم تربيتي 9517822

(3)سه دخترتربيت معلم-همدان-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 9517822

(3)سه پسرتربيت معلم-قم-پرديس ايت اله طالقاني -علوم تربيتي 9517822

9617831
/ دانشگاه علوم پزشکي زاهدان |مهندسي بهداشت حرفه اي

تنکابن/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسردورود/روزانه/ دانشگاه سمنان |زيست شناسي سلولي ومولکولي9617839

9617839
-دانشگاه شهيدباهنر|/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

رودبار/روزانه/ كرمان 
(3)سه پسر

(3)سه پسردانشکده علوم پزشکي ايرانشهرپرستاري 9517852

(3)سه پسرتربيت معلم-بيرجند-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 9517852

(3)سه پسرتربيت معلم-كرج-پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي -علوم تربيتي 9517852

(3)سه پسرتربيت معلم-بيرجند-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 9517852

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه ايالم-بهداشت موادغذايي 9517852

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه تبريز-زمين شناسي 9517852

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-مهندسي بهداشت محيط9517852



(3)سه دخترارسنجان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |بهداشت عمومي9617853

(3)سه پسرمالرد/روزانه/ دانشگاه قم |حسابداري9617853

9617853
-رشت/ع /پرديس امام علي -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

الهيجان/فرهنگيان/ بومي گيالن 
(3)سه پسر

9617870
حاجي /روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |بهداشت عمومي

آباد
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشکده علوم پزشکي بهبهان-اتاق عمل 9517871

(3)سه دخترشبانه-كرمان-دانشگاه شهيدباهنر-شيمي 9517871

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه بوعلي سيناهمدان-علوم اقتصادي 9517871

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه شهركرد-زيست شناسي سلولي مولکولي 9517871

(3)سه دخترپيام نور-مركزقزوين-دانشگاه پيام نورقزوين -شيمي 9517871

(3)سه پسرتربيت معلم-دخترجان-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 9517884

9517884
-اهواز-دانشگاه شهيدچمران -گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-رشت-دانشگاه گيالن -زيست شناسي 9517884

9617888
-پرديس شهيدرجايي اروميه-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

قره ضياءالدين/فرهنگيان/ بومي آذربايجان غربي 
(3)سه پسر

(3)سه دخترتربيت معلم-كرج-پرديس اميركبير-علوم تربيتي 9517906

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه ايالم-بهداشت موادغذايي 9517906

(3)سه دخترعجب شير/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |پرستاري9617917

(3)سه دخترميناب/نوبت دوم/ بندرعباس -دانشگاه هرمزگان |شيمي محض9617917

9617917
/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |مديريت خدمات بهداشتي درماني

ابركوه/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ايالم-كارشناسي بهداشت عمومي 9517921

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-مهندسي بهداشت حرفه اي 9517921



(3)سه پسرروزانه-كرمانشاه-دانشگاه رازي -شيمي 9517921

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زابل-پرستاري 9517921

(3)سه دختركرج/روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |زيست فناوري9617930

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه ياسوج-گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 9517940

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه بجنورد-حسابداري 9517940

9517940
-ساري-دانشگاه علوم پزشکي مادختردران -مهندسي بهداشت محيط

روزانه
(3)سه دختر

9517950
دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به -تربيت معلم قران مجيد

روزانه-سازمان اوقاف وامورخيريه قم
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه بيرجند-شيمي 9517961

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان-پرستاري 9517961

(3)سه پسرتربيت معلم-قزوين-پرديس شهيدرجايي -علوم تربيتي 9517961

9517972
پيام -واحدخواف-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -مديريت صنعتي 

نور
(3)سه پسر

(3)سه پسرشبانه-تهران-دانشگاه عالمه طباطبايي -مديريت دولتي 9517972

(3)سه پسرروزانه-دانشکده علوم پزشکي ابادان-پرستاري 9517972

9517972
-دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -كارشناسي بهداشت عمومي 

روزانه-بجنورد
(3)سه دختر

9617973
/ دانشکده علوم پزشکي ساوه |مهندسي بهداشت حرفه اي

سردشت/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترالوند/روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |شيمي محض9617973

(3)سه دخترتکاب/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |فناوري اطالعات سالمت9617973

(3)سه دخترپاوه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كاشان |فناوري اطالعات سالمت9617973

9617973
مناطق / بومي لرستان -اهواز-دانشگاه شهيدچمران |حسابداري

گراب/محروم
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بابل-كارشناسي بهداشت عمومي 9517988



9517988
-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-كارشناسي بهداشت عمومي 

روزانه
(3)سه پسر

9617990
/ رشت -دانشگاه گيالن |زيست شناسي سلولي ومولکولي

شهريار/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرسقز/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي خوي |مهندسي بهداشت محيط9617990

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-كارشناسي بهداشت عمومي 9518000

(3)سه دخترروزانه-تبريز-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -زيست شناسي 9518000

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-كارشناسي بهداشت عمومي 9518000

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-مهندسي بهداشت محيط9518000

(3)سه پسرروزانه-اهواز-دانشگاه شهيدچمران -شيمي 9518000

(3)سه دختردزفول/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي شوشتر |بهداشت عمومي9618008

9618008
/ واحدبهارستان رباطکريم -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حسابداري

رباط كريم/پيام نور
(3)سه پسر

9518012
-دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -كارشناسي بهداشت عمومي 

روزانه-بجنورد
(3)سه دختر

9518024
-تهران-دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -مديريت بازرگاني 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-مهندسي بهداشت محيط9518024

(3)سه پسرتربيت معلم-دخترجان-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 9518024

(3)سه پسرانديمشك/روزانه/ دانشگاه سمنان |علوم ازمايشگاهي دامپزشکي9618027

(3)سه دخترارسنجان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |بهداشت عمومي9618027

9618027
/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |مهندسي بهداشت محيط

قائميه/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه تبريز-مهندسي فضاي سبز9518037

9618043
-پرديس شهيدرجايي قزوين-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

تاكستان/فرهنگيان/ بومي استان قزوين 
(3)سه پسر

9618043
-پرديس شهيدمطهري زاهدان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

ايرانشهر/فرهنگيان/ بومي سيستان وبلوچستان 
(3)سه پسر



(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-مهندسي بهداشت محيط9518054

9618057
بومي جنوب استان -دانشگاه علوم پزشکي جيرفت|علوم ازمايشگاهي

قلعه گنج/مناطق محروم/ كرمان 
(3)سه دختر

(3)سه پسرتربيت معلم-بندرعباس-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 9518067

9518067
دانشگاه علوم پزشکي -كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه-بندرعباس
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه ياسوج-شيمي 9518067

(3)سه دخترجيرفت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي جيرفت |بهداشت عمومي9618091

(3)سه دخترمريوان/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي سراب |بهداشت عمومي9618091

(3)سه دخترسقز/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اراك |مهندسي بهداشت حرفه اي9618091

9618091
/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |مهندسي بهداشت محيط

تبريز/روزانه
(3)سه دختر

9618091
/ سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |مهندسي بهداشت محيط

مريوان/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بابل-كارشناسي بهداشت عمومي 9518095

(3)سه پسرتربيت معلم-بيرجند-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 9518095

(3)سه دخترفردوس/روزانه/ دانشگاه فردوسي مشهد |حسابداري9618106

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي بم-مهندسي بهداشت حرفه اي 9518108

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي سمنان-كارشناسي بهداشت عمومي 9518108

(3)سه دخترنورآباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |بهداشت عمومي9618113

9618123
بومي جنوب استان -دانشگاه علوم پزشکي جيرفت|علوم ازمايشگاهي

جيرفت/مناطق محروم/ كرمان 
(3)سه دختر

9618123
ع /پرديس امام محمدباقر-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

بجنورد/فرهنگيان/ بومي خراسان شمالي -بجنورد/
(3)سه پسر

9618123
پرديس -دانشگاه فرهنگيان |اموزش كودكان استثنايي

جويم/فرهنگيان/ بومي فارس -شهيدباهنراصفهان
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه فردوسي مشهد-شيالت -مهندسي منابع طبيعي 9518124



(3)سه پسرتربيت معلم-كرمانشاه-پرديس شهيدرجايي -علوم تربيتي 9518124

9618137
/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |مهندسي بهداشت حرفه اي

دشت آزادگان/روزانه
(3)سه دختر

9618137
/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |مهندسي بهداشت محيط

پاوه/روزانه
(3)سه دختر

9618137
/ سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |مهندسي بهداشت محيط

كامياران/روزانه
(3)سه پسر

9618137
/-ع /دانشکده علوم انساني حضرت معصومه |فقه وحقوق اسالمي

اميديه/روزانه/ قم -ويژه خواهران 
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-كرمانشاه-دانشگاه رازي -علوم اقتصادي 9518145

(3)سه پسرتربيت معلم-همدان-پرديس شهيدمقصودي -علوم تربيتي 9518157

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه مالير-زيست شناسي 9518157

(3)سه پسرسقز/روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |مديريت مالي9618157

(3)سه دخترتربيت معلم-زاهدان-پرديس رسالت -علوم تربيتي 9518175

9618177
تربت /روزانه/ دانشکده علوم پزشکي تربت جام |بهداشت عمومي

جام
(3)سه دختر

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي بندرعباسپرستاري 9518185

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي دخترجان-مهندسي بهداشت محيط9518186

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-مهندسي بهداشت محيط9518186

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه مراغه-شيمي 9518193

(3)سه پسرروزانه-رشت-دانشگاه گيالن -مديريت بازرگاني 9518193

(3)سه دخترروزانه-بندرعباس-دانشگاه هرمزگان -مديريت صنعتي 9518193

(3)سه دخترفارسان/روزانه/ دانشگاه شهركرد |زيست شناسي جانوري9618193

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-مهندسي بهداشت محيط9518205

(3)سه پسرتربيت معلم-كرمانشاه-پرديس شهيدرجايي -علوم تربيتي 9518205



(3)سه دخترروزانه-خرم اباد-دانشگاه لرستان -مديريت بازرگاني 9518205

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-پرستاري 9518205

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-پرستاري 9518205

9618208
/ رشت -دانشگاه گيالن |زيست شناسي سلولي ومولکولي

نظرآباد/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-پرستاري 9518219

9618224
بومي جنوب استان -دانشگاه علوم پزشکي جيرفت|علوم ازمايشگاهي

جيرفت/مناطق محروم/ كرمان 
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه ايالم-شيمي 9518229

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه شهركرد-گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 9518229

(3)سه دخترزابل/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زابل |هوشبري9618237

9518239
دانشگاه پيام نورخراسان -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركزمشهد-رضوي 
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-اهواز-دانشگاه شهيدچمران -شيمي 9518239

9618252
بومي جنوب استان -دانشگاه علوم پزشکي جيرفت|علوم ازمايشگاهي

كهنوج/مناطق محروم/ كرمان 
(3)سه پسر

(3)سه پسرخاتم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |مهندسي بهداشت محيط9618252

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-مهندسي بهداشت محيط9518257

9518257
-ساري-دانشگاه علوم پزشکي مادختردران -مهندسي بهداشت محيط

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-مهندسي بهداشت حرفه اي 9518270

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه سمنان-كارداني دامپزشکي 9518270

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه بيرجند-زمين شناسي 9518270

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-مهندسي بهداشت محيط9518270

(3)سه پسرشبانه-دانشگاه اردكان-كارداني دامپزشکي 9518270



9618273
/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |مهندسي بهداشت محيط

داران/روزانه
(3)سه دختر

9618273
-رشت/ع /پرديس امام علي -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

صومعه سرا/فرهنگيان/ بومي گيالن 
(3)سه پسر

9618292
فيض /روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي گناباد |مهندسي بهداشت محيط

آبادتربت حيدريه
(3)سه پسر

(3)سه پسرشوشتر/روزانه/ دانشگاه ياسوج |شيمي كاربردي9618305

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي زابلپرستاري 9518310

9618321
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي سمنان|بهداشت عمومي

قم/روزانه
(3)سه دختر

9618321
غير / تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم |مديريت اموربانکي

شهرري/انتفاعي
(3)سه دختر

9618342
-پرديس بنت الهدي صدربوشهر-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

بندر دير/فرهنگيان/ بومي استان بوشهر 
(3)سه دختر

(3)سه پسرپرديس خودگردان- تهران - دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي 9518359

9618388
/ دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر |مهندسي بهداشت محيط

مريوان/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترميناب/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |بهداشت عمومي9618402

9618402
/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |مهندسي بهداشت حرفه اي

سرايان/روزانه
(3)سه دختر

9618402
/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |مهندسي بهداشت محيط

انار/روزانه
(3)سه دختر

9618442
/ رشت -دانشگاه گيالن |زيست شناسي سلولي ومولکولي

آستانه اشرفيه/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دختردورود/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |بهداشت عمومي9618442

9618442
-دانشگاه كردستان |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

مريوان/روزانه/ سنندج 
(3)سه پسر

(3)سه دخترتيران/روزانه/ دانشگاه شهركرد |زيست شناسي سلولي ومولکولي9618461

9618461
/ دانشگاه علوم پزشکي شاهرود |مهندسي بهداشت حرفه اي

مهاباد/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترآشخانه/نوبت دوم/ دانشگاه بيرجند |روانشناسي9618461

9618476
غير / تهران /-غيرانتفاعي /دانشگاه علم وفرهنگ |مديريت بازرگاني

شهرري/انتفاعي
(3)سه پسر



(3)سه پسرمديريت مالي-مديريت دانشگاه يزد9518484

9618493
/ دانشگاه علوم پزشکي زنجان |مهندسي بهداشت حرفه اي

املش/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دختركاشمر/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي گناباد |مهندسي بهداشت محيط9618493

(3)سه پسربشرويه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زابل |بهداشت عمومي9618511

(3)سه پسريزد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |مهندسي بهداشت حرفه اي9618511

(3)سه دخترمريوان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |بهداشت عمومي9618543

(3)سه پسرزرند/روزانه/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|مديريت بازرگاني9618543

9618575
/ سنندج -دانشگاه علوم پزشکي كردستان |مهندسي بهداشت محيط

اشنويه/روزانه
(3)سه پسر

9618600
بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

اللي/مناطق محروم/ 
(3)سه پسر

9618600
بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

اللي/مناطق محروم/ 
(3)سه پسر

9618600
بومي خوزستان -اهواز-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|پرستاري

اللي/مناطق محروم/ 
(3)سه پسر

9618600
/ دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |مهندسي بهداشت محيط

مياندوآب/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترسنندج/نوبت دوم/ سنندج -دانشگاه كردستان |روانشناسي9618618

(3)سه پسرمهندس كشاورزي دانشگاه دخترجان9518638

(3)سه دخترزرند/روزانه/ دانشگاه فردوسي مشهد |علوم ازمايشگاهي دامپزشکي9618641

9618641
-پرديس بنت الهدي صدربوشهر-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

بندر ديلم/فرهنگيان/ بومي استان بوشهر 
(3)سه دختر

(3)سه دخترشاهرود/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شاهرود |علوم ازمايشگاهي9618658

9618658
/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |فناوري اطالعات سالمت

مروست/روزانه
(3)سه دختر

9618671
-موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان |فناوري اطالعات سالمت

طبس/غير انتفاعي/ مشهد 
(3)سه دختر

9618684
مناطق / بومي شرق استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي بم|پرستاري

بم/محروم
(3)سه پسر



(3)سه دخترزرند/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |فناوري اطالعات سالمت9618684

(3)سه دخترنظرآباد/روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |زيست شناسي جانوري9618700

(3)سه پسربشرويه/روزانه/ سبزوار -دانشگاه حکيم سبزواري |شيمي كاربردي9618700

9618700
/ ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |فناوري اطالعات سالمت

تکاب/روزانه
(3)سه دختر

9618718
/ دانشگاه علوم پزشکي بوشهر |كتابداري درشاخه پزشکي

جويم/روزانه
(3)سه دختر

9618733
-موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان |فناوري اطالعات سالمت

طبس/غير انتفاعي/ مشهد 
(3)سه دختر

(3)سه دخترميبد/روزانه/ دانشگاه اردكان |مديريت دولتي9618733

9618748
/ بابلسر -دانشگاه مازندران |زيست شناسي سلولي ومولکولي

تنکابن/روزانه
(3)سه دختر

9618748
/ دانشگاه علوم پزشکي زاهدان |فناوري اطالعات سالمت

سرايان/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زابل-علوم ازمايشگاهي 9518752

(3)سه دخترشبانه-مركزاموزش عالي گناباد-شيمي 9518752

(3)سه دخترشبانه-مركزاموزش عالي گناباد-شيمي 9518752

(3)سه دخترگنبد/روزانه/ دانشگاه گنبد |زيست شناسي9618763

(3)سه دخترپيام نور-مركزكرمانشاه-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -شيمي 9518769

(3)سه دخترپيام نور-مركزكرج-دانشگاه پيام نورالبرز-حسابداري 9518779

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه بوعلي سيناهمدان-علوم اقتصادي 9518779

(3)سه دخترتربيت معلم-پيشوا-پرديس زينبيه -علوم تربيتي 9518779

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه شهركرد-زيست شناسي 9518790

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه فردوسي مشهد-علوم اقتصادي 9518790

9518790
دانشگاه /-بيوتکنولوژي /زيست فناوري -مهندسي كشاورزي 

روزانه-تبريز-شهيدمدني اذربايجان 
(3)سه پسر



(3)سه پسرپيام نور-مركزبندرتركمن-دانشگاه پيام نورگلستان -حسابداري 9518790

(3)سه دختردورود/نوبت دوم/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |دامپزشکي9618793

9618793
-پرديس عالمه طباطبائي بوشهر-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

بندر دير/فرهنگيان/ بومي استان بوشهر 
(3)سه پسر

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه تبريز-علم اطالعات ودانش شناسي 9518803

9618808
-دانشگاه شهيدباهنر|/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

جيرفت/روزانه/ كرمان 
(3)سه دختر

9618808
پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

مالرد/فرهنگيان/ بومي استان تهران -كرج
(3)سه پسر

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه زابل-دامپزشکي 9518812

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه ايالم-حسابداري 9518812

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه سمنان-كارداني دامپزشکي 9518812

9518812
دانشگاه بوعلي -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

روزانه-سيناهمدان
(3)سه دختر

(3)سه پسرتربيت معلم-بجنورد/-ع /پرديس امام محمدباقر-علوم تربيتي 9518822

9518822
دانشگاه علوم كشاورزي -مرتع وابخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 

روزانه-اهواز-ومنابع طبيعي رامين 
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه جيرفت-شيمي 9518833

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه فردوسي مشهد-علوم اقتصادي 9518833

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه تبريز-علم اطالعات ودانش شناسي 9518833

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-مهندسي بهداشت محيط9518833

9618834
فيض /روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شاهرود |بهداشت عمومي

آبادتربت حيدريه
(3)سه دختر

9618834
/ دانشکده علوم پزشکي خلخال |مهندسي بهداشت محيط

دهلران/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بابل-مهندسي بهداشت محيط9518848

(3)سه دخترپيام نور-مركزكرج-دانشگاه پيام نورالبرز-زيست شناسي 9518848



9618864
پيام / تهران غرب -دانشگاه پيام نوراستان تهران |مديريت بازرگاني

شهر قدس/نور
(3)سه پسر

9518866
وابسته به -اموزشکده كشاورزي -كارداني تکنولوژي توليدات گياهي 

شبانه-وزارت كشاورزي كرج
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-كارشناسي بهداشت عمومي 9518875

(3)سه پسرتربيت معلم-سنندج-پرديس شهيدمدرس -علوم تربيتي 9518875

(3)سه دخترروزانه-خرم اباد-دانشگاه لرستان -علوم اقتصادي 9518875

(3)سه دخترالمرد/روزانه/ مركزاموزش عالي الر |روانشناسي9618881

9518888
دانشگاه علوم كشاورزي -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

روزانه-گرگان-ومنابع طبيعي 
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-مهندسي بهداشت محيط9518888

(3)سه دخترزرند/نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|شيمي محض9618914

(3)سه پسرروزانه-زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان -علوم اقتصادي 9518919

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي سمنان-كارشناسي بهداشت عمومي 9518919

9518919
تربيت -كرمان-پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -علوم تربيتي 

معلم
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه ياسوج-شيمي 9518933

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه ايالم-حسابداري 9518933

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي سمنان-كارشناسي بهداشت عمومي 9518933

(3)سه دخترمحمديه/روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|شيمي محض9618943

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-مامايي 9518949

(3)سه پسرروزانه-اهواز-دانشگاه شهيدچمران -شيمي 9518949

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه تهران-مهندسي فضاي سبز9518949

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي مشهد-مهندسي بهداشت محيط9518949



(3)سه پسرروزانه-بوشهر-دانشگاه خليج فارس -مديريت صنعتي 9518949

(3)سه دخترروزانه-بوشهر-دانشگاه خليج فارس -حسابداري 9518949

(3)سه دخترگلستان/روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|زيست فناوري9618962

9618962
/ دانشگاه علوم پزشکي زاهدان |مهندسي بهداشت حرفه اي

سيب سوران و مهرستان/روزانه
(3)سه دختر

9618962
/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |مهندسي بهداشت محيط

بندرتركمن/روزانه
(3)سه دختر

9618962
پيام / تهران جنوب -دانشگاه پيام نوراستان تهران |روانشناسي

رباط كريم/نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-كارشناسي بهداشت عمومي 9518967

(3)سه پسرتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 9518967

9518967
-دانشگاه صنعتي اصفهان-مرتع وابخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 

روزانه
(3)سه پسر

9618978
/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |مهندسي بهداشت محيط

ميناب/روزانه
(3)سه پسر

9618978
-پرديس شهيدمطهري زاهدان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

سراوان/فرهنگيان/ بومي سيستان وبلوچستان 
(3)سه پسر

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه زابل-مهندسي فضاي سبز9518984

9518984
-اموزشکده محيطزيست -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

روزانه-وابسته به سازمان حفاظت محيطکرج
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-رفسنجان/عج /دانشگاه ولي عصر-حسابداري 9518984

(3)سه پسرتربيت معلم-شهرري-پرديس شهيدمفتح -علوم تربيتي 9518984

(3)سه دخترپيام نور-مركزرشت-دانشگاه پيام نورگيالن -زمين شناسي 9518984

(3)سه دخترپيام نور-واحدسقز-دانشگاه پيام نوركردستان -حسابداري 9519002

(3)سه پسرشبانه-دانشگاه اروميه-علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 9519002

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي خلخال-كارشناسي بهداشت عمومي 9519002

(3)سه دخترروزانه-رفسنجان/عج /دانشگاه ولي عصر-حسابداري 9519002



(3)سه دخترايرانشهر/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر |بهداشت عمومي9619006

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه تبريز-علوم خاك -مهندسي كشاورزي 9519017

(3)سه دخترالمرد/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي الرستان |بهداشت عمومي9619018

(3)سه پسرغيرانتفاعي-تهران-موسسه غيرانتفاعي خاتم -مديريت اموربانکي 9519035

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي ساوه-مهندسي بهداشت محيط9519035

9519035
-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 

روزانه-تبريز
(3)سه پسر

(3)سه پسرتربيت معلم-كرمانشاه-پرديس شهيدرجايي -علوم تربيتي 9519035

9519035
-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-مديريت بازرگاني 

پيام نور-واحددهدشت
(3)سه پسر

9519035
-واحدقره ضياالدين-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -حسابداري 

پيام نور
(3)سه دختر

9619041
/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |مهندسي بهداشت محيط

كوهدشت/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه دامغان-زمين شناسي 9519053

9519072
-گرگان-موسسه غيرانتفاعي حکيم جرجاني -مديريت اموربانکي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه پسرتربيت معلم-سمنان-پرديس شهيدرجايي -علوم تربيتي 9519072

9519072
فيض -واحدمه والت -دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -حسابداري 

پيام نور-اباد
(3)سه دختر

9519072
پيام -واحدتايباد-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -مديريت دولتي 

نور
(3)سه پسر

(3)سه پسرتربيت معلم-تبريز-پرديس عالمه اميني -علوم تربيتي 9519072

(3)سه دخترشبانه-تبريز-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -شيمي 9519072

9619094
/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |بيولوژي وكنترل ناقلين بيماريها

اليگودرز/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسربم/روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |زمين شناسي9619094

9519100
-دانشگاه شيراز-ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه دختر



(3)سه پسرتربيت معلم-شهركرد-پرديس بحرالعلوم -علوم تربيتي 9519100

(3)سه دخترپيام نور-مركزخرامه-دانشگاه پيام نورفارس -حسابداري 9519100

(3)سه پسرتربيت معلم-سمنان-پرديس شهيدرجايي -علوم تربيتي 9519116

(3)سه دخترروزانه-زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان -مديريت دولتي 9519116

(3)سه دخترپيام نور-واحدفومن-دانشگاه پيام نورگيالن -مديريت دولتي 9519116

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه بوعلي سيناهمدان-كارداني دامپزشکي 9519125

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي بم-كارشناسي بهداشت عمومي 9519125

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي گناباد-كارشناسي بهداشت عمومي 9519125

(3)سه دخترروزانه-رشت-دانشگاه گيالن -مديريت صنعتي 9519125

9619129
نوبت / دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل |كارداني دامپزشکي

محمد شهر/دوم
(3)سه پسر

(3)سه پسرتربيت معلم-زاهدان-پرديس شهيدمطهري -علوم تربيتي 9519138

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه شاهرود-شيمي 9519138

(3)سه پسرتربيت معلم-دخترجان-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 9519138

9619143
-پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

حاجي آباد/فرهنگيان/ بومي هرمزگان 
(3)سه پسر

9619143
-پرديس شهيدرجايي قزوين-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

الوند/فرهنگيان/ بومي استان قزوين 
(3)سه پسر

9619143
-پرديس شهيدرجايي قزوين-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

تاكستان/فرهنگيان/ بومي استان قزوين 
(3)سه پسر

(3)سه دخترجيرفت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي جيرفت |بهداشت عمومي9619161

(3)سه دختربافت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |بهداشت عمومي9619161

(3)سه دخترروزانه-زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان -حسابداري 9519170

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي خلخال-كارشناسي بهداشت عمومي 9519170



(3)سه پسرروزانه-دانشگاه فردوسي مشهد-علوم دامي -مهندسي كشاورزي 9519170

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي بم-كارشناسي بهداشت عمومي 9519170

(3)سه دخترخواف/روزانه/ دانشگاه فردوسي مشهد |بهداشت موادغذايي9619179

9619179
سازمان -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم |علوم قران وحديث

مياندوآب/روزانه/ قم -اوقاف وامورخيريه 
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزگلپايگان-دانشگاه پيام نوراصفهان -شيمي 9519182

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-هوشبري 9519199

9519199
-كوهدشت-موسسه غيرانتفاعي نواوران -مديريت بازرگاني 

غيرانتفاعي
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزاهواز-دانشگاه پيام نورخوزستان -شيمي 9519199

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-كارشناسي بهداشت عمومي 9519199

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه دخترجان-شيمي 9519216

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي خلخال-مهندسي بهداشت محيط9519216

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه بوعلي سيناهمدان-كارداني دامپزشکي 9519216

(3)سه پسرتربيت معلم-يزد-پرديس شهيدپاك نژاد-علوم تربيتي 9519216

9519216
-دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -كارشناسي بهداشت عمومي 

روزانه-بجنورد
(3)سه دختر

9619224
/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |زيست شناسي سلولي ومولکولي

اميديه/روزانه
(3)سه دختر

9619224
علي /روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شاهرود |بهداشت عمومي

آبادكتول
(3)سه دختر

(3)سه پسربشرويه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زابل |فناوري اطالعات سالمت9619241

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-پرستاري 9519246

9519246
تربيت -كرمان-پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -علوم تربيتي 

معلم
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه دخترجان-شيمي 9519246



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه يزد-زمين شناسي 9519246

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه دامغان-شيمي 9519261

(3)سه پسرمديريت امور بانکي-تهران- موسسه غيرانتفاعي خاتم مديريت 9519261

9619274
بومي شهرستان هاي -دانشکده علوم پزشکي ابادان|پرستاري

آبادان/مناطق محروم/ آبادان،خرمشهر،شادگان،اروندكنار 
(3)سه پسر

(3)سه دخترعنبرآباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي جيرفت |بهداشت عمومي9619292

9619292
/ دانشگاه علوم پزشکي سبزوار |مهندسي بهداشت حرفه اي

آبيك/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دختركامياران/نوبت دوم/ سنندج -دانشگاه كردستان |روانشناسي9619292

(3)سه دخترخرامه/غير انتفاعي/ شيراز -موسسه غيرانتفاعي زندشيراز|حسابداري9619292

(3)سه پسرزيست شناسي دانشگاه سمنان علوم سلولي مولکولي9519301

9619311
/ دانشگاه علوم پزشکي سبزوار |مهندسي بهداشت محيط

جغتاي/روزانه
(3)سه دختر

9619311
ع /پرديس امام جعفرصادق -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

مهران/فرهنگيان/ بومي استان ايالم -ايالم/
(3)سه دختر

9619329
ع /پرديس امام محمدباقر-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

بجنورد/فرهنگيان/ بومي خراسان شمالي -بجنورد/
(3)سه پسر

(3)سه دختربندر ديلم/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر |بهداشت عمومي9619346

9619346
/ اهواز -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|مهندسي بهداشت محيط

اللي/روزانه
(3)سه دختر

9619346
دره /روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |مهندسي بهداشت محيط

شهر
(3)سه دختر

9619346
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي سمنان|مهندسي بهداشت محيط

الوند/روزانه
(3)سه پسر

9619361
-پرديس عالمه طباطبائي اروميه-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

بوكان/فرهنگيان/ بومي آذربايجان غربي 
(3)سه دختر

9619379
-پرديس شهيدمفتح شهرري-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

قرچك/فرهنگيان/ بومي استان تهران 
(3)سه پسر

9619416
بومي شرق استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي بم|علوم ازمايشگاهي

بم/مناطق محروم/ 
(3)سه پسر

(3)سه دخترقم/روزانه/ دانشگاه قم |شيمي كاربردي9619416



(3)سه دخترياسوج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي جيرفت |اتاق عمل9619430

9619430
/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |مهندسي بهداشت محيط

كوهدشت/روزانه
(3)سه پسر

9619441
لنده /روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |مهندسي بهداشت محيط

دوگنبدان
(3)سه پسر

9619441
/ دانشگاه علوم پزشکي زنجان |مهندسي بهداشت محيط

هريس/روزانه
(3)سه پسر

9619455
بومي -پرديس شهيدمدرس ايالم-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

دهلران/فرهنگيان/ استان ايالم 
(3)سه پسر

9619472
بومي -پرديس شهيدپاك نژاديزد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

ابركوه/فرهنگيان/ استان يزد 
(3)سه پسر

9619488
/ دانشگاه تبريز |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

آذرشهر/روزانه
(3)سه پسر

9619519
/ مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين |بهداشت عمومي

اسفراين/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرتبريز/روزانه/ دانشگاه سمنان |مهندسي علوم دامي9619519

9619536
/ دانشگاه علوم پزشکي زاهدان |مهندسي بهداشت حرفه اي

قره ضياءالدين/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرفردوس/نوبت دوم/ دانشگاه سمنان |كارداني دامپزشکي9619536

9619589
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي سمنان|بهداشت عمومي

فيض آبادتربت حيدريه/روزانه
(3)سه دختر

9619589
عجب /روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |مديريت بازرگاني

شير
(3)سه دختر

9619605
/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|زيست شناسي سلولي ومولکولي

انار/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرسراوان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زاهدان |اتاق عمل9619605

9619605
-پرديس بحرالعلوم شهركرد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

بروجن/فرهنگيان/ بومي استان چهارمحال وبختياري 
(3)سه پسر

9619620
بومي -پرديس شهيدمدرس ايالم-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

سرابله/فرهنگيان/ استان ايالم 
(3)سه پسر

(3)سه پسرقلعه گنج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زابل |بهداشت عمومي9619636

9619636
/ مركزتبريز -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي |حسابداري

عجب شير/پيام نور
(3)سه دختر

9619636
/ دانشگاه علوم پزشکي قزوين |مديريت خدمات بهداشتي درماني

الوند/روزانه
(3)سه دختر



(3)سه دخترزابل/روزانه/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي زابل|مامايي9619655

9619655
/ دانشگاه علوم پزشکي زنجان |مهندسي بهداشت محيط

هشترود/روزانه
(3)سه پسر

9619655
/ مركزتبريز -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي |روانشناسي

هشترود/پيام نور
(3)سه دختر

9619655
/ دانشگاه علوم پزشکي بوشهر |كتابداري درشاخه پزشکي

آبادان/روزانه
(3)سه دختر

9619672
/ دانشگاه علوم پزشکي گناباد |مهندسي بهداشت محيط

بجستان/روزانه
(3)سه دختر

9519699
-دانشگاه شهيدچمران -زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 

روزانه-اهواز
(3)سه دختر

9519699
-اهواز-دانشگاه شهيدچمران -علوم خاك -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه دختر

9519699
دانشگاه پيام نورخوزستان -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزدزفول-
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه گنبد-حسابداري 9519699

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-پرستاري 9519699

(3)سه دخترايذه/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي ابادان |مهندسي بهداشت محيط9619700

(3)سه دخترشبانه-اهواز-دانشگاه شهيدچمران -علوم اقتصادي 9519713

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي خلخال-مهندسي بهداشت محيط9519713

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-مهندسي بهداشت محيط9519713

(3)سه پسرغيرانتفاعي/-غيرانتفاعي /دانشکده اصول الدين -فقه وحقوق اسالمي 9519721

(3)سه پسرروزانه-كرمانشاه-دانشگاه رازي -مديريت مالي 9519721

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه اروميه-شيمي 9519737

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-كارشناسي بهداشت عمومي 9519737

9519737
دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به -تربيت معلم قران مجيد

روزانه-سازمان اوقاف وامورخيريه قم
(3)سه پسر

(3)سه دخترميناب/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر |بهداشت عمومي9619742



(3)سه دخترسقز/نوبت دوم/ سنندج -دانشگاه كردستان |روانشناسي9619742

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي سمنان-هوشبري 9519754

9619759
-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |زيست شناسي سلولي ومولکولي

دهگالن/روزانه/ تبريز 
(3)سه دختر

9619759
بومي شرق استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي بم|علوم ازمايشگاهي

بم/مناطق محروم/ 
(3)سه دختر

9619759
-دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي |مهندسي بهداشت محيط

خواف/روزانه/ بجنورد 
(3)سه دختر

9619759
/ دانشگاه علوم پزشکي زابل |مديريت خدمات بهداشتي درماني

ياسوج/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه ايالم-بهداشت موادغذايي 9519766

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه تبريز-مهندسي فضاي سبز9519766

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه اروميه-علوم اقتصادي 9519766

(3)سه پسرروزانه-اهواز-دانشگاه شهيدچمران -حسابداري 9519776

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه سمنان-مديريت كسب وكارهاي كوچك 9519776

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه شاهرود-مديريت صنعتي 9519776

(3)سه دخترتهران/روزانه/ دانشگاه اراك |شيمي كاربردي9619779

9619779
-پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

مينودشت/فرهنگيان/ بومي گلستان 
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-مهندسي بهداشت محيط9519789

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-مهندسي بهداشت حرفه اي 9519789

(3)سه دخترروزانه-قزوين/ره /دانشگاه بين المللي امام خميني -زمين شناسي 9519789

9519789
-دانشکده علوم پزشکي بم-مديريت خدمات بهداشتي درماني 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-پرستاري 9519789

(3)سه دخترروزانه-بوشهر-دانشگاه خليج فارس -علوم اقتصادي 9519789



(3)سه دخترتربت جام/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زاهدان |بهداشت عمومي9619800

(3)سه دخترپيام نور-مركزياسوج-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-شيمي 9519810

(3)سه پسرروزانه-خرم اباد-دانشگاه لرستان -زيست شناسي 9519810

9619817
بومي استان -تهران-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي |شيمي محض

كرج/فرهنگيان/ البرز 
(3)سه پسر

(3)سه پسرمهريز/روزانه/ دانشگاه يزد |مديريت مالي9619817

(3)سه دخترشبانه-كرمان-دانشگاه شهيدباهنر-شيمي 9519822

(3)سه دخترپيشوا/روزانه/ دانشگاه سمنان |علوم ازمايشگاهي دامپزشکي9619829

(3)سه پسرتربيت معلم-بجنورد/-ع /پرديس امام محمدباقر-علوم تربيتي 9519840

(3)سه دخترپيام نور-مركزرشت-دانشگاه پيام نورگيالن -زيست شناسي 9519840

(3)سه دخترروزانه-بوشهر-دانشگاه خليج فارس -شيمي 9519840

9519856
-اموزشکده محيطزيست -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

روزانه-وابسته به سازمان حفاظت محيطکرج
(3)سه دختر

(3)سه پسرتربيت معلم-بيرجند-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 9519856

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-مهندسي بهداشت محيط9519856

(3)سه دخترمامايي دانشگاه علوم پزشکي بم بومي شرق استان كرمان9519856

9519874
دانشگاه -گياهان دارويي ومعطر-مهندسي توليدات گياهي 

شبانه-تبريز-شهيدمدني اذربايجان 
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشکده علوم پزشکي سيرجان-پرستاري 9519874

(3)سه پسرروزانه-دانشکده علوم پزشکي خلخال-كارشناسي بهداشت عمومي 9519874

(3)سه پسرشبانه-سبزوار-دانشگاه حکيم سبزواري -شيمي 9519874

(3)سه دخترابركوه/روزانه/ دانشگاه يزد |زيست شناسي سلولي ومولکولي9619880

9619880
/ دانشگاه علوم پزشکي سبزوار |مهندسي بهداشت محيط

زيركوه/روزانه
(3)سه دختر



9619880
/ دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر |مهندسي بهداشت محيط

بندرتركمن/روزانه
(3)سه پسر

9519897
-دانشگاه پيام نورالبرز-علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزكرج
(3)سه دختر

(3)سه دخترارسنجان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |بهداشت عمومي9619898

(3)سه دخترروزانه-خرم اباد-دانشگاه لرستان -گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 9519908

9619913
/ دانشگاه علوم پزشکي شاهرود |مهندسي بهداشت حرفه اي

قرچك/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترباغ بهادران/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي شهركرد |بهداشت عمومي9619927

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه بيرجند-زيست شناسي 9519933

(3)سه دختركهنوج/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي جيرفت |بهداشت عمومي9619944

9619944
-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|مهندسي بهداشت حرفه اي

نظرآباد/پرديس خودگردان/ نيمسال اول 
(3)سه دختر

9619944
/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |مهندسي بهداشت محيط

گچساران/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-رامسر-موسسه غيرانتفاعي رحمان -روانشناسي 9519953

9519953
دانشگاه علوم پزشکي -كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه-بندرعباس
(3)سه دختر

9619964
-دانشگاه پيام نوراستان گيالن |علوم ومهندسي محيطزيست

رودبارمنجيل/پيام نور/ مركزرشت 
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزخرمشهر-دانشگاه پيام نورخوزستان -زيست شناسي 9519969

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين امل-زيست شناسي 9519969

(3)سه پسرتربيت معلم-شهرري-پرديس شهيدمفتح -علوم تربيتي 9519969

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه ايالم-بهداشت موادغذايي 9519986

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه سمنان-مديريت كسب وكارهاي كوچك 9519986

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه يزد-مديريت بازرگاني 9519986

(3)سه دختردانشگاه علوم پزشکي زابلمامايي 9519991



(3)سه دخترروزانه-اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي -مديريت جهانگردي 9520001

(3)سه دخترغيرانتفاعي-گرگان-موسسه غيرانتفاعي گلستان -مديريت بازرگاني 9520001

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه ايالم-بهداشت موادغذايي 9520001

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه شهركرد-زيست شناسي 9520001

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي بم-كارشناسي بهداشت عمومي 9520001

(3)سه پسربندر دير/روزانه/ دانشگاه شيراز |شيمي محض9620004

9620004
عشق /روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |فناوري اطالعات سالمت

آباد
(3)سه دختر

9620004
/ دانشگاه علوم پزشکي زابل |فناوري اطالعات سالمت

دهدشت/روزانه
(3)سه دختر

9620004
-پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

گچساران/فرهنگيان/ بومي استان كهکيلويه و بوير احمد 
(3)سه پسر

9520030
پيام -مركزمريوان-دانشگاه پيام نوركردستان -مديريت بازرگاني 

نور
(3)سه پسر

9620047
/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |مهندسي بهداشت محيط

اليگودرز/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دختربانه/روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |مهندسي علوم دامي9620047

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-اتاق عمل 9520049

(3)سه دخترروزانه-خرم اباد-دانشگاه لرستان -مديريت بازرگاني 9520060

(3)سه پسرپيام نور-مركزسنندج-دانشگاه پيام نوركردستان -زيست شناسي 9520060

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه بوعلي سيناهمدان-زمين شناسي 9520072

(3)سه دخترغيرانتفاعي-رامسر-موسسه غيرانتفاعي رحمان -روانشناسي 9520072

9620077
/ دانشکده علوم پزشکي الرستان |مهندسي بهداشت حرفه اي

سعادت شهر/روزانه
(3)سه پسر

9620077
-پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

راميان/فرهنگيان/ بومي گلستان 
(3)سه پسر

(3)سه پسرتربيت معلم-گرگان-پرديس ايت اله خامنه اي -علوم تربيتي 9520083



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه دامغان-زيست شناسي 9520083

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-پرستاري 9520083

(3)سه دخترمرودشت/روزانه/ بابلسر -دانشگاه مازندران |زيست شناسي جانوري9620095

9620095
/ دانشکده علوم پزشکي ابادان |مهندسي بهداشت محيط

دشت آزادگان/روزانه
(3)سه دختر

9620095
مشکين /روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |شيمي كاربردي

شهر
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه شهركرد-زيست شناسي 9520097

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-پرستاري 9520097

9620112
-دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي |مهندسي بهداشت حرفه اي

گنبد/روزانه/ بجنورد 
(3)سه پسر

9620112
-دانشگاه شهيدباهنر|/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

كرمان/نوبت دوم/ كرمان 
(3)سه دختر

9520121
دانشگاه علوم كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

روزانه-گرگان-ومنابع طبيعي 
(3)سه دختر

(3)سه پسرآبدانان/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر |بهداشت عمومي9620131

9620131
/ دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه |فناوري اطالعات سالمت

تايباد/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-اهواز-دانشگاه شهيدچمران -علوم اقتصادي 9520132

(3)سه دخترروزانه-بهبهان/ص /دانشگاه صنعتي خاتم االنبيا-شيمي 9520132

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه اروميه-زيست شناسي 9520132

(3)سه دخترپيام نور-واحدبندرانزلي-دانشگاه پيام نورگيالن -مديريت بازرگاني 9520132

(3)سه پسرتربيت معلم-خرم اباد-پرديس عالمه طباطبايي -علوم تربيتي 9520148

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه شهركرد-جنگلداري -مهندسي منابع طبيعي 9520148

(3)سه پسرتربيت معلم-تبريز-پرديس عالمه اميني -علوم تربيتي 9520148

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه بوعلي سيناهمدان-حسابداري 9520148



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اراك-كارشناسي بهداشت عمومي 9520148

(3)سه دخترگرگان/روزانه/ گرگان -دانشگاه گلستان |زيست شناسي جانوري9620153

9620153
/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |مهندسي بهداشت محيط

رومشکان/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرتهران- موسسه غيرانتفاعي خاتم حسابداري 9520160

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-پرستاري 9520172

(3)سه دخترپيام نور-واحدپاوه-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -حسابداري 9520172

(3)سه دخترشهرك سهند/روزانه/ دانشگاه تبريز |زيست شناسي جانوري9620172

9620172
/ بومي سيستان وبلوچستان -دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر|مامايي

ايرانشهر/مناطق محروم
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه بيرجند-شيمي 9520192

9520192
دانشگاه پيام نورخراسان -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-واحداسفراين-شمالي 
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدابيك-دانشگاه پيام نورقزوين -مديريت دولتي 9520192

(3)سه پسرشبانه-دانشگاه سمنان-علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 9520192

(3)سه پسرتربيت معلم-خرم اباد-پرديس عالمه طباطبايي -علوم تربيتي 9520210

(3)سه پسرتربيت معلم-كرمانشاه-پرديس شهيدرجايي -علوم تربيتي 9520210

9620212
/ دانشگاه علوم پزشکي زاهدان |مهندسي بهداشت حرفه اي

انار/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترشهر قدس/روزانه/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |زمين شناسي9620226

9620226
/ دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه |فناوري اطالعات سالمت

اسفراين/روزانه
(3)سه دختر

9520229
-دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -مهندسي بهداشت محيط

روزانه-بجنورد
(3)سه دختر

9520229
-دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -مهندسي بهداشت محيط

روزانه-بجنورد
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه شيراز-زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 9520229



(3)سه دخترروزانه-رشت-دانشگاه گيالن -مديريت صنعتي 9520229

(3)سه دخترروزانه-بوشهر-دانشگاه خليج فارس -شيمي 9520229

(3)سه پسرروزانه-بابلسر-دانشگاه مادختردران -شيمي 9520245

9520245
-دانشگاه مراغه-گياهان دارويي ومعطر-مهندسي توليدات گياهي 

شبانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-بهبهان/ص /دانشگاه صنعتي خاتم االنبيا-زيست شناسي 9520257

(3)سه پسرتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 9520257

9520257
-موسسه غيرانتفاعي بهارانديشه -كارداني اموزش وپرورش ابتدايي 

غيرانتفاعي-چابهار
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي بم-كارشناسي بهداشت عمومي 9520257

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه شيراز-زيست شناسي سلولي مولکولي 9520257

(3)سه پسرتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 9520276

(3)سه دخترمهريز/روزانه/ دانشگاه يزد |زيست فناوري9620276

9520291
موسسه غيرانتفاعي -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

غيرانتفاعي-تنکابن-رودكي 
(3)سه دختر

9520291
-رفسنجان/عج /دانشگاه ولي عصر-گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 

شبانه
(3)سه دختر

9520291
تربيت -كرمان-پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -علوم تربيتي 

معلم
(3)سه پسر

9620293
/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |مهندسي بهداشت محيط

مريوان/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دختربافت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بم |مهندسي بهداشت حرفه اي9620306

(3)سه پسرشهريار/روزانه/ دانشگاه قم |شيمي كاربردي9620306

(3)سه دخترگلستان/روزانه/ دانشگاه قم |حسابداري9620319

9620338
-دانشگاه سيستان وبلوچستان |زيست شناسي سلولي ومولکولي

ايرانشهر/روزانه/ زاهدان 
(3)سه دختر

9620338
/ دانشکده علوم پزشکي ابادان |فناوري اطالعات سالمت

شوشتر/روزانه
(3)سه دختر



(3)سه دخترسقز/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي ابادان |كتابداري درشاخه پزشکي9620338

9620357
مناطق / بومي شرق استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي بم|پرستاري

بم/محروم
(3)سه دختر

(3)سه دختراليگودرز/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |شيمي كاربردي9620357

(3)سه پسرپاوه/روزانه/ دانشگاه سمنان |كارداني دامپزشکي9620357

9620378
/ دانشگاه علوم پزشکي زاهدان |فناوري اطالعات سالمت

چابهار/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترسياهکل/روزانه/ رشت -دانشگاه گيالن |مديريت بازرگاني9620378

(3)سه پسراراك- پرديس شهيد باهنر علوم تربيتي 9520390

(3)سه پسرميبد/نوبت دوم/ دانشگاه يزد |روانشناسي9620402

9620420
/ بومي سيستان وبلوچستان -دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر|مامايي

سيب سوران و مهرستان/مناطق محروم
(3)سه دختر

(3)سه دخترميناب/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |بهداشت عمومي9620435

(3)سه دخترگنبد/روزانه/ دانشگاه گنبد |مديريت بازرگاني9620435

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-شنوايي شناسي 9520451

9620456
/ دانشکده علوم پزشکي الرستان |مهندسي بهداشت حرفه اي

ارسنجان/روزانه
(3)سه دختر

9620456
شهرك /روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |مديريت بازرگاني

سهند
(3)سه دختر

(3)سه دختررامهرمز/روزانه/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |شيمي كاربردي9620479

(3)سه پسرخاتم/روزانه/ رفسنجان /-عج /دانشگاه ولي عصر|شيمي كاربردي9620479

(3)سه دختربجنورد/نوبت دوم/ دانشگاه سمنان |مديريت دولتي9620494

(3)سه دخترلردگان/روزانه/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |زيست شناسي9620530

(3)سه پسردانشگاه شهيد چمران اهوازمهندس كشاورزي 9520546

9620565
/ دانشکده علوم پزشکي ساوه |مهندسي بهداشت حرفه اي

سردشت/روزانه
(3)سه پسر



9620583
مناطق / بومي شرق استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي بم|پرستاري

بم/محروم
(3)سه دختر

9620583
-دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي |مهندسي بهداشت محيط

شيروان/روزانه/ بجنورد 
(3)سه دختر

9620583
-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور|بيولوژي وكنترل ناقلين بيماريها

فراشبند/روزانه/ اهواز 
(3)سه دختر

9620602
-پرديس شهيدمفتح شهرري-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

قرچك/فرهنگيان/ بومي استان تهران 
(3)سه پسر

9620632
بومي -پرديس رسالت زاهدان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

ايرانشهر/فرهنگيان/ سيستان وبلوچستان 
(3)سه دختر

(3)سه دخترآشخانه/روزانه/ / ويژه خواهران /بجنورد-دانشگاه كوثر|حسابداري9620646

9620646
-پرديس عالمه طباطبائي بوشهر-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

بندر دير/فرهنگيان/ بومي استان بوشهر 
(3)سه پسر

(3)سه دخترشهر قدس/روزانه/ دانشگاه كاشان |زيست فناوري9620677

9620692
/ دانشکده علوم پزشکي خوي |مهندسي بهداشت محيط

شاهين دژ/روزانه
(3)سه پسر

9520700
دانشگاه علوم پزشکي -كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه-بندرعباس
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-مهندسي بهداشت محيط9520715

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه جيرفت-زيست شناسي 9520715

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه ايالم-مديريت بازرگاني 9520715

(3)سه دخترپيام نور-واحدخورموج-دانشگاه پيام نوربوشهر-مديريت دولتي 9520715

(3)سه پسرتربيت معلم-اراك-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 9520730

9520730
دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به -تربيت معلم قران مجيد

روزانه-سازمان اوقاف وامورخيريه قم
(3)سه دختر

(3)سه پسرتربيت معلم-خرم اباد-پرديس عالمه طباطبايي -علوم تربيتي 9520730

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-كتابداري درشاخه پزشکي 9520730

9620745
بومي سيستان -دانشگاه علوم پزشکي زاهدان|بهداشت عمومي

سراوان/مناطق محروم/ وبلوچستان 
(3)سه دختر

9620745
/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |مهندسي بهداشت حرفه اي

ابركوه/روزانه
(3)سه پسر



(3)سه دخترپيام نور-مركزهمدان-دانشگاه پيام نورهمدان -مديريت دولتي 9520747

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه بوعلي سيناهمدان-علوم خاك -مهندسي كشاورزي 9520764

(3)سه دخترروزانه-سنندج-دانشگاه كردستان -شيالت -مهندسي منابع طبيعي 9520778

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه ايالم-علوم اقتصادي 9520778

9520778
-دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسالمي ايران-اتاق عمل 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرتربيت معلم-خرم اباد-پرديس عالمه طباطبايي -علوم تربيتي 9520797

(3)سه دخترتربيت معلم-كرج-پرديس اميركبير-علوم تربيتي 9520807

(3)سه پسربوشهر/روزانه/ دانشگاه شيراز |زيست شناسي9620817

(3)سه پسرپيام نور-واحدسقز-دانشگاه پيام نوركردستان -حسابداري 9520822

(3)سه دخترروزانه-سنندج-دانشگاه كردستان -گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 9520822

(3)سه پسرروزانه-سنندج-دانشگاه كردستان -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 9520822

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه يزد-محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 9520822

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه دامغان-زيست شناسي 9520822

(3)سه پسرتربيت معلم-تبريز-پرديس عالمه اميني -علوم تربيتي 9520822

9620834
/ مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين |بهداشت عمومي

عنبرآباد/روزانه
(3)سه دختر

9620834
ص /پرديس حضرت رسول اكرم -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

ايذه/فرهنگيان/ بومي خوزستان -اهواز/
(3)سه پسر

(3)سه پسردانشگاه يزدمديريت 9520838

(3)سه پسرتربيت معلم-سمنان-پرديس شهيدرجايي -علوم تربيتي 9520841

(3)سه پسرتربيت معلم-ايالم-پرديس شهيدمدرس -علوم تربيتي 9520841

9520841
-خوزستان-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -روانشناسي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر



9620853
/ ابيك -موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني |حسابداري

نظرآباد/غير انتفاعي
(3)سه پسر

9520862
-اصفهان-موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -حسابداري 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه اروميه-علوم اقتصادي 9520862

(3)سه دخترپيام نور-مركزرشت-دانشگاه پيام نورگيالن -حسابداري 9520862

9620869
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي سمنان|مهندسي بهداشت محيط

طبس/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترمحمديه/روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|شيمي محض9620869

(3)سه دخترروزانه-بهبهان/ص /دانشگاه صنعتي خاتم االنبيا-شيمي 9520875

(3)سه دخترروزانه-اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي -مديريت جهانگردي 9520875

(3)سه دخترپيام نور-واحدطبس-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -شيمي 9520875

(3)سه دختردورود/روزانه/ دانشگاه ايالم |علوم ازمايشگاهي دامپزشکي9620884

(3)سه پسرگچساران/روزانه/ دانشگاه شيراز |شيمي محض9620884

(3)سه پسرتربيت معلم-تبريز-پرديس عالمه اميني -علوم تربيتي 9520892

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه ايالم-علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 9520899

9620901
/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |مهندسي بهداشت محيط

حاجي آباد/روزانه
(3)سه دختر

9620901
پيام / مركزاصفهان -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |روانشناسي

باغ بهادران/نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-يزد/-ع /موسسه غيرانتفاعي امام جواد-مديريت صنعتي 9520913

(3)سه پسرروزانه-سبزوار-دانشگاه حکيم سبزواري -زيست شناسي 9520913

9520913
-رشت-موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -مديريت اموربانکي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

9520913
-اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي -زيست شناسي سلولي مولکولي 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزاصفهان-دانشگاه پيام نوراصفهان -زمين شناسي 9520913



9620919
/ دانشگاه علوم پزشکي زاهدان |مهندسي بهداشت محيط

سراوان/روزانه
(3)سه دختر

9620919
/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |شيمي كاربردي

بستان آباد/روزانه
(3)سه دختر

9620933
/ دانشگاه علوم پزشکي زاهدان |مهندسي بهداشت محيط

كاشمر/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترتاكستان/روزانه/ دانشگاه تهران |مهندسي صنايع مبلمان9620933

(3)سه دخترشبانه-تبريز-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -زيست شناسي 9520935

(3)سه پسرروزانه-كرمانشاه-دانشگاه رازي -حسابداري 9520935

(3)سه پسرتربيت معلم-سنندج-پرديس شهيدمدرس -علوم تربيتي 9520935

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه اروميه-شيمي 9520954

9520954
دانشگاه سيدجمال الدين -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

روزانه-اسدابادهمدان-اسدابادي 
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه ياسوج-زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 9520954

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-شيمي 9520954

(3)سه دخترپيام نور-واحدپيرانشهر-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -حسابداري 9520954

(3)سه دخترفردوس/روزانه/ دانشگاه فردوسي مشهد |مهندسي فضاي سبز9620962

9620962
پيام / مركزورامين -دانشگاه پيام نوراستان تهران |مديريت بازرگاني

قرچك/نور
(3)سه پسر

(3)سه دختركنگاور/روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |زيست فناوري9620976

(3)سه دخترپيام نور-مركزهمدان-دانشگاه پيام نورهمدان -شيمي 9520978

(3)سه دخترروزانه-بابلسر-دانشگاه مادختردران -زيست شناسي 9520978

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه شيراز-علوم باغباني -مهندسي كشاورزي 9520978

(3)سه پسرپيام نور-مركزمريوان-دانشگاه پيام نوركردستان -حسابداري 9520978

(3)سه دخترپيام نور-واحدسرايان-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -حسابداري 9520978



9620991
/ سبزوار -دانشگاه حکيم سبزواري |زيست شناسي سلولي ومولکولي

تهران/روزانه
(3)سه دختر

9620991
/ دانشگاه ايالم |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

كوهدشت/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترشبانه-بابلسر-دانشگاه مادختردران -حسابداري 9521003

(3)سه دخترروزانه-خرم اباد-دانشگاه لرستان -شيمي 9521003

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه اراك-علوم دامي -مهندسي كشاورزي 9521003

(3)سه دخترروزانه-بوشهر-دانشگاه خليج فارس -مديريت بازرگاني 9521003

9621004
/ دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر |مهندسي بهداشت محيط

قلعه گنج/روزانه
(3)سه دختر

9621020
-پرديس عالمه طباطبائي بوشهر-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

بوشهر/فرهنگيان/ بومي استان بوشهر 
(3)سه پسر

9521025
تربيت -كرمان-پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -علوم تربيتي 

معلم
(3)سه پسر

(3)سه پسرتربيت معلم-ايالم-پرديس شهيدمدرس -علوم تربيتي 9521025

(3)سه دخترروزانه-رشت-دانشگاه گيالن -گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 9521025

9621041
-دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي |مهندسي بهداشت محيط

گنبد/روزانه/ بجنورد 
(3)سه دختر

9621041
فيض /روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي گناباد |مهندسي بهداشت محيط

آبادتربت حيدريه
(3)سه دختر

9621041
/ بهبهان /-ص /دانشگاه صنعتي خاتم االنبيا|شيمي كاربردي

زيدون/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-زيست شناسي 9521043

9521058
-دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري -مديريت بازرگاني 

پيام نور-مركزبروجن
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه فردوسي مشهد-علوم اقتصادي 9521058

(3)سه پسرروزانه-بروجرد-دانشگاه ايت اله بروجردي -شيمي 9521058

(3)سه دخترغيرانتفاعي-قزوين-موسسه غيرانتفاعي رجا-مديريت صنعتي 9521058

(3)سه دخترالمرد/روزانه/ دانشگاه شيراز |زيست شناسي9621058



(3)سه دخترخواف/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |فناوري اطالعات سالمت9621058

9521073
تربيت -كرمان-پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -علوم تربيتي 

معلم
(3)سه پسر

9521073
دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به -تفسيرقران مجيد

روزانه-سازمان اوقاف وامورخيريه قم
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه بيرجند-علم اطالعات ودانش شناسي 9521073

9621092
/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |زيست شناسي سلولي ومولکولي

مشکين شهر/روزانه
(3)سه دختر

9621092
/-ع /دانشکده علوم انساني حضرت معصومه |فقه وحقوق اسالمي

هريس/روزانه/ قم -ويژه خواهران 
(3)سه دختر

(3)سه پسرتربيت معلم-شيراز-پرديس شهيدرجايي -علوم تربيتي 9521097

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه اروميه-زيست شناسي 9521097

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه تبريز-علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 9521097

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه اروميه-زيست شناسي 9521097

(3)سه پسرتربيت معلم-يزد-پرديس شهيدپاك نژاد-علوم تربيتي 9521097

9621113
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي شاهرود|پرستاري

سمنان/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسردانشگاه علوم پزشکي دزفولپرستاري 9521115

(3)سه پسرپيام نور-واحداغاجاري-دانشگاه پيام نورخوزستان -حسابداري 9521117

9621133
/ دانشگاه علوم پزشکي زابل |مهندسي بهداشت محيط

فالورجان/روزانه
(3)سه پسر

9621133
/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |شيمي كاربردي

عجب شير/روزانه
(3)سه دختر

9621133
/ / ويژه خواهران /تهران -موسسه غيرانتفاعي ال طه |روانشناسي

اسالم شهر/غير انتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-پرستاري 9521146

(3)سه پسرتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 9521146

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-مهندسي بهداشت محيط9521164



9521164
-اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي -زيست شناسي سلولي مولکولي 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-بهبهان/ص /دانشگاه صنعتي خاتم االنبيا-شيمي 9521164

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه گنبد-علوم اقتصادي 9521164

9521164
دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به -علوم قران مجيد

روزانه-سازمان اوقاف وامورخيريه قم
(3)سه دختر

9521164
-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-كارشناسي بهداشت عمومي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دختراللي/روزانه/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |زيست شناسي9621169

9621169
/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |شيمي كاربردي

مهربان/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترسبزوار/روزانه/ دانشگاه فردوسي مشهد |بهداشت موادغذايي9621169

(3)سه پسرماه شهر/نوبت دوم/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |حسابداري9621169

(3)سه پسرتکاب/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زابل |مهندسي بهداشت حرفه اي9621182

(3)سه پسرالمرد/روزانه/ دانشگاه صنعتي شاهرود |شيمي محض9621182

(3)سه پسرتربيت معلم-ياسوج-پرديس شهيدايزدپناه -علوم تربيتي 9521185

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه ايالم-حسابداري 9521185

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه ايالم-مديريت بازرگاني 9521185

9621195
-موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان |فناوري اطالعات سالمت

اسفراين/غير انتفاعي/ مشهد 
(3)سه پسر

9521203
-رفسنجان/عج /دانشگاه ولي عصر-گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرشبانه-دانشگاه زابل-دامپزشکي 9521203

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه تبريز-زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 9521203

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-مهندسي بهداشت محيط9521203

(3)سه پسرسرپل ذهاب/روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |زيست فناوري9621209



(3)سه پسردهدشت/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر |بهداشت عمومي9621209

9621209
/ دانشگاه فسا |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

ياسوج/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-رشت-دانشگاه گيالن -زيست شناسي 9521222

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زابل-مهندسي بهداشت محيط9521232

9521232
-دانشگاه علوم پزشکي زابل-كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه
(3)سه پسر

9521232
-رشت-دانشگاه گيالن -زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-بندرعباس-دانشگاه هرمزگان -زيست شناسي 9521232

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل-كارداني فوريت هاي پزشکي 9521243

(3)سه پسرتربيت معلم-قزوين-پرديس شهيدرجايي -علوم تربيتي 9521243

(3)سه پسرتربيت معلم-گرگان-پرديس ايت اله خامنه اي -علوم تربيتي 9521243

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زابل-پرستاري 9521263

(3)سه دخترخرمدره/روزانه/ دانشگاه زنجان |زيست شناسي9621275

(3)سه دخترنقده/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي اروميه |بهداشت عمومي9621275

9621275
/ دانشکده علوم پزشکي الرستان |مهندسي بهداشت حرفه اي

سپيدان/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرتربيت معلم-ايالم-پرديس شهيدمدرس -علوم تربيتي 9521286

9521286
دانشگاه پيام نوراذربايجان -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزتبريز-شرقي 
(3)سه پسر

9521286
واحدتربت -دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -مديريت بازرگاني 

پيام نور-جام
(3)سه پسر

9621295
مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي |مهندسي بهداشت حرفه اي

سلطان آبادسبزوار/روزانه/ اسفراين 
(3)سه پسر

9621295
-پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

آزادشهر/فرهنگيان/ بومي گلستان 
(3)سه پسر

9621295
سازمان -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم |علوم قران وحديث

اسفراين/روزانه/ قم -اوقاف وامورخيريه 
(3)سه دختر



(3)سه دخترغيرانتفاعي-قزوين-موسسه غيرانتفاعي رجا-مديريت مالي 9521308

(3)سه دختربوكان/روزانه/ دانشگاه ايالم |علوم ازمايشگاهي دامپزشکي9621314

9621340
/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |فناوري اطالعات سالمت

بستك/روزانه
(3)سه دختر

9621363
/ مركزمشهد -دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي |زيست شناسي

تايباد/پيام نور
(3)سه پسر

9621363
/ خرم اباد -دانشگاه علوم پزشکي لرستان |مهندسي بهداشت محيط

دهدشت/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترسقز/روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |زيست شناسي جانوري9621397

9621410
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |بهداشت عمومي

جم/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه دخترارسنجان/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي سيرجان |بهداشت عمومي9621410

9621410
/ دانشگاه علوم پزشکي جيرفت |مهندسي بهداشت محيط

جيرفت/روزانه
(3)سه دختر

9621410
دانشگاه علوم پزشکي جندي |مديريت خدمات بهداشتي درماني

مرودشت/روزانه/ اهواز -شاپور
(3)سه پسر

(3)سه پسرجيرفت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي جيرفت |بهداشت عمومي9621423

(3)سه دخترصحنه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |علوم وصنايع غذايي9621423

9621442
/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |زيست شناسي سلولي ومولکولي

اهواز/روزانه
(3)سه دختر

9621442
/ دانشگاه علوم پزشکي سبزوار |مهندسي بهداشت محيط

فيض آبادتربت حيدريه/روزانه
(3)سه دختر

9621442
/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |بيولوژي وكنترل ناقلين بيماريها

محمديه/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسررودان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زاهدان |بهداشت عمومي9621464

(3)سه پسرگناباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي گناباد |مهندسي بهداشت محيط9621464

(3)سه پسرزيركوه/روزانه/ قائنات -دانشگاه بزرگمهر|حسابداري9621464

9621483
/ دانشکده علوم پزشکي سيرجان |مهندسي بهداشت محيط

شهربابك/روزانه
(3)سه دختر

9621483
پيام / مركزصومعه سرا -دانشگاه پيام نوراستان گيالن |حسابداري

رحيم آباد/نور
(3)سه دختر



(3)سه پسرسروآباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي جيرفت |بهداشت عمومي9621502

(3)سه پسرفالرد/روزانه/ دانشگاه اصفهان |شيمي كاربردي9621502

9621502
س /پرديس فاطمه الزهرا-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

ميناب/فرهنگيان/ بومي هرمزگان -بندرعباس/
(3)سه دختر

9621502
-پرديس شهيدمطهري زاهدان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

سيب سوران و مهرستان/فرهنگيان/ بومي سيستان وبلوچستان 
(3)سه پسر

(3)سه دخترپاكدشت/روزانه/ دانشگاه سمنان |زيست شناسي سلولي ومولکولي9621522

9621522
/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |مهندسي بهداشت محيط

جيرفت/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرآبادان/روزانه/ دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور|شيمي كاربردي9621522

(3)سه دخترلردگان/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر |بهداشت عمومي9621553

9621553
ظرفيت / دانشگاه علوم پزشکي ايالم |مهندسي بهداشت محيط

مريوان/مازاد
(3)سه دختر

(3)سه دخترشازنداراك/روزانه/ دانشگاه قم |مديريت صنعتي9621553

(3)سه پسرسرابله/روزانه/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي زابل|پرستاري9621570

9621590
/ دانشگاه علوم پزشکي زابل |مهندسي بهداشت حرفه اي

خواف/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرگيالنغرب/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي جيرفت |بهداشت عمومي9621613

(3)سه پسربم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي سبزوار |مهندسي بهداشت حرفه اي9621613

9621613
/ دانشکده علوم پزشکي تربت جام |مهندسي بهداشت محيط

تايباد/روزانه
(3)سه دختر

9621613
-پرديس بنت الهدي صدربوشهر-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

بندر دير/فرهنگيان/ بومي استان بوشهر 
(3)سه دختر

9621632
فيض /روزانه/ دانشگاه فردوسي مشهد |بهداشت موادغذايي

آبادتربت حيدريه
(3)سه دختر

9621652
مناطق / بومي استان سمنان -دانشگاه علوم پزشکي سمنان|پرستاري

سمنان/محروم
(3)سه دختر

(3)سه پسربافت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |مهندسي بهداشت محيط9621652

9621678
تربت /روزانه/ دانشگاه شهركرد |زيست شناسي سلولي ومولکولي

جام
(3)سه پسر



9621678
/ دانشگاه علوم پزشکي سمنان |فناوري اطالعات سالمت

بندرتركمن/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرتربيت معلم-شيراز-پرديس شهيدرجايي -علوم تربيتي 9521706

(3)سه دخترروزانه-رشت-دانشگاه گيالن -علوم باغباني -مهندسي كشاورزي 9521706

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه شاهرود-مديريت صنعتي 9521706

(3)سه دخترشبانه-بابلسر-دانشگاه مادختردران -علوم اقتصادي 9521706

9621718
شهر /غير انتفاعي/ دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد|حسابداري

قدس
(3)سه دختر

(3)سه پسردانشگاه اروميهمهندس كشاورزي 9521737

9621738
/ دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |مهندسي بهداشت محيط

سلماس/پرديس خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه پسرماسال/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي سمنان |علوم وصنايع غذايي9621738

(3)سه دخترمحمديه/روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|شيمي محض9621738

9521745
پيام -مركزفردوس-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -زيست شناسي 

نور
(3)سه پسر

9521745
-موسسه غيرانتفاعي نوردانش -زيست شناسي سلولي مولکولي 

غيرانتفاعي-ميمه
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل-كارداني فوريت هاي پزشکي 9521745

(3)سه دخترغيرانتفاعي-رامسر-موسسه غيرانتفاعي رحمان -روانشناسي 9521763

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه جيرفت-شيالت -مهندسي منابع طبيعي 9521784

(3)سه دخترپيام نور-واحدشهريار-دانشگاه پيام نورتهران -زيست شناسي 9521784

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه ياسوج-جنگلداري -مهندسي منابع طبيعي 9521784

(3)سه دخترروزانه-بوشهر-دانشگاه خليج فارس -مديريت صنعتي 9521784

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-كارشناسي بهداشت عمومي 9521784

9521784
-اهواز-دانشگاه شهيدچمران -گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه دختر



9621793
ص /پرديس حضرت رسول اكرم -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

دشت آزادگان/فرهنگيان/ بومي خوزستان -اهواز/
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-واحدليکك-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-حسابداري 9521798

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه دامغان-زيست شناسي 9521798

9621811
-دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز|زيست شناسي سلولي ومولکولي

نظرآباد/غير انتفاعي/ قزوين 
(3)سه دختر

(3)سه دخترتايباد/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زاهدان |بهداشت عمومي9621811

(3)سه پسرخان ببين/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي سمنان |علوم وصنايع غذايي9621811

9621811
/ مجتمع اموزش عالي سراوان |كارداني تکنولوژي توليدات گياهي

كنگاور/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-گرگان-دانشگاه گلستان -شيمي 9521820

(3)سه دخترروزانه-زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان -حسابداري 9521820

9521820
تربيت -كرمان-پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -علوم تربيتي 

معلم
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-واحدباغبهادران-دانشگاه پيام نوراصفهان -حسابداري 9521820

(3)سه دخترپيام نور-مركزسنقر-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -شيمي 9521820

(3)سه دخترداران/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |مهندسي بهداشت محيط9621836

(3)سه پسرتربيت معلم-خرم اباد-پرديس عالمه طباطبايي -علوم تربيتي 9521841

(3)سه پسرشبانه-دانشگاه سمنان-كارداني دامپزشکي 9521841

(3)سه پسرروزانه-كرمان-دانشگاه شهيدباهنر-زمين شناسي 9521841

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي بم-كارشناسي بهداشت عمومي 9521841

9621858
/ دانشگاه علوم پزشکي بوشهر |كتابداري درشاخه پزشکي

فراشبند/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرتربيت معلم-بيرجند-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 9521862

9521862
-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 

روزانه-تبريز
(3)سه دختر



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه فسا-علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 9521862

(3)سه دختردانشکده علوم پزشکي ايرانشهر بومي استان سيستان و بلوچستانمامايي 9521876

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-مهندسي بهداشت محيط9521882

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه ياسوج-زيست شناسي 9521882

(3)سه پسرماسال/روزانه/ بابلسر -دانشگاه مازندران |شيمي كاربردي9621889

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-شيمي 9521905

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-پرستاري 9521905

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه ايالم-بهداشت موادغذايي 9521905

(3)سه دخترپيام نور-مركزيزد-دانشگاه پيام نوريزد-حسابداري 9521921

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه خوارزمي تهران-زيست شناسي 9521921

9521921
تربيت -كرمان-پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -علوم تربيتي 

معلم
(3)سه پسر

9621938
/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |مهندسي بهداشت محيط

نهبندان/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرتربيت معلم-ايالم-پرديس شهيدمدرس -علوم تربيتي 9521943

(3)سه دخترروزانه-سنندج-دانشگاه كردستان -شيالت -مهندسي منابع طبيعي 9521943

9521943
-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-واحدشيروان
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحددورود-دانشگاه پيام نورلرستان -حسابداري 9521943

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه صنعتي اصفهان-علوم باغباني -مهندسي كشاورزي 9521960

(3)سه پسرپيام نور-مركزماكو-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -حسابداري 9521960

(3)سه پسرروزانه-رشت-دانشگاه گيالن -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 9521960

9621962
/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |زيست شناسي سلولي ومولکولي

انديمشك/روزانه
(3)سه دختر



9621962
-پرديس عالمه طباطبائي بوشهر-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

بندر دير/فرهنگيان/ بومي استان بوشهر 
(3)سه پسر

(3)سه پسرگياه پزشکي- دانشگاه شهركرد ورزي مهندس كشا9521967

9521974
-دانشگاه شيراز-ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرشهر قدس/روزانه/ دانشگاه صنعتي اروميه |شيمي كاربردي9621980

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه سمنان-كارداني دامپزشکي 9521983

9521983
-مركزشهركرد-دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري -حسابداري 

پيام نور
(3)سه دختر

9621993
پارس آباد /روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |زيست شناسي

مغان
(3)سه دختر

(3)سه پسرتربيت معلم-قم-پرديس ايت اله طالقاني -علوم تربيتي 9521994

(3)سه دخترشبانه/-ويژه خواهران /دانشگاه فرزانگان سمنان -زيست شناسي 9521994

9522012
-دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -مهندسي بهداشت محيط

روزانه-بجنورد
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-بندرعباس-دانشگاه هرمزگان -زمين شناسي 9522012

9622023
/ دانشکده علوم پزشکي سيرجان |مهندسي بهداشت محيط

بافت/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دختراسفراين/روزانه/ دانشگاه بجنورد |حسابداري9622023

9522030
دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

روزانه-اهواز-طبيعي رامين 
(3)سه دختر

(3)سه پسرتربيت معلم-بيرجند-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 9522030

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه تهران-محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 9522030

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-مهندسي بهداشت محيط9522030

(3)سه دخترغيرانتفاعي-رامسر-موسسه غيرانتفاعي رحمان -روانشناسي 9522030

(3)سه دخترروزانه-بندرعباس-دانشگاه هرمزگان -شيمي 9522030

9622041
/ دانشگاه علوم پزشکي زابل |مهندسي بهداشت حرفه اي

ايرانشهر/روزانه
(3)سه دختر



9622041
/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |مديريت خدمات بهداشتي درماني

سوريان/بوانات /ظرفيت مازاد
(3)سه دختر

9522047
دانشگاه علوم كشاورزي -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

روزانه-اهواز-ومنابع طبيعي رامين 
(3)سه دختر

(3)سه پسرتربيت معلم-ياسوج-پرديس شهيدايزدپناه -علوم تربيتي 9522047

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه ايالم-جنگلداري -مهندسي منابع طبيعي 9522047

(3)سه پسرتربيت معلم-بيرجند-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 9522073

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه گنبد-زيست شناسي 9522073

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه شهركرد-علوم خاك -مهندسي كشاورزي 9522073

(3)سه دخترديواندره/روزانه/ دانشگاه ايالم |علوم ازمايشگاهي دامپزشکي9622078

9522089
تربيت -كرمان-پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -علوم تربيتي 

معلم
(3)سه پسر

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه بيرجند-زيست شناسي 9522089

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي بم-مامايي 9522104

(3)سه دخترپيام نور-مركدخترورابادممسني-دانشگاه پيام نورفارس -حسابداري 9522104

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه اروميه-زيست شناسي 9522104

9522104
-دانشکده علوم پزشکي بم-مديريت خدمات بهداشتي درماني 

روزانه
(3)سه پسر

9622104
بومي شرق استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي بم|علوم ازمايشگاهي

ريگان/مناطق محروم/ 
(3)سه دختر

9622104
/ دانشگاه علوم پزشکي زنجان |مهندسي بهداشت محيط

نظرآباد/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-تبريز-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -زيست شناسي 9522120

9522120
-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-كارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرلنده دوگنبدان/روزانه/ دانشگاه شيراز |شيمي محض9622127

9522142
-موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -زيست شناسي سلولي مولکولي 

غيرانتفاعي-تبريز
(3)سه دختر



(3)سه دخترپيام نور-مركزكرج-دانشگاه پيام نورالبرز-شيمي 9522142

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه جيرفت-گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 9522155

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-اتاق عمل 9522155

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-مهندسي بهداشت محيط9522155

9522155
-دانشگاه جهرم/-بيوتکنولوژي /زيست فناوري -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه يزد-شيمي 9522172

(3)سه پسرتربيت معلم-قزوين-پرديس شهيدرجايي -علوم تربيتي 9522172

9522172
-خوزستان-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -حسابداري 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه پسرتربيت معلم-خرم اباد-پرديس عالمه طباطبايي -علوم تربيتي 9522172

(3)سه دخترروزانه-گرگان-دانشگاه گلستان -شيمي 9522172

(3)سه پسرپيام نور-مركزماكو-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -حسابداري 9522191

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه اروميه-زمين شناسي 9522191

(3)سه دخترپيام نور-واحدانديکا-دانشگاه پيام نورخوزستان -حسابداري 9522191

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه تبريز-زمين شناسي 9522191

9522191
-دانشگاه رازي -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

شبانه-كرمانشاه
(3)سه دختر

(3)سه پسركنگاور/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي گناباد |هوشبري9622196

9622196
/ دانشگاه علوم پزشکي جيرفت |مهندسي بهداشت محيط

دهدشت/روزانه
(3)سه پسر

9522215
-دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسالمي ايران-هوشبري 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-رشت-دانشگاه گيالن -زيست شناسي 9522215

(3)سه دخترپيام نور-مركزمشهد-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -شيمي 9522231



(3)سه پسرتربيت معلم-اراك-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 9522249

(3)سه پسرپيام نور-مركزگنبدكاووس-دانشگاه پيام نورگلستان -حسابداري 9522249

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه بيرجند-شيمي 9522249

(3)سه دخترپيام نور-مركزقزوين-دانشگاه پيام نورقزوين -شيمي 9522249

(3)سه پسرروزانه-كرمانشاه-دانشگاه رازي -علوم اقتصادي 9522249

(3)سه دخترروزانه-بوشهر-دانشگاه خليج فارس -مديريت بازرگاني 9522270

(3)سه دخترروزانه-تبريز-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -زيست شناسي 9522270

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه بوعلي سيناهمدان-مديريت بازرگاني 9522270

(3)سه پسرتربيت معلم-همدان-پرديس شهيدمقصودي -علوم تربيتي 9522270

9622273
بومي شهرستان هاي -دانشکده علوم پزشکي ابادان|پرستاري

آبادان/مناطق محروم/ آبادان،خرمشهر،شادگان،اروندكنار 
(3)سه پسر

(3)سه پسرسقز/روزانه/ دانشگاه تبريز |بهداشت وبازرسي گوشت9622273

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه شيراز-علوم دامي -مهندسي كشاورزي 9522285

9522285
-موسسه غيرانتفاعي نوردانش -زيست شناسي سلولي مولکولي 

غيرانتفاعي-ميمه
(3)سه دختر

9622288
/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|زيست شناسي سلولي ومولکولي

كهنوج/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترايذه/روزانه/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |شيمي محض9622288

(3)سه پسرسقز/روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|مديريت صنعتي9622288

9622305
پيام / مركزتالش -دانشگاه پيام نوراستان گيالن |حسابداري

رضوانشهر/نور
(3)سه پسر

9522309
زيست فناوري - دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي كشاورزي 

كشاورزي (بيوتکنولوژي)
(3)سه پسر

(3)سه پسردهدشت/روزانه/ دانشگاه بيرجند |زيست شناسي9622325

(3)سه دخترشهر قدس/نوبت دوم/ دانشگاه صنعتي شاهرود |حسابداري9622325



9622346
/ دانشگاه اروميه |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

سلماس/روزانه
(3)سه دختر

9622363
/ دانشگاه علوم پزشکي گناباد |مهندسي بهداشت محيط

فردوس/روزانه
(3)سه دختر

9622363
-پرديس شهيدمقصودي همدان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

كبودرآهنگ/فرهنگيان/ بومي استان همدان 
(3)سه پسر

9622382
/ دانشگاه علوم پزشکي زاهدان |مهندسي بهداشت حرفه اي

زرند/روزانه
(3)سه دختر

9622401
/ دانشکده علوم پزشکي ابادان |فناوري اطالعات سالمت

شوشتر/روزانه
(3)سه دختر

9622418
بومي شرق استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي بم|علوم ازمايشگاهي

ريگان/مناطق محروم/ 
(3)سه دختر

(3)سه دخترخواف/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زاهدان |بهداشت عمومي9622418

9622457
/ دانشکده علوم پزشکي سيرجان |مهندسي بهداشت محيط

بردسير/روزانه
(3)سه دختر

9622457
-دانشگاه بوعلي سينا|/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

قروه درجزين/روزانه/ همدان 
(3)سه دختر

(3)سه دخترتيران/روزانه/ دانشگاه اصفهان |شيمي محض9622457

9622457
/ مركزتبريز -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي |روانشناسي

اسکو/پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه پسربازرسي گوشت دانشگاه تبريز9522480

9622490
/ دانشگاه علوم پزشکي زابل |مهندسي بهداشت حرفه اي

جيرفت/روزانه
(3)سه دختر

9622490
/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |كتابداري درشاخه پزشکي

اليگودرز/روزانه
(3)سه دختر

9622509
/ دانشگاه علوم پزشکي كرمان |بيولوژي وكنترل ناقلين بيماريها

جوانرود/روزانه
(3)سه دختر

9622509
پيام / مركزتالش -دانشگاه پيام نوراستان گيالن |حسابداري

رضوانشهر/نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترسراوان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زاهدان |بهداشت عمومي9622528

9622547
-دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي |مهندسي بهداشت محيط

زيدون/روزانه/ بجنورد 
(3)سه دختر

(3)سه پسرمريوان/روزانه/ دانشگاه يزد |زيست شناسي سلولي ومولکولي9622566

(3)سه دختركليبر/روزانه/ دانشگاه اروميه |شيمي كاربردي9622566



(3)سه پسرسمنان/نوبت دوم/ رشت -دانشگاه گيالن |حسابداري9622587

(3)سه پسرپرستاري دانشگاه علوم پزشکي دخترجان بومي شهرستان ابهر9522602

(3)سه دختردورود/نوبت دوم/ دانشگاه ايالم |حسابداري9622618

9622618
-پرديس شهيدمقصودي همدان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

كبودرآهنگ/فرهنگيان/ بومي استان همدان 
(3)سه پسر

9522622
-دانشگاه جهرم/-بيوتکنولوژي /زيست فناوري -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه يزد-شيمي 9522626

(3)سه پسرتربيت معلم-قزوين-پرديس شهيدرجايي -علوم تربيتي 9522628

9522630
-خوزستان-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -حسابداري 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه پسرتربيت معلم-خرم اباد-پرديس عالمه طباطبايي -علوم تربيتي 9522632

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه بيرجند-زيست شناسي 9522636

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي بم-مامايي 9522638

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ دانشگاه ياسوج |شيمي محض9622638

(3)سه دخترايذه/روزانه/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |شيمي كاربردي9622638

(3)سه پسرجهرم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي زابل |فناوري اطالعات سالمت9622638

(3)سه دخترپيام نور-مركدخترورابادممسني-دانشگاه پيام نورفارس -حسابداري 9522640

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه اروميه-زيست شناسي 9522642

9522655
-دانشکده علوم پزشکي بم-مديريت خدمات بهداشتي درماني 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دختررومشکان/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |زيست شناسي گياهي9622656

(3)سه دخترقروه/روزانه/ بوشهر -دانشگاه خليج فارس |مديريت صنعتي9622656

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه مراغه-شيمي 9522667



(3)سه پسرتربيت معلم-گرگان-پرديس ايت اله خامنه اي -علوم تربيتي 9522675

(3)سه دخترروزانه-بوشهر-دانشگاه خليج فارس -مديريت صنعتي 9522677

9622679
/ دانشگاه علوم پزشکي بم |مديريت خدمات بهداشتي درماني

كرمان/روزانه
(3)سه دختر

9622679
-پرديس بحرالعلوم شهركرد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

كيار/فرهنگيان/ بومي استان چهارمحال وبختياري 
(3)سه پسر

9622679
بومي -پرديس رسالت زاهدان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

چابهار/فرهنگيان/ سيستان وبلوچستان 
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-هوشبري 9522682

(3)سه دخترغيرانتفاعي-رامسر-موسسه غيرانتفاعي رحمان -روانشناسي 9522687

9522693
دانشگاه علوم كشاورزي -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

روزانه-اهواز-ومنابع طبيعي رامين 
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-بندرعباس-دانشگاه هرمزگان -شيمي 9522694

9622705
/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |بيولوژي وكنترل ناقلين بيماريها

كهنوج/روزانه
(3)سه دختر

9622705
پيام / واحدسپيدان -دانشگاه پيام نوراستان فارس |روانشناسي

شيراز/نور
(3)سه پسر

(3)سه پسرتربيت معلم-ياسوج-پرديس شهيدايزدپناه -علوم تربيتي 9522715

9622727
بومي شهرستان هاي -دانشکده علوم پزشکي ابادان|پرستاري

آبادان/مناطق محروم/ آبادان،خرمشهر،شادگان،اروندكنار 
(3)سه پسر

9522739
دانشگاه پيام نورخراسان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزبجنورد-شمالي 
(3)سه دختر

9522739
-موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -زيست شناسي سلولي مولکولي 

غيرانتفاعي-تبريز
(3)سه دختر

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه زابل-علوم خاك -مهندسي كشاورزي 9522739

(3)سه پسرشبانه-دانشگاه سمنان-علوم اقتصادي 9522739

(3)سه پسرعباس آباد/روزانه/ دانشگاه اروميه |مديريت دولتي9622743

9522754
دانشگاه پيام نوركردستان -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزسنندج-
(3)سه دختر

9522754
-دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل-مديريت خدمات بهداشتي درماني 

روزانه
(3)سه پسر



(3)سه پسرروزانه-دانشگاه تهران-علوم دامي -مهندسي كشاورزي 9522754

9522754
-دانشگاه علوم پزشکي زابل-كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه
(3)سه دختر

9522754
-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-كارشناسي بهداشت عمومي 

روزانه
(3)سه دختر

9622758
پيام / مركزصومعه سرا -دانشگاه پيام نوراستان گيالن |حسابداري

صومعه سرا/نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرانار/روزانه/ دانشگاه يزد |زمين شناسي9622776

(3)سه پسرروزانه-سنندج-دانشگاه كردستان -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 9522778

(3)سه دخترروزانه-بهبهان/ص /دانشگاه صنعتي خاتم االنبيا-زيست شناسي 9522778

(3)سه پسرتربيت معلم-اراك-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 9522778

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه گنبد-حسابداري 9522778

9622799
دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل |علوم ازمايشگاهي دامپزشکي

فومن/روزانه/ 
(3)سه پسر

(3)سه دخترفسا/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي جيرفت |بهداشت عمومي9622799

9622799
/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |بيولوژي وكنترل ناقلين بيماريها

بندر كنگ و چارك/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترسميرم/روزانه/ دانشگاه صنعتي اصفهان |مهندسي علوم دامي9622799

9622799
بومي -پرديس شهيدپاك نژاديزد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

ابركوه/فرهنگيان/ استان يزد 
(3)سه پسر

(3)سه پسرتربيت معلم-اهواز/-ص /پرديس حضرت رسول اكرم -علوم تربيتي 9522805

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه گنبد-كارداني حسابداري 9522805

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل-كارداني فوريت هاي پزشکي 9522822

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه مراغه-شيمي 9522822

(3)سه پسرتربيت معلم-گرگان-پرديس ايت اله خامنه اي -علوم تربيتي 9522822

(3)سه دخترروزانه-بوشهر-دانشگاه خليج فارس -مديريت صنعتي 9522822



(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-هوشبري 9522837

(3)سه دخترروزانه-بوشهر-دانشگاه خليج فارس -علوم اقتصادي 9522837

(3)سه پسرقشم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي جيرفت |بهداشت عمومي9622844

(3)سه دختراسفراين/روزانه/ / ويژه خواهران /بجنورد-دانشگاه كوثر|حسابداري9622844

(3)سه دخترروزانه-خرم اباد-دانشگاه لرستان -زمين شناسي 9522860

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه مراغه-شيمي 9522860

9622864
ع /پرديس امام محمدباقر-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

آشخانه/فرهنگيان/ بومي خراسان شمالي -بجنورد/
(3)سه پسر

9522877
-ساري-موسسه غيرانتفاعي سنا-زيست شناسي سلولي مولکولي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

9522877
دانشگاه تخصصي -گياهان دارويي ومعطر-مهندسي توليدات گياهي 

روزانه-فناوريهاي نوين امل
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي -مديريت بازرگاني 9522877

(3)سه دخترشبانه-مركزاموزش عالي گناباد-شيمي 9522877

(3)سه پسرپارس آباد مغان/روزانه/ دانشگاه تهران |مهندسي فضاي سبز9622881

(3)سه پسرشبانه-تهران-دانشگاه عالمه طباطبايي -علوم اقتصادي 9522891

(3)سه پسرروزانه-كرمانشاه-دانشگاه رازي -حسابداري 9522891

9522891
-ايرانشهر-دانشگاه واليت -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه بيرجند-مرتع وابخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 9522891

(3)سه پسرپيام نور-واحدنظراباد-دانشگاه پيام نورالبرز-مديريت بازرگاني 9522905

(3)سه پسرشبانه-دانشگاه كاشان-شيمي 9522905

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه بيرجند-زمين شناسي 9522905

9522905
-اهواز-دانشگاه شهيدچمران -علوم خاك -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه پسر



(3)سه پسرسردشت/نوبت دوم/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |علوم ورزشي9622919

9522920
دانشگاه فردوسي -زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 

روزانه-مشهد
(3)سه دختر

9522920
دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع -گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 

روزانه-گرگان-طبيعي 
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه ياسوج-شيمي 9522920

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه يزد-مديريت بازرگاني 9522920

(3)سه دخترپيام نور-مركزكازرون-دانشگاه پيام نورفارس -مديريت بازرگاني 9522920

9522937
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزسنندج-نوركردستان 
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدشوشتر-دانشگاه پيام نورخوزستان -حسابداري 9522937

(3)سه پسرتربيت معلم-گرگان-پرديس ايت اله خامنه اي -علوم تربيتي 9522937

9522937
-دانشگاه اروميه-ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه دختر

9622942
/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |فناوري اطالعات سالمت

سقز/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-رشت-دانشگاه گيالن -شيالت -مهندسي منابع طبيعي 9522955

9522955
-مشهد-موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مديريت بازرگاني 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

9622969
/ دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل |زيست فناوري

اسالم شهر/روزانه
(3)سه دختر

9622969
بندر /روزانه/ بهبهان /-ص /دانشگاه صنعتي خاتم االنبيا|زيست شناسي

دير
(3)سه دختر

9622969
/ دانشگاه علوم پزشکي سبزوار |مهندسي بهداشت محيط

جغتاي/روزانه
(3)سه دختر

9622969
/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |شيمي كاربردي

سردشت/روزانه
(3)سه دختر

9622969
-پرديس شهيدمفتح شهرري-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

اسالم شهر/فرهنگيان/ بومي استان تهران 
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-اهواز-دانشگاه شهيدچمران -علم اطالعات ودانش شناسي 9522970

(3)سه پسرروزانه-دانشکده علوم پزشکي ابادان-اتاق عمل 9522970



9522970
-رفسنجان/عج /دانشگاه ولي عصر-علوم خاك -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدابركوه-دانشگاه پيام نوريزد-حسابداري 9522970

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه ياسوج-گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 9522970

(3)سه دخترپيام نور-مركزاليگودرز-دانشگاه پيام نورلرستان -شيمي 9522989

(3)سه پسرتربيت معلم-گرگان-پرديس ايت اله خامنه اي -علوم تربيتي 9522989

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه ياسوج-شيمي 9522989

(3)سه دخترتاكستان/روزانه/ دانشگاه زنجان |شيمي كاربردي9623005

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه ياسوج-زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 9523006

(3)سه دخترغيرانتفاعي-تهران-موسسه غيرانتفاعي خاتم -مديريت اموربانکي 9523006

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه مالير-شيالت -مهندسي منابع طبيعي 9523006

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه شهركرد-زيست شناسي 9523006

(3)سه دخترپيام نور-مركزاردبيل-دانشگاه پيام نوراردبيل -زيست شناسي 9523025

(3)سه دخترغيرانتفاعي-قزوين-موسسه غيرانتفاعي رجا-حسابداري 9523025

(3)سه دخترغيرانتفاعي/-غيرانتفاعي /دانشکده اصول الدين -فقه وحقوق اسالمي 9523025

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه بوعلي سيناهمدان-حسابداري 9523025

9623026
ظرفيت / دانشگاه علوم پزشکي يزد |مهندسي بهداشت محيط

جيرفت/مازاد
(3)سه دختر

9623026
/ دانشگاه اروميه |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

پيرانشهر/روزانه
(3)سه دختر

9523041
وابسته به -اموزشکده كشاورزي -كارداني تکنولوژي توليدات گياهي 

روزانه-وزارت كشاورزي كرج
(3)سه دختر

(3)سه پسرشبانه-كرمانشاه-دانشگاه رازي -حسابداري 9523041

(3)سه پسرتربيت معلم-شهركرد-پرديس بحرالعلوم -علوم تربيتي 9523041



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه شهركرد-زيست شناسي 9523041

9623050
-دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز|زيست شناسي سلولي ومولکولي

فرديس/غير انتفاعي/ قزوين 
(3)سه پسر

9623050
/ دانشگاه شيراز |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

سوريان/بوانات /روزانه
(3)سه دختر

9523062
-موسسه غيرانتفاعي نوردانش -زيست شناسي سلولي مولکولي 

غيرانتفاعي-ميمه
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزسنندج-دانشگاه پيام نوركردستان -حسابداري 9523062

9523062
-دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري -مديريت دولتي 

پيام نور-مركزشهركرد
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه شهركرد-شيالت -مهندسي منابع طبيعي 9523062

9623071
بومي شرق استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي بم|علوم ازمايشگاهي

بم/مناطق محروم/ 
(3)سه دختر

(3)سه دخترتنکابن/روزانه/ بابلسر -دانشگاه مازندران |شيمي كاربردي9623071

(3)سه پسرروزانه-دانشکده علوم پزشکي ابادان-پرستاري 9523080

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه تبريز-علوم دامي -مهندسي كشاورزي 9523080

9623092
/ دانشگاه علوم پزشکي جيرفت |مهندسي بهداشت محيط

جيرفت/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرگياه پزشکي- دانشگاه بيرجند مهندس كشاورزي 9523099

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه دخترجان-زمين شناسي 9523102

(3)سه دخترروزانه-خرم اباد-دانشگاه لرستان -زيست شناسي 9523102

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه ايالم-شيمي 9523102

(3)سه پسرالوند/غير انتفاعي/ قزوين -موسسه غيرانتفاعي رجا|حسابداري9623115

(3)سه دخترپيام نور-مركزتاكستان-دانشگاه پيام نورقزوين -مديريت دولتي 9523121

9523121
-موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -زيست شناسي سلولي مولکولي 

غيرانتفاعي-تبريز
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-پرستاري 9523121



(3)سه پسرروزانه-دانشگاه تبريز-زمين شناسي 9523134

(3)سه پسرتربيت معلم-اردبيل-پرديس عالمه طباطبايي -علوم تربيتي 9523134

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زابل-هوشبري 9523134

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه ايالم-كارداني دامپزشکي 9523153

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه دخترجان-زمين شناسي 9523153

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه تبريز-علوم خاك -مهندسي كشاورزي 9523153

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه شهركرد-علوم باغباني -مهندسي كشاورزي 9523153

9623153
غير / رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال |روانشناسي

رودسر/انتفاعي
(3)سه دختر

9523169
-دانشگاه رازي -زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 

روزانه-كرمانشاه
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه گنبد-زيست شناسي 9523169

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه شيراز-مديريت جهانگردي 9523169

(3)سه دختردشت آزادگان/روزانه/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |زيست شناسي9623174

(3)سه دخترروزانه-بهبهان/ص /دانشگاه صنعتي خاتم االنبيا-زيست شناسي 9523186

(3)سه پسرتربيت معلم-بندرعباس-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 9523186

(3)سه دخترپيام نور-واحدنوراباددلفان-دانشگاه پيام نورلرستان -علوم اقتصادي 9523186

9623204
/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |زيست شناسي سلولي ومولکولي

فراشبند/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترچابکسر/نوبت دوم/ رشت -دانشگاه گيالن |مديريت بازرگاني9623204

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-هوشبري 9523230

(3)سه دخترپيام نور-مركزگرگان-دانشگاه پيام نورگلستان -شيمي 9523230

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-مهندسي بهداشت محيط9523230



(3)سه پسرتربيت معلم-بوشهر-پرديس عالمه طباطبايي -علوم تربيتي 9523230

9523249
-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-مديريت وبازرگاني دريايي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-مهندسي بهداشت محيط9523249

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه شيراز-علوم اقتصادي 9523249

9523249
-دانشگاه خليج فارس -زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 

روزانه-بوشهر
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه گنبد-زيست شناسي 9523269

(3)سه دختراشنويه/روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |زيست شناسي9623273

(3)سه دخترياسوج/روزانه/ دانشگاه ايالم |علوم ازمايشگاهي دامپزشکي9623273

(3)سه پسرنيشابور/روزانه/ دانشگاه فردوسي مشهد |زمين شناسي9623292

9623292
-پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

ميناب/فرهنگيان/ بومي هرمزگان 
(3)سه پسر

9623310
/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |زيست شناسي سلولي ومولکولي

آبادان/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دختربوكان/روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |زيست فناوري9623310

(3)سه دخترسراوان/روزانه/ دانشگاه تهران |مهندسي صنايع مبلمان9623310

9623326
-پرديس شهيدرجايي قزوين-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

الوند/فرهنگيان/ بومي استان قزوين 
(3)سه پسر

9623354
بومي بخش سندرك -دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس|دندانپزشکي

ميناب/مناطق محروم/ ازشهرستان ميناب 
(3)سه پسر

(3)سه دخترقشم/نوبت دوم/ بندرعباس -دانشگاه هرمزگان |شيمي محض9623391

9623408
/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |مهندسي بهداشت محيط

بردسير/روزانه
(3)سه پسر

9623408
/ دانشکده علوم پزشکي ابادان |كتابداري درشاخه پزشکي

آبدانان/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسر(اصفهان)فوالدشهر - موسسه غيرانتفاعي امين روانشناسي  9523415

(3)سه پسربهمئي/روزانه/ دانشگاه بيرجند |زيست شناسي9623427



9623447
/ دانشگاه فردوسي مشهد |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

زرند/روزانه
(3)سه دختر

9623447
/ دانشگاه علوم پزشکي بم |مديريت خدمات بهداشتي درماني

ياسوج/روزانه
(3)سه پسر

9623476
دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل |علوم ازمايشگاهي دامپزشکي

بندرتركمن/روزانه/ 
(3)سه پسر

9623476
/ دانشگاه علوم پزشکي زاهدان |مهندسي بهداشت حرفه اي

سيب سوران و مهرستان/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترايالم/روزانه/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |مديريت بازرگاني9623476

9623496
فيض /روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي گناباد |مهندسي بهداشت محيط

آبادتربت حيدريه
(3)سه پسر

9623535
/ دانشگاه علوم پزشکي زاهدان |مهندسي بهداشت حرفه اي

سراوان/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترهشتگرد/روزانه/ دانشگاه زنجان |شيمي محض9623535

(3)سه پسردانشگاه مراغهشيمي 9523559

(3)سه دخترخاتم/روزانه/ دانشگاه يزد |مديريت صنعتي9623570

(3)سه پسرمشهد- موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي روانشناسي 9523582

9623587
/ دانشگاه علوم پزشکي بم |مديريت خدمات بهداشتي درماني

بم/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسردانشگاه شهيد چمران اهواززمين شناسي 9523601

(3)سه دخترپارس آباد مغان/روزانه/ دانشگاه ايالم |علوم ازمايشگاهي دامپزشکي9623607

(3)سه پسرآبادان/روزانه/ دانشگاه تهران |مهندسي علوم دامي9623607

(3)سه دخترقره ضياءالدين/نوبت دوم/ دانشگاه مراغه |شيمي محض9623607

(3)سه پسرمالرد/روزانه/ دانشگاه قم |شيمي كاربردي9623648

9623648
نوبت / دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل |كارداني دامپزشکي

گنبد/دوم
(3)سه پسر

(3)سه پسرتربيت معلم-بندرعباس-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 9523655

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-كارشناسي بهداشت عمومي 9523675



9623686
زيراب /روزانه/ بابلسر -دانشگاه مازندران |زيست شناسي جانوري

سوادكوه
(3)سه دختر

9623686
/ دانشگاه فردوسي مشهد |علوم ازمايشگاهي دامپزشکي

شهربابك/روزانه
(3)سه دختر

9623686
پيام / مركزتيران -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |روانشناسي

تيران/نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترياسوج/روزانه/ بوشهر -دانشگاه خليج فارس |مديريت بازرگاني9623686

(3)سه پسرتربيت معلم-تبريز-پرديس عالمه اميني -علوم تربيتي 9523708

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي سمنان-اتاق عمل 9523708

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه اروميه-زيست شناسي 9523708

9523708
دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع -گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 

روزانه-طبيعي ساري
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدايذه-دانشگاه پيام نورخوزستان -زيست شناسي 9523708

(3)سه دخترپيام نور-مركزبابل-دانشگاه پيام نورمادختردران -حسابداري 9523708

9623710
پيام / مركزسنندج -دانشگاه پيام نوراستان كردستان |روانشناسي

كامياران/نور
(3)سه پسر

(3)سه دختردهلران/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |مهندسي بهداشت محيط9623731

(3)سه پسرشبانه-دانشگاه تبريز-علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 9523734

(3)سه دخترروزانه-بوشهر-دانشگاه خليج فارس -مديريت بازرگاني 9523734

9523744
دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به -تربيت معلم قران مجيد

روزانه-سازمان اوقاف وامورخيريه قم
(3)سه پسر

9523744
-دانشگاه تهران-علوم وصنايع چوب وكاغذ-مهندسي منابع طبيعي 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه شاهرود-گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 9523757

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه ياسوج-شيمي 9523757

(3)سه پسرتبريز- دانشگاه شهيد مدني آذربايجان شيمي 9523759

(3)سه دخترپيام نور-مركزخرامه-دانشگاه پيام نورفارس -شيمي 9523768



9623769
-دانشگاه سيستان وبلوچستان |زيست شناسي سلولي ومولکولي

بم/نوبت دوم/ زاهدان 
(3)سه دختر

9623769
ظرفيت / كرج -دانشگاه علوم پزشکي البرز|مهندسي بهداشت محيط

ياسوج/مازاد
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه گنبد-زيست شناسي 9523784

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه بيرجند-زيست شناسي 9523784

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زابل-پرستاري 9523784

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-پرستاري 9523784

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه ياسوج-گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 9523805

(3)سه دخترپيام نور-واحدپارسيان-دانشگاه پيام نورهرمزگان -حسابداري 9523805

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه بوعلي سيناهمدان-كارداني دامپزشکي 9523805

9623822
/ دانشگاه سمنان |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

شهرري/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرتربيت معلم-خرم اباد-پرديس عالمه طباطبايي -علوم تربيتي 9523829

9523829
-دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري -زيست شناسي 

پيام نور-مركزشهركرد
(3)سه دختر

(3)سه دختربروجن/روزانه/ دانشگاه يزد |زيست شناسي سلولي ومولکولي9623843

(3)سه دخترپيام نور-مركزگنبدكاووس-دانشگاه پيام نورگلستان -حسابداري 9523850

(3)سه پسرتربيت معلم-دخترجان-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 9523850

9523850
تربيت -كرمان-پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -علوم تربيتي 

معلم
(3)سه پسر

(3)سه دخترشبانه-بندرعباس-دانشگاه هرمزگان -شيمي 9523850

(3)سه دخترروزانه-بوشهر-دانشگاه خليج فارس -علوم اقتصادي 9523850

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-مهندسي بهداشت محيط9523850

(3)سه دخترروزانه-تبريز-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -زيست شناسي 9523868



(3)سه پسرروزانه-خرم اباد-دانشگاه لرستان -علوم اقتصادي 9523868

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه ايالم-علوم اقتصادي 9523868

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه ياسوج-شيمي 9523868

(3)سه پسرپيام نور-واحدسقز-دانشگاه پيام نوركردستان -حسابداري 9523881

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زابل-مامايي 9523881

(3)سه پسرتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 9523881

9623890
پيام / مركزكرج -دانشگاه پيام نوراستان البرز|زيست شناسي

فرديس/نور
(3)سه پسر

(3)سه دختربردسير/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بم |مهندسي بهداشت محيط9623890

9523898
دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع -گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 

روزانه-گرگان-طبيعي 
(3)سه دختر

(3)سه پسرتربيت معلم-دخترجان-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 9523898

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي بم-مامايي 9523898

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه شيراز-گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 9523940

(3)سه پسرتربيت معلم-اهواز/-ص /پرديس حضرت رسول اكرم -علوم تربيتي 9523940

9623947
شهرجديد /روزانه/ دانشگاه تهران |علم اطالعات ودانش شناسي

هشتگرد
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه ايالم-كارداني دامپزشکي 9523959

(3)سه دختربردسير/روزانه/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|شيمي محض9623968

9623968
پيام / مركزگنبدكاووس -دانشگاه پيام نوراستان گلستان |روانشناسي

گنبد/نور
(3)سه پسر

(3)سه پسرتربيت معلم-سنندج-پرديس شهيدمدرس -علوم تربيتي 9523971

(3)سه پسرتربيت معلم-بجنورد/-ع /پرديس امام محمدباقر-علوم تربيتي 9523971

(3)سه دخترروزانه-رفسنجان/عج /دانشگاه ولي عصر-شيمي 9523987



9523987
دانشگاه علوم كشاورزي -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

شبانه-ومنابع طبيعي ساري
(3)سه دختر

(3)سه دخترمالرد/روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |زيست شناسي گياهي9623991

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه زابل-علم اطالعات ودانش شناسي 9524006

9524006
-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-مديريت وبازرگاني دريايي 

روزانه
(3)سه دختر

9524006
-خوزستان-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -روانشناسي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي بم-علوم ازمايشگاهي 9524006

9624013
پرديس / ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |بهداشت عمومي

بندرتركمن/خودگردان
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-بندرعباس-دانشگاه هرمزگان -شيمي 9524034

(3)سه پسرروزانه-اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي -مهندسي فضاي سبز9524034

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه ايالم-كارداني دامپزشکي 9524034

(3)سه دختردهدشت/روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |مديريت بازرگاني9624041

(3)سه دخترپيام نور-مركزكازرون-دانشگاه پيام نورفارس -حسابداري 9524051

(3)سه دخترپيام نور-مركزبوشهر-دانشگاه پيام نوربوشهر-زيست شناسي 9524051

(3)سه دخترروزانه-بروجرد-دانشگاه ايت اله بروجردي -علوم اقتصادي 9524060

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه بوعلي سيناهمدان-حسابداري 9524060

9524060
-موسسه غيرانتفاعي افاق -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

غيرانتفاعي-اروميه
(3)سه دختر

(3)سه پسرتربيت معلم-رشت/-ع /پرديس امام علي -علوم تربيتي 9524060

9524060
-مركزكازرون-دانشگاه پيام نورفارس -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرلردگان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بم |مهندسي بهداشت محيط9624084

(3)سه پسرتربيت معلم-دخترجان-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 9524104



(3)سه دخترروزانه-زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زمين شناسي 9524121

9524121
-اموزشکده كشاورزي -كاربردي امورزراعي وباغي -كارداني علمي 

شبانه-وابسته به وزارت كشاورزي كرج
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه بيرجند-زيست شناسي 9524121

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه تبريز-مهندسي فضاي سبز9524121

(3)سه پسرقرچك/روزانه/ دانشگاه قم |شيمي كاربردي9624129

(3)سه پسرالمرد/روزانه/ بوشهر -دانشگاه خليج فارس |مديريت صنعتي9624129

(3)سه پسرتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 9524141

(3)سه پسرتربيت معلم-خرم اباد-پرديس عالمه طباطبايي -علوم تربيتي 9524141

(3)سه دخترشبانه-بروجرد-دانشگاه ايت اله بروجردي -شيمي 9524141

(3)سه دخترغيرانتفاعي/-ع /دانشگاه بين المللي امام رضا-مديريت بيمه 9524162

(3)سه پسرشبانه-دانشگاه بوعلي سيناهمدان-حسابداري 9524162

9624175
/ دانشگاه علوم پزشکي سمنان |علوم وصنايع غذايي

مسجدسليمان/روزانه
(3)سه دختر

9624175
پيام / مركزشيراز -دانشگاه پيام نوراستان فارس |مديريت صنعتي

سعادت شهر/نور
(3)سه دختر

(3)سه دختربندرعباس/روزانه/ بندرعباس -دانشگاه هرمزگان |مديريت صنعتي9624175

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه شاهرود-مديريت صنعتي 9524180

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-كتابداري درشاخه پزشکي 9524180

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه ياسوج-شيمي 9524197

9624199
-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|مهندسي بهداشت حرفه اي

الهيجان/پرديس خودگردان/ نيمسال دوم 
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدبانه-دانشگاه پيام نوركردستان -زيست شناسي 9524211

(3)سه دخترروزانه-بوشهر-دانشگاه خليج فارس -علوم اقتصادي 9524211



(3)سه دخترشبانه/-ويژه خواهران /دانشگاه فرزانگان سمنان -زيست شناسي 9524211

(3)سه پسرتربيت معلم-اردبيل-پرديس عالمه طباطبايي -علوم تربيتي 9524211

(3)سه دخترشبانه-بابلسر-دانشگاه مادختردران -مديريت جهانگردي 9524228

(3)سه دخترپيام نور-واحدشوشتر-دانشگاه پيام نورخوزستان -شيمي 9524228

(3)سه دخترپيام نور-مركزگرگان-دانشگاه پيام نورگلستان -شيمي 9524228

(3)سه دخترغيرانتفاعي-قزوين-موسسه غيرانتفاعي رجا-حسابداري 9524228

(3)سه دخترپيام نور-مركزصومعه سرا-دانشگاه پيام نورگيالن -حسابداري 9524228

(3)سه پسرپيام نور-مركزبم-دانشگاه پيام نوركرمان -زيست شناسي 9524228

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي دخترجان-پرستاري 9524228

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه تبريز-مهندسي فضاي سبز9524228

9524257
دانشگاه -مديريت مناطق خشك وبيابان -مهندسي منابع طبيعي 

شبانه-فردوسي مشهد
(3)سه دختر

9624264
/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |بيولوژي وكنترل ناقلين بيماريها

اركوازملکشاهي/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرگياه پزشکي- دانشگاه رازي كرمانشاه مهندس كشاورزي 9524268

(3)سه دخترروزانه-كرمانشاه-دانشگاه رازي -جنگلداري -مهندسي منابع طبيعي 9524275

(3)سه پسرغيرانتفاعي-قزوين-موسسه غيرانتفاعي سهروردي -حسابداري 9524275

9624279
بومي شرق استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي بم|علوم ازمايشگاهي

بم/مناطق محروم/ 
(3)سه دختر

9624279
پيام / مركزبندرعباس -دانشگاه پيام نوراستان هرمزگان |روانشناسي

رودان/نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدبستك-دانشگاه پيام نورهرمزگان -حسابداري 9524293

(3)سه پسرتربيت معلم-اهواز/-ص /پرديس حضرت رسول اكرم -علوم تربيتي 9524293

(3)سه دخترنيمه حضوري-دانشگاه اروميه-علوم اقتصادي 9524293



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه اروميه-گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 9524293

(3)سه پسرمحل تحصيل كرجدانشگاه تهران جنگلداري 9524308

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه فردوسي مشهد-علوم باغباني -مهندسي كشاورزي 9524312

9624322
/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |مهندسي بهداشت محيط

شهربابك/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرغيرانتفاعي-همدان-موسسه غيرانتفاعي الوند-كارداني اموربانکي 9524329

(3)سه پسرتربيت معلم-ايالم-پرديس شهيدمدرس -علوم تربيتي 9524329

(3)سه پسرتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 9524329

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه تهران-علوم دامي -مهندسي كشاورزي 9524344

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه دخترجان-زيست شناسي 9524344

(3)سه پسرتربيت معلم-شيراز-پرديس شهيدرجايي -علوم تربيتي 9524344

9624371
مناطق / بومي استان سمنان -دانشگاه علوم پزشکي سمنان|پرستاري

سمنان/محروم
(3)سه دختر

9624371
دانشگاه علوم كشاورزي |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

بندرگز/روزانه/ ومنابع طبيعي گرگان 
(3)سه دختر

(3)سه دختراليگودرز/نوبت دوم/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |شيمي محض9624371

(3)سه دختربوكان/ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي يزد |بهداشت عمومي9624406

(3)سه دخترانار/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي سيرجان |مهندسي بهداشت محيط9624406

9624429
/ دانشگاه علوم پزشکي جيرفت |مهندسي بهداشت محيط

پيرانشهر/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرداالهو/روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |شيمي كاربردي9624429

(3)سه پسررشت/روزانه/ دانشگاه صنعتي اروميه |شيمي كاربردي9624429

(3)سه دخترالهيجان/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي سمنان |علوم وصنايع غذايي9624453

(3)سه دخترخرم بيد/نوبت دوم/ دانشگاه بيرجند |زيست شناسي9624481



9624481
/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |بيولوژي وكنترل ناقلين بيماريها

ميناب/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسردانشکده علوم پزشکي ايرانشهرپرستاري 9524486

(3)سه دختربندر دير/روزانه/ بوشهر -دانشگاه خليج فارس |مديريت بازرگاني9624510

(3)سه پسرميبد/روزانه/ دانشگاه يزد |مديريت صنعتي9624529

9624573
بندر /روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بوشهر |مهندسي بهداشت محيط

دير
(3)سه دختر

(3)سه پسرتويسركان/روزانه/ دانشگاه مالير |زيست فناوري9624599

(3)سه پسرپيرانشهر/روزانه/ دانشگاه اروميه |زيست شناسي گياهي9624599

9624622
-پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

ميناب/فرهنگيان/ بومي هرمزگان 
(3)سه پسر

(3)سه دخترتربت جام/روزانه/ دانشگاه فردوسي مشهد |زيست شناسي جانوري9624641

9624641
بومي شرق استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي بم|علوم ازمايشگاهي

بم/مناطق محروم/ 
(3)سه دختر

(3)سه دختردوره/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |شيمي محض9624641

(3)سه پسرمركز شهركرد- دانشگاه پيام نور چهارمحال و بختياري روانشناسي 9524649

(3)سه دختررضوانشهر/روزانه/ دانشگاه تهران |مهندسي فضاي سبز9624660

(3)سه دخترجاجرم/روزانه/ دانشگاه گنبد |كارداني شيمي ازمايشگاهي9624679

9524687
دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

روزانه-اهواز-طبيعي رامين 
(3)سه پسر

9524687
-موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -زيست شناسي سلولي مولکولي 

غيرانتفاعي-تبريز
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزقزوين-دانشگاه پيام نورقزوين -شيمي 9524687

(3)سه دخترنورآباد ممسني/روزانه/ دانشگاه زابل |مهندسي علوم دامي9624697

9524705
-اهواز-دانشگاه شهيدچمران -علوم باغباني -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-بهبهان/ص /دانشگاه صنعتي خاتم االنبيا-زيست شناسي 9524705



(3)سه دختررباط كريم/روزانه/ دانشگاه قم |مديريت صنعتي9624712

(3)سه پسرروزانه-دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر-پرستاري 9524725

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه اروميه-علوم باغباني -مهندسي كشاورزي 9524725

(3)سه پسرپيام نور-مركزكرج-دانشگاه پيام نورالبرز-شيمي 9524725

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه ايالم-علوم اقتصادي 9524725

9624729
/ ساري -دانشگاه علوم پزشکي مازندران |بهداشت عمومي

گنبد/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه دخترجان-گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 9524750

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه اراك-محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 9524750

9524750
دانشگاه صنعتي خاتم -مرتع وابخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 

روزانه-بهبهان/ص /االنبيا
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه شيراز-مرتع وابخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 9524750

9524766
-دانشگاه تربت حيدريه-مرتع وابخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرغيرانتفاعي-پرندك-موسسه غيرانتفاعي پرندك -مديريت مالي 9524766

9524766
دانشگاه سيدجمال الدين -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

روزانه-اسدابادهمدان-اسدابادي 
(3)سه دختر

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه ايالم-حسابداري 9524766

(3)سه پسراليگودرز/روزانه/ دانشگاه يزد |زيست شناسي سلولي ومولکولي9624766

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه ياسوج-علوم دامي -مهندسي كشاورزي 9524794

(3)سه پسرتربيت معلم-شهركرد-پرديس بحرالعلوم -علوم تربيتي 9524794

(3)سه دخترپيام نور-مركزرشت-دانشگاه پيام نورگيالن -زيست شناسي 9524794

(3)سه دخترروزانه-رفسنجان/عج /دانشگاه ولي عصر-شيمي 9524820

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زابل-هوشبري 9524820



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه تبريز-علم اطالعات ودانش شناسي 9524820

(3)سه پسرتربيت معلم-رشت/-ع /پرديس امام علي -علوم تربيتي 9524820

(3)سه دخترپيام نور-واحدماهشهر-دانشگاه پيام نورخوزستان -شيمي 9524820

(3)سه پسرتربيت معلم-اراك-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 9524820

(3)سه دختربيله سوار/روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |زيست شناسي9624839

9524841
-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-واحددهدشت
(3)سه پسر

9524857
-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-زيست شناسي 

پيام نور-مركزدوگنبدان
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه دخترجان-زمين شناسي 9524857

(3)سه دختراسفراين/روزانه/ / ويژه خواهران /بجنورد-دانشگاه كوثر|حسابداري9624864

(3)سه دخترشبانه-اهواز-دانشگاه شهيدچمران -زمين شناسي 9524872

(3)سه دخترپيام نور-مركدخترقده-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -شيمي 9524872

9624887
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |بهداشت عمومي

باغ بهادران/خودگردان
(3)سه دختر

(3)سه دخترشبانه-بابلسر-دانشگاه مادختردران -شيمي 9524888

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه فردوسي مشهد-زمين شناسي 9524888

9524888
دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع -گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 

روزانه-اهواز-طبيعي رامين 
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدروانسر-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -حسابداري 9524888

(3)سه دخترگچساران/روزانه/ دانشگاه ياسوج |شيمي كاربردي9624907

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه بيرجند-زيست شناسي 9524918

(3)سه پسرتربيت معلم-سنندج-پرديس شهيدمدرس -علوم تربيتي 9524918

(3)سه پسرسردشت/روزانه/ دانشگاه تبريز |بهداشت وبازرسي گوشت9624923



9524940
تربيت -كرمان-پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -علوم تربيتي 

معلم
(3)سه پسر

(3)سه پسرتربيت معلم-اهواز/-ص /پرديس حضرت رسول اكرم -علوم تربيتي 9524940

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-پرستاري 9524940

9524940
پيام -مركزجوانرود-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -مديريت بازرگاني 

نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-بوشهر-دانشگاه خليج فارس -شيمي 9524940

(3)سه پسرالوند/روزانه/ دانشگاه سمنان |شيمي كاربردي9624942

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه اراك-علوم دامي -مهندسي كشاورزي 9524953

(3)سه پسرشبانه-دانشگاه ياسوج-شيمي 9524953

9624965
پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

مردآباد/ماهدشت /فرهنگيان/ بومي استان البرز -كرج
(3)سه پسر

(3)سه پسرتربيت معلم-سنندج-پرديس شهيدمدرس -علوم تربيتي 9524969

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه دخترجان-گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 9524969

(3)سه پسرتربيت معلم-شيراز-پرديس شهيدرجايي -علوم تربيتي 9524969

9524990
دانشگاه فردوسي -زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 

روزانه-مشهد
(3)سه پسر

9524990
دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع -علوم خاك -مهندسي كشاورزي 

روزانه-گرگان-طبيعي 
(3)سه دختر

(3)سه دخترشبانه-اهواز-دانشگاه شهيدچمران -زمين شناسي 9524990

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه كوثربجنورد-حسابداري 9525007

(3)سه پسرتربيت معلم-شهركرد-پرديس بحرالعلوم -علوم تربيتي 9525020

(3)سه پسرتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 9525020

9525040
دانشگاه صنعتي /-بيوتکنولوژي /زيست فناوري -مهندسي كشاورزي 

روزانه-اصفهان
(3)سه پسر

(3)سه دخترشبانه-بوشهر-دانشگاه خليج فارس -مديريت صنعتي 9525040



9525040
دانشگاه محقق اردبيلي -مهندسي چوب وكاغذ-مهندسي منابع طبيعي 

شبانه-اردبيل-
(3)سه دختر

(3)سه پسرتربيت معلم-زاهدان-پرديس شهيدمطهري -علوم تربيتي 9525040

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زابل-مهندسي بهداشت محيط9525040

9625048
پيام / مركزورامين -دانشگاه پيام نوراستان تهران |شيمي كاربردي

شهرري/نور
(3)سه پسر

9625048
پيام / واحدهشتگرد -دانشگاه پيام نوراستان البرز|روانشناسي

هشتگرد/نور
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-پرستاري 9525065

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه شاهرود-زمين شناسي 9525065

(3)سه دخترپيام نور-واحدشوشتر-دانشگاه پيام نورخوزستان -حسابداري 9525065

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زابل-پرستاري 9525088

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه اروميه-زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 9525111

(3)سه دخترپيام نور-مركزخرامه-دانشگاه پيام نورفارس -حسابداري 9525111

(3)سه پسرتربيت معلم-بندرعباس-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 9525111

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه زابل-مهندسي فضاي سبز9525111

9525111
-دانشگاه هرمزگان -مرتع وابخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 

روزانه-بندرعباس
(3)سه دختر

9625121
-دانشگاه پيام نوراستان چهارمحال وبختياري |حسابداري

بن/پيام نور/ مركزشهركرد 
(3)سه دختر

9625121
/ مركزابادان -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |مديريت بازرگاني

آبادان/پيام نور
(3)سه پسر

(3)سه پسرتربيت معلم-تبريز-پرديس عالمه اميني -علوم تربيتي 9525137

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-مهندسي بهداشت محيط9525137

9625152
/ نيمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکي سمنان|مهندسي بهداشت محيط

مالرد/روزانه
(3)سه دختر

9625152
ويژه خواهران /تهران -موسسه غيرانتفاعي ال طه |مديريت بازرگاني

كرج/غير انتفاعي/ / 
(3)سه دختر



(3)سه دخترغيرانتفاعي-موسسه غيرانتفاعي كار-حسابداري 9525156

(3)سه دخترپيام نور-واحدبانه-دانشگاه پيام نوركردستان -حسابداري 9525156

(3)سه پسرتربيت معلم-همدان-پرديس شهيدمقصودي -علوم تربيتي 9525156

9525169
تربيت -كرمان-پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -علوم تربيتي 

معلم
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه شهركرد-گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 9525169

9525186
-دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري -مديريت دولتي 

پيام نور-مركزشهركرد
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدخنج-دانشگاه پيام نورفارس -مديريت بازرگاني 9525186

(3)سه دخترروزانه-بوشهر-دانشگاه خليج فارس -شيالت -مهندسي منابع طبيعي 9525186

(3)سه دخترپيام نور-مركزاردبيل-دانشگاه پيام نوراردبيل -حسابداري 9525186

(3)سه پسرزابل/روزانه/ زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |مديريت مالي9625186

(3)سه دخترراور/روزانه/ رفسنجان /-عج /دانشگاه ولي عصر|اقتصاداسالمي9625186

9625186
بومي -پرديس رسالت زاهدان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

ايرانشهر/فرهنگيان/ سيستان وبلوچستان 
(3)سه دختر

9625186
سازمان -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم |علوم قران وحديث

فردوس/روزانه/ قم -اوقاف وامورخيريه 
(3)سه دختر

(3)سه پسرتربيت معلم-يزد-پرديس شهيدپاك نژاد-علوم تربيتي 9525206

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه بيرجند-زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 9525225

(3)سه پسرتربيت معلم-ايالم-پرديس شهيدمدرس -علوم تربيتي 9525225

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه ياسوج-شيمي 9525225

(3)سه پسركرمان/روزانه/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|حسابداري9625227

(3)سه دخترنورآباد/روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |حسابداري9625227

9625227
-پرديس شهيدبهشتي مشهد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

جنگل/فرهنگيان/ بومي خراسان رضوي 
(3)سه پسر



(3)سه دخترروزانه-تهران-دانشگاه عالمه طباطبايي -مديريت صنعتي 9525243

9525243
دانشگاه علوم -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

روزانه-اهواز-كشاورزي ومنابع طبيعي رامين 
(3)سه دختر

9625244
ع /پرديس امام محمدباقر-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

جاجرم/فرهنگيان/ بومي خراسان شمالي -بجنورد/
(3)سه پسر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-قزوين-موسسه غيرانتفاعي سهروردي -حسابداري 9525260

(3)سه پسرروزانه-بوشهر-دانشگاه خليج فارس -شيالت -مهندسي منابع طبيعي 9525260

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه بوعلي سيناهمدان-زمين شناسي 9525260

(3)سه دخترپيام نور-واحددهاقان-دانشگاه پيام نوراصفهان -حسابداري 9525260

(3)سه پسرپيام نور-مركزورامين-دانشگاه پيام نورتهران -مديريت صنعتي 9525260

(3)سه پسرتربيت معلم-دخترجان-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 9525283

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-مهندسي بهداشت محيط9525283

9525283
پيام -واحدطبس-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -مديريت دولتي 

نور
(3)سه دختر

9525300
-دانشگاه پيام نوركردستان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-مركزسنندج
(3)سه پسر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-اصفهان-دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -مديريت صنعتي 9525300

9525300
دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع -گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 

روزانه-گرگان-طبيعي 
(3)سه دختر

9625323
/ دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر |مهندسي بهداشت محيط

ايرانشهر/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترمحمد شهر/روزانه/ دانشگاه مراغه |شيمي كاربردي9625323

(3)سه پسرپيام نور-مركزقزوين-دانشگاه پيام نورقزوين -حسابداري 9525327

(3)سه پسرروزانه-كرمانشاه-دانشگاه رازي -حسابداري 9525327

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه ياسوج-شيمي 9525327

(3)سه دخترروزانه-بندرعباس-دانشگاه هرمزگان -زيست شناسي 9525327



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه زابل-زيست شناسي 9525327

9625345
/ دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |مهندسي بهداشت محيط

شهربابك/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دختركالله/روزانه/ دانشگاه گنبد |زيست شناسي9625369

9625390
نوبت / بندرعباس -دانشگاه هرمزگان |مديريت صنعتي

بندرعباس/دوم
(3)سه دختر

9625408
-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|مهندسي بهداشت حرفه اي

پارس آباد مغان/پرديس خودگردان/ نيمسال دوم 
(3)سه پسر

9625408
/ رشت -دانشگاه گيالن |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

املش/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دختررشت/روزانه/ رشت -دانشگاه گيالن |شيمي محض9625408

9625443
ويژه /بجنورد-دانشگاه كوثر|زيست شناسي سلولي ومولکولي

فردوس/روزانه/ / خواهران 
(3)سه دختر

(3)سه پسرسرپل ذهاب/روزانه/ دانشگاه يزد |زيست فناوري9625443

9625469
ظرفيت / دانشگاه علوم پزشکي ايالم |مهندسي بهداشت محيط

مسجدسليمان/مازاد
(3)سه دختر

(3)سه دختربوكان/روزانه/ دانشگاه مراغه |شيمي كاربردي9625469

(3)سه دختراسفراين/نوبت دوم/ دانشگاه بجنورد |حسابداري9625469

9625501
/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |شيمي كاربردي

عجب شير/روزانه
(3)سه دختر

9625501
-پرديس شهيدمطهري زاهدان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

سيب سوران و مهرستان/فرهنگيان/ بومي سيستان وبلوچستان 
(3)سه پسر

9625529
نوبت / دانشگاه فردوسي مشهد |علوم ازمايشگاهي دامپزشکي

چناران/دوم
(3)سه دختر

(3)سه دخترطبس/نوبت دوم/ دانشگاه فردوسي مشهد |بهداشت موادغذايي9625529

(3)سه پسرگنبد/روزانه/ دانشگاه سمنان |زيست شناسي سلولي ومولکولي9625552

(3)سه دختررامهرمز/روزانه/ دانشگاه شهركرد |زيست شناسي سلولي ومولکولي9625570

(3)سه دخترخشکبيجار/روزانه/ رشت -دانشگاه گيالن |علوم ومهندسي خاك9625587

(3)سه دخترگنبد/روزانه/ بابلسر -دانشگاه مازندران |شيمي محض9625587



(3)سه دخترشبانه-دانشگاه فردوسي مشهد-شيالت -مهندسي منابع طبيعي 9525639

9525639
-بندرعباس-دانشگاه هرمزگان -علوم باغباني -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه تبريز-علم اطالعات ودانش شناسي 9525639

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه زابل-شيمي 9525639

(3)سه پسرتربيت معلم-كرج-پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي -علوم تربيتي 9525656

(3)سه پسرروزانه-بابلسر-دانشگاه مادختردران -شيمي 9525656

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زابل-پرستاري 9525656

(3)سه پسرروزانه-سنندج-دانشگاه كردستان -گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 9525656

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه تهران-زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 9525685

(3)سه پسرشبانه-كرمانشاه-دانشگاه رازي -حسابداري 9525685

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه بيرجند-حسابداري 9525685

(3)سه پسرتکاب/روزانه/ دانشگاه اروميه |شيمي كاربردي9625688

(3)سه پسردانشگاه يزد شبانه صنعتي9525699

(3)سه پسرتربيت معلم-قم-پرديس ايت اله طالقاني -علوم تربيتي 9525706

9525706
دانشگاه صنعتي خاتم -مرتع وابخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 

شبانه-بهبهان/ص /االنبيا
(3)سه دختر

(3)سه پسرتربيت معلم-دخترجان-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 9525706

(3)سه دخترروزانه-بوشهر-دانشگاه خليج فارس -شيالت -مهندسي منابع طبيعي 9525706

(3)سه دخترتکاب/غير انتفاعي/ قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي |مديريت بيمه9625706

(3)سه پسرتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 9525746

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه ايالم-علوم اقتصادي 9525746



9525746
-ميبد-مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -مديريت مالي 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه بيرجند-زيست شناسي 9525746

9625746
-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |زيست شناسي سلولي ومولکولي

آستارا/روزانه/ تبريز 
(3)سه پسر

9625746
/ دانشکده علوم پزشکي سيرجان |مهندسي بهداشت محيط

عنبرآباد/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرهريس/روزانه/ دانشگاه تبريز |اقتصادكشاورزي9625746

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه مالير-مهندسي فضاي سبز9525768

(3)سه دخترپيام نور-مركزسنندج-دانشگاه پيام نوركردستان -حسابداري 9525768

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه ايالم-گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 9525768

(3)سه پسرتربيت معلم-اراك-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 9525768

9625768
ع /پرديس امام محمدباقر-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

بجنورد/فرهنگيان/ بومي خراسان شمالي -بجنورد/
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشکده علوم پزشکي ابادان-پرستاري 9525790

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه دخترجان-زيست شناسي 9525790

(3)سه دخترپيام نور-واحدانديمشك-دانشگاه پيام نورخوزستان -حسابداري 9525790

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه جيرفت-شيمي 9525790

(3)سه دخترفرديس/روزانه/ دانشگاه دامغان |شيمي كاربردي9625806

9525808
-دانشگاه شيراز-ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدشوشتر-دانشگاه پيام نورخوزستان -حسابداري 9525808

(3)سه پسرپيام نور-واحدسقز-دانشگاه پيام نوركردستان -حسابداري 9525808

(3)سه دخترشبانه-سبزوار-دانشگاه حکيم سبزواري -زيست شناسي 9525829

(3)سه دخترغيرانتفاعي-پرندك-موسسه غيرانتفاعي پرندك -حسابداري 9525829



9625842
-پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

ميناب/فرهنگيان/ بومي هرمزگان 
(3)سه پسر

9525848
دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع -علوم باغباني -مهندسي كشاورزي 

روزانه-اهواز-طبيعي رامين 
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه اروميه-زمين شناسي 9525848

(3)سه دخترغيرانتفاعي-پرندك-موسسه غيرانتفاعي پرندك -حسابداري 9525864

9525864
-دانشگاه شهركرد-زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدبانه-دانشگاه پيام نوركردستان -زيست شناسي 9525864

(3)سه پسرپيام نور-واحدقروه-دانشگاه پيام نوركردستان -مديريت دولتي 9525864

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه ياسوج-شيمي 9525864

(3)سه دخترچادگان/روزانه/ دانشگاه شهركرد |زيست شناسي سلولي ومولکولي9625880

(3)سه پسرتربيت معلم-اراك-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 9525895

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه مالير-زيست شناسي 9525895

9525895
-دانشگاه صنعتي اصفهان-زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه پسر

9525895
-موسسه غيرانتفاعي نوردانش -زيست شناسي سلولي مولکولي 

غيرانتفاعي-ميمه
(3)سه پسر

(3)سه پسراسفراين/روزانه/ دانشگاه سمنان |علوم ازمايشگاهي دامپزشکي9625899

9625899
/ دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور|شيمي كاربردي

مسجدسليمان/روزانه
(3)سه دختر

9625899
غير / شيراز -موسسه غيرانتفاعي زندشيراز|حسابداري

گچساران/انتفاعي
(3)سه دختر

9625915
/ دانشگاه علوم پزشکي شيراز |بيولوژي وكنترل ناقلين بيماريها

طبس/روزانه
(3)سه پسر

9625915
بومي -پرديس شهيدباهنراراك-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

زرنديه/ مامونيه /فرهنگيان/ مركزي 
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه بيرجند-محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 9525917

9525917
-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-مهندسي اب وخاك 

پيام نور-مركزياسوج
(3)سه پسر



(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-كتابداري درشاخه پزشکي 9525917

(3)سه پسرمالرد/روزانه/ دانشگاه اراك |شيمي كاربردي9625931

9625931
شهر /پيام نور/ مركزكرج -دانشگاه پيام نوراستان البرز|حسابداري

قدس
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه ايالم-زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 9525945

(3)سه پسرروزانه-اهواز-دانشگاه شهيدچمران -زمين شناسي 9525945

9625951
پيام / مركززنجان -دانشگاه پيام نوراستان زنجان |حسابداري

خدابنده/نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزمشکين شهر-دانشگاه پيام نوراردبيل -حسابداري 9525968

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه ايالم-بهداشت موادغذايي 9525968

(3)سه دخترپيام نور-مركزكرج-دانشگاه پيام نورالبرز-علوم اقتصادي 9525968

(3)سه پسرروزانه-دانشکده علوم پزشکي ساوه-پرستاري 9525968

(3)سه پسرتربيت معلم-تبريز-پرديس عالمه اميني -علوم تربيتي 9525968

(3)سه دختربندرعباس/روزانه/ بندرعباس -دانشگاه هرمزگان |شيمي محض9625970

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه ايالم-بهداشت موادغذايي 9525991

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه گنبد-زيست شناسي 9525991

9626005
-پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

قشم/فرهنگيان/ بومي هرمزگان 
(3)سه پسر

(3)سه دخترشبانه-بندرعباس-دانشگاه هرمزگان -مديريت دولتي 9526007

(3)سه پسرتربيت معلم-مشهد-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 9526007

9626026
غير / تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم |مديريت اموربانکي

زرنديه/ مامونيه /انتفاعي
(3)سه دختر

9526029
دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع -گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 

روزانه-اهواز-طبيعي رامين 
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه گنبد-زيست شناسي 9526029



(3)سه پسرتربيت معلم-زاهدان-پرديس شهيدمطهري -علوم تربيتي 9526029

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه تبريز-علوم باغباني -مهندسي كشاورزي 9526041

(3)سه دخترپيام نور-واحدمالرد-دانشگاه پيام نورتهران -حسابداري 9526041

(3)سه دخترپيام نور-مركزورامين-دانشگاه پيام نورتهران -مديريت بازرگاني 9526064

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه ايالم-گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 9526064

(3)سه دخترپيام نور-مركزبيرجند-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -حسابداري 9526064

9526064
تربيت -كرمان-پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -علوم تربيتي 

معلم
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزرفسنجان-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت صنعتي 9526087

(3)سه پسرروزانه-سنندج-دانشگاه كردستان -گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 9526106

9526106
-دانشگاه اروميه-گياهان دارويي ومعطر-مهندسي توليدات گياهي 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترشوش دانيال/روزانه/ دانشگاه اراك |زيست شناسي گياهي9626114

(3)سه دخترپيام نور-واحدايذه-دانشگاه پيام نورخوزستان -حسابداري 9526132

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه بوعلي سيناهمدان-علوم خاك -مهندسي كشاورزي 9526132

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه ايالم-گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 9526132

(3)سه پسرپيام نور-مركزكرج-دانشگاه پيام نورالبرز-شيمي 9526132

(3)سه دخترپيام نور-واحدطبس-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -حسابداري 9526132

(3)سه دختربيجار/روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |زيست شناسي جانوري9626151

9626151
دانشکده كشاورزي |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

تايباد/روزانه/ ودامپروري تربت جام 
(3)سه دختر

9626151
-دانشگاه كردستان |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

بوكان/روزانه/ سنندج 
(3)سه دختر

9626151
/ دانشگاه فسا |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

ابركوه/روزانه
(3)سه دختر



(3)سه پسرشهربابك/نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|شيمي كاربردي9626151

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه بجنورد-علوم اقتصادي 9526173

(3)سه دخترغيرانتفاعي-قزوين-موسسه غيرانتفاعي البرز-حسابداري 9526173

9526173
دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

روزانه-اهواز-طبيعي رامين 
(3)سه دختر

(3)سه پسربم/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بم |مهندسي بهداشت محيط9626175

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زابل-مهندسي بهداشت محيط9526197

(3)سه پسرپيام نور-واحدپيرانشهر-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -حسابداري 9526197

9626216
/ دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي |مهندسي بهداشت محيط

گنبد/پرديس خودگردان
(3)سه دختر

9626216
/ دانشگاه علوم پزشکي زابل |مديريت خدمات بهداشتي درماني

جيرفت/روزانه
(3)سه پسر

9526226
تربيت -كرمان-پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -علوم تربيتي 

معلم
(3)سه پسر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-قزوين-موسسه غيرانتفاعي رجا-مديريت صنعتي 9526226

(3)سه دختراسفراين/روزانه/ دانشگاه گنبد |زيست شناسي سلولي ومولکولي9626247

(3)سه دخترابركوه/روزانه/ دانشگاه بيرجند |زيست شناسي9626247

9626247
-دانشگاه كردستان |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

تکاب/روزانه/ سنندج 
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل-مهندسي بهداشت محيط9526252

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه دخترجان-علوم دامي -مهندسي كشاورزي 9526252

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-پرستاري 9526252

(3)سه پسرشبانه-اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي -روانشناسي 9526252

(3)سه دخترغيرانتفاعي-ساوه-موسسه غيرانتفاعي ناصرخسرو-كارداني اموربيمه 9526270

9526270
پيام -مركزبروجن-دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري -حسابداري 

نور
(3)سه دختر



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه بيرجند-زيست شناسي 9526308

(3)سه پسرتربيت معلم-قزوين-پرديس شهيدرجايي -علوم تربيتي 9526308

(3)سه دخترپيام نور-واحدداران-دانشگاه پيام نوراصفهان -حسابداري 9526322

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-مهندسي بهداشت محيط9526322

9526322
-مركزاسداباد-دانشگاه پيام نورهمدان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرغيرانتفاعي-گرگان-موسسه غيرانتفاعي حکيم جرجاني -حسابداري 9526322

9526322
پيام -مركزبندرعباس-دانشگاه پيام نورهرمزگان -مديريت دولتي 

نور
(3)سه پسر

9626325
/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|علوم ازمايشگاهي دامپزشکي

نورآباد ممسني/روزانه
(3)سه دختر

9626337
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |فناوري اطالعات سالمت

كالله/خودگردان
(3)سه دختر

9626337
/ مركزتبريز -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي |حسابداري

آذرشهر/پيام نور
(3)سه پسر

9526342
-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -مهندسي فضاي سبز

روزانه-اهواز
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه گنبد-كارداني حسابداري 9526342

9526342
دانشگاه علوم كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

روزانه-اهواز-ومنابع طبيعي رامين 
(3)سه پسر

(3)سه پسرنيمه حضوري-دانشگاه اروميه-علوم اقتصادي 9526342

9526342
-دانشگاه تربت حيدريه-مرتع وابخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-بابلسر-دانشگاه مادختردران -علوم اقتصادي 9526342

(3)سه دخترآشخانه/روزانه/ دانشگاه بجنورد |مديريت بازرگاني9626353

(3)سه دختررباط كريم/روزانه/ دانشگاه اراك |شيمي محض9626373

9626393
/ دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور|شيمي كاربردي

شوشتر/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترخواف/روزانه/ دانشگاه بيرجند |شيمي كاربردي9626484



9626484
پيام / واحدمالرد -دانشگاه پيام نوراستان تهران |مديريت صنعتي

فرديس/نور
(3)سه پسر

9626507
محل -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|مهندسي بهداشت حرفه اي

پرديس / تحصيل پرديس خودگردان واقع دردانشگاه تهران 
(3)سه پسر

9626507
دانشکده كشاورزي |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

تربت حيدريه/روزانه/ ودامپروري تربت جام 
(3)سه دختر

(3)سه دخترهشتگرد/روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |زمين شناسي9626575

9626575
-پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

قشم/فرهنگيان/ بومي هرمزگان 
(3)سه پسر

(3)سه پسرمالرد/روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |زمين شناسي9626593

(3)سه پسرمالرد/پيام نور/ واحدمالرد -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حسابداري9626593

(3)سه دخترميناب/روزانه/ بندرعباس -دانشگاه هرمزگان |شيمي محض9626612

9626612
غير / شيراز -موسسه غيرانتفاعي زندشيراز|روانشناسي

گچساران/انتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترعجب شير/روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |زيست شناسي9626634

(3)سه دخترغيرانتفاعي-محموداباد-موسسه غيرانتفاعي خزر-حسابداري 9526635

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه زابل-شيمي 9526635

9526635
-بندرعباس-دانشگاه هرمزگان -شيالت -مهندسي منابع طبيعي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دختربروجن/روزانه/ دانشگاه شهركرد |زيست شناسي سلولي ومولکولي9626654

(3)سه پسردورود/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |شيمي كاربردي9626654

9626654
-پرديس شهيدمقصودي همدان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

كبودرآهنگ/فرهنگيان/ بومي استان همدان 
(3)سه پسر

9526668
-كاربردي توليدوبهره برداري گياهان دارويي -كارداني علمي 

روزانه-دانشگاه اراك
(3)سه دختر

9626676
بومي شرق استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي بم|بهداشت عمومي

بم/مناطق محروم/ 
(3)سه دختر

(3)سه دخترانار/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي سيرجان |مهندسي بهداشت محيط9626676

9626676
/ دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل |كارداني دامپزشکي

تنکابن/روزانه
(3)سه دختر



(3)سه پسرپيام نور-مركزتاكستان-دانشگاه پيام نورقزوين -حسابداري 9526683

(3)سه پسرتربيت معلم-شهركرد-پرديس بحرالعلوم -علوم تربيتي 9526683

(3)سه پسرتربيت معلم-اراك-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 9526683

9526683
-دانشگاه اروميه-گياهان دارويي ومعطر-مهندسي توليدات گياهي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسربهار/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |كتابداري درشاخه پزشکي9626699

9526707
-دانشگاه پيام نوراردبيل -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدپارس اباد
(3)سه دختر

9526707
-دانشگاه پيام نوراصفهان -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدبوئين ومياندشت
(3)سه دختر

(3)سه پسرغيرانتفاعي-قزوين-موسسه غيرانتفاعي سهروردي -حسابداري 9526716

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه تهران-شيالت -مهندسي منابع طبيعي 9526716

(3)سه پسرتربيت معلم-اراك-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 9526733

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه بيرجند-محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 9526733

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه اراك-علوم باغباني -مهندسي كشاورزي 9526733

(3)سه دخترغيرانتفاعي-يزد-دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-مديريت اموربانکي 9526753

(3)سه پسرشبانه-دانشگاه يزد-مديريت صنعتي 9526753

(3)سه دخترپيام نور-واحدگيالنغرب-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -زيست شناسي 9526753

(3)سه دخترروزانه-گرگان-دانشگاه گلستان -زيست شناسي 9526753

(3)سه دخترمالرد/پيام نور/ واحدمالرد -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حسابداري9626762

9626785
غير / رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال |حسابداري

املش/انتفاعي
(3)سه دختر

9626785
-پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

ميناب/فرهنگيان/ بومي هرمزگان 
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه گنبد-علوم اقتصادي 9526793



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه بيرجند-زيست شناسي 9526793

9626812
بومي شرق استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي بم|علوم ازمايشگاهي

بم/مناطق محروم/ 
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زابل-مامايي 9526817

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه اروميه-زمين شناسي 9526835

9526835
-دانشگاه جهرم-گياهان دارويي ومعطر-مهندسي توليدات گياهي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-ابيك-موسسه غيرانتفاعي بصير-حسابداري 9526835

9526835
-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-مركزتربت حيدريه
(3)سه پسر

9526835
دانشگاه بوعلي -زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 

روزانه-سيناهمدان
(3)سه دختر

(3)سه پسردانشگاه خوارزمي تهرانزمين شناسي 9526853

(3)سه دخترغيرانتفاعي-امل-دانشگاه غيرانتفاعي شمال -حسابداري 9526854

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه شيراز-علوم دامي -مهندسي كشاورزي 9526854

(3)سه دخترشبانه-كرمان-دانشگاه شهيدباهنر-زيست شناسي 9526854

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه بيرجند-زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 9526854

9526854
-دانشگاه پيام نورهمدان -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزهمدان
(3)سه دختر

(3)سه دخترفارسان/روزانه/ دانشگاه شهركرد |زيست شناسي سلولي ومولکولي9626861

9626861
/ دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |بيولوژي وكنترل ناقلين بيماريها

ميناب/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-بجنورد-دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -پرستاري 9526879

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-مهندسي بهداشت محيط9526879

(3)سه پسرغيرانتفاعي-قزوين-موسسه غيرانتفاعي تاكستان -حسابداري 9526879

9526879
دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به -علوم قران مجيد

روزانه-سازمان اوقاف وامورخيريه قم
(3)سه دختر



(3)سه پسرتربيت معلم-اردبيل- پرديس عالمه طباطبايي-علوم تربيتي 9526879

(3)سه پسرتربيت معلم-ياسوج-پرديس شهيدايزدپناه -علوم تربيتي 9526905

9526905
دانشگاه سيدجمال الدين -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

روزانه-اسدابادهمدان-اسدابادي 
(3)سه دختر

9526905
-اصفهان-موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -مديريت صنعتي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

9626905
پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

اشتهارد/فرهنگيان/ بومي استان البرز -كرج
(3)سه پسر

(3)سه پسربندرتركمن/روزانه/ دانشگاه گنبد |كارداني حسابداري9626905

9526924
-مركزبناب-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -مديريت بازرگاني 

پيام نور
(3)سه دختر

9526924
دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع -شيالت -مهندسي منابع طبيعي 

شبانه-طبيعي ساري
(3)سه دختر

9526924
تربيت -كرمان-پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -علوم تربيتي 

معلم
(3)سه پسر

9526924
وابسته به -اموزشکده كشاورزي -كارداني تکنولوژي توليدات گياهي 

روزانه-وزارت كشاورزي كرج
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-رشت-دانشگاه گيالن -علوم باغباني -مهندسي كشاورزي 9526941

(3)سه دخترپيام نور-مركزصفاشهر-دانشگاه پيام نورفارس -حسابداري 9526941

(3)سه پسرتربيت معلم-شهرري-پرديس شهيدمفتح -علوم تربيتي 9526941

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه كوثربجنورد-حسابداري 9526941

(3)سه پسرپيام نور-مركزاهواز-دانشگاه پيام نورخوزستان -زيست شناسي 9526941

9626942
بومي -پرديس شهيدپاك نژاديزد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

تفت/فرهنگيان/ استان يزد 
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزبوشهر-دانشگاه پيام نوربوشهر-شيمي 9526965

(3)سه دخترپيام نور-واحداهر-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -حسابداري 9526965

(3)سه پسرروزانه-كرمانشاه-دانشگاه رازي -حسابداري 9526965

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه ياسوج-زيست شناسي 9526965



9626965
ص /پرديس حضرت رسول اكرم -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

دشت آزادگان/فرهنگيان/ بومي خوزستان -اهواز/
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه شيراز-مرتع وابخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 9526990

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه مالير-زيست شناسي 9526990

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه سمنان-شيمي 9526990

(3)سه پسرتربيت معلم-دخترجان-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 9526990

(3)سه دخترسرابله/روزانه/ دانشگاه ايالم |بهداشت موادغذايي9626993

(3)سه دخترسربيشه/روزانه/ دانشگاه فردوسي مشهد |مديريت صنعتي9626993

(3)سه دخترپيام نور-مركزبندرلنگه-دانشگاه پيام نورهرمزگان -حسابداري 9527015

9527015
دانشگاه پيام نوركردستان -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزسنندج-
(3)سه پسر

9627018
/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |زيست شناسي سلولي ومولکولي

اهر/روزانه
(3)سه دختر

9527029
-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-واحدشيروان
(3)سه دختر

9627037
/ مركزاروميه -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي |روانشناسي

مياندوآب/پيام نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-رفسنجان/عج /دانشگاه ولي عصر-شيمي 9527056

9527056
-دانشگاه مراغه-گياهان دارويي ومعطر-مهندسي توليدات گياهي 

روزانه
(3)سه دختر

9527056
-رشت-موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -مديريت اموربانکي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه جهرم-علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 9527079

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه اروميه-زمين شناسي 9527079

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه مراغه-گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 9527079

9627087
-پرديس شهيدمقصودي همدان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

همدان/فرهنگيان/ بومي استان همدان 
(3)سه پسر

9527099
-رفسنجان/عج /دانشگاه ولي عصر-گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه دختر



(3)سه پسرتربيت معلم-سمنان-پرديس شهيدرجايي -علوم تربيتي 9527099

9527099
-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -مديريت بازرگاني 

پيام نور-مركدختريشابور
(3)سه دختر

(3)سه دختربوكان/روزانه/ دانشگاه مراغه |زيست فناوري9627107

(3)سه دخترپيام نور-واحددورود-دانشگاه پيام نورلرستان -حسابداري 9527119

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه زابل-شيمي 9527119

9627122
پيام / مركزبوشهر -دانشگاه پيام نوراستان بوشهر|روانشناسي

خورموج/نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدكوهدشت-دانشگاه پيام نورلرستان -حسابداري 9527133

9527133
-سنندج-دانشگاه كردستان -علوم باغباني -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه مالير-محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 9527133

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-كتابداري درشاخه پزشکي 9527133

(3)سه پسرتربيت معلم-خرم اباد-پرديس عالمه طباطبايي -علوم تربيتي 9527133

9527160
ص /دانشگاه صنعتي خاتم االنبيا-شيالت -مهندسي منابع طبيعي 

روزانه-بهبهان/
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-ساري-موسسه غيرانتفاعي روزبهان -حسابداري 9527187

(3)سه پسرروزانه-سنندج-دانشگاه كردستان -گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 9527187

(3)سه پسرتربيت معلم-اراك-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 9527187

(3)سه دخترپيام نور-مركزجوانرود-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -حسابداري 9527187

9527187
دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به -تربيت معلم قران مجيد

روزانه-سازمان اوقاف وامورخيريه قم
(3)سه پسر

(3)سه دخترمهربان/روزانه/ دانشگاه تبريز |شيمي محض9627205

9527216
پيام -واحدسردشت-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -حسابداري 

نور
(3)سه دختر

9527216
-تنکابن-موسسه غيرانتفاعي شفق -كارداني مديريت بازرگاني 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر



(3)سه دخترغيرانتفاعي/-ع /دانشگاه بين المللي امام رضا-مديريت بيمه 9527216

9627224
غير / قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي |مديريت بازرگاني

املش/انتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه اروميه-زمين شناسي 9527235

(3)سه دخترشبانه-بابلسر-دانشگاه مادختردران -زيست شناسي 9527235

(3)سه دخترسقز/روزانه/ دانشگاه تبريز |زيست شناسي گياهي9627253

(3)سه دخترشوشتر/روزانه/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |زمين شناسي9627253

9527259
مركزتربت -دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -مديريت بازرگاني 

پيام نور-حيدريه
(3)سه دختر

(3)سه دخترسوريان/بوانات /روزانه/ دانشگاه شيراز |زمين شناسي9627271

(3)سه دخترتاكستان/غير انتفاعي/ قزوين -موسسه غيرانتفاعي رجا|حسابداري9627271

(3)سه پسرتربيت معلم-بندرعباس-پرديس شهيدبهشتي -علوم تربيتي 9527287

(3)سه دخترگلستان/روزانه/ دانشگاه دامغان |زيست شناسي سلولي ومولکولي9627289

(3)سه دخترلردگان/روزانه/ دانشگاه اصفهان |زيست شناسي جانوري9627289

9627305
-موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان |فناوري اطالعات سالمت

تايباد/غير انتفاعي/ مشهد 
(3)سه دختر

9527310
-سنندج-دانشگاه كردستان -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه اروميه-جنگلداري -مهندسي منابع طبيعي 9527310

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه بيرجند-زمين شناسي 9527310

9527310
پيام -واحدلردگان-دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري -حسابداري 

نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزفريدون شهر-دانشگاه پيام نوراصفهان -حسابداري 9527310

(3)سه دخترپيام نور-واحدليکك-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-حسابداري 9527310

9627321
/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |مهندسي بهداشت محيط

علي آبادكتول/پرديس خودگردان
(3)سه دختر



(3)سه پسررشت- دانشگاه گيالن شيمي 9527330

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه گنبد-زيست شناسي 9527335

(3)سه دختربندرتركمن/روزانه/ گرگان -دانشگاه گلستان |زيست شناسي جانوري9627341

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه ياسوج-گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 9527371

9527371
-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -مديريت بازرگاني 

پيام نور-واحدسردشت
(3)سه دختر

9527371
دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع -گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 

روزانه-گرگان-طبيعي 
(3)سه پسر

(3)سه پسرتربيت معلم-ايالم-پرديس شهيدمدرس -علوم تربيتي 9527371

9627434
/ دانشگاه جيرفت |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

جيرفت/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرهمدان- دانشگاه بوعلي سينا زمين شناسي 9527435

9627463
-پرديس شهيدمقصودي همدان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

كبودرآهنگ/فرهنگيان/ بومي استان همدان 
(3)سه پسر

(3)سه پسركردكوي/نوبت دوم/ دانشگاه سمنان |كارداني دامپزشکي9627463

9627483
غير / مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان |زيست شناسي

آبادان/انتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترجيرفت/روزانه/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|زيست شناسي گياهي9627483

(3)سه دختراسالم آبادغرب/نوبت دوم/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |روانشناسي9627503

9627526
/ دانشگاه علوم پزشکي شاهرود |مهندسي بهداشت محيط

خدابنده/روزانه
(3)سه دختر

9627547
/ سبزوار -دانشگاه حکيم سبزواري |زيست شناسي سلولي ومولکولي

قائن/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دختراللي/روزانه/ دانشگاه ايالم |بهداشت موادغذايي9627547

9627547
-پرديس عالمه طباطبائي بوشهر-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

فراشبند/فرهنگيان/ بومي استان بوشهر 
(3)سه پسر

9627567
ظرفيت / دانشگاه علوم پزشکي كاشان |مهندسي بهداشت محيط

فالرد/مازاد
(3)سه پسر

9627611
/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|علوم ازمايشگاهي دامپزشکي

ياسوج/روزانه
(3)سه پسر



(3)سه پسرتربيت معلم-خرم اباد-پرديس عالمه طباطبايي -علوم تربيتي 9527612

(3)سه پسرتربيت معلم-اراك-پرديس شهيدباهنر-علوم تربيتي 9527629

(3)سه پسرتربيت معلم-شيراز-پرديس شهيدرجايي -علوم تربيتي 9527629

9527629
-دانشگاه شهيدچمران -زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 

روزانه-اهواز
(3)سه دختر

9527629
دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به -تربيت معلم قران مجيد

روزانه-سازمان اوقاف وامورخيريه قم
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحددره شهر-دانشگاه پيام نورايالم -حسابداري 9527629

9527648
دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

روزانه-اهواز-طبيعي رامين 
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي -مهندسي فضاي سبز9527648

(3)سه دخترپيام نور-مركزفيروزاباد-دانشگاه پيام نورفارس -مديريت بازرگاني 9527648

(3)سه دخترروزانه-رشت-دانشگاه گيالن -علوم باغباني -مهندسي كشاورزي 9527648

9527666
دانشگاه علوم وفنون دريايي -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

روزانه-خرمشهر
(3)سه دختر

(3)سه دخترنيمه حضوري-دانشگاه اروميه-مديريت بازرگاني 9527666

9527680
پيام -مركزمشهد-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -زيست شناسي 

نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزهمدان-دانشگاه پيام نورهمدان -مديريت بازرگاني 9527680

(3)سه دخترگرگان/روزانه/ دانشگاه گنبد |زيست شناسي9627697

9627697
-دانشگاه كردستان |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

پاوه/نوبت دوم/ سنندج 
(3)سه دختر

(3)سه دخترايلخچي/روزانه/ دانشگاه تبريز |بهداشت وبازرسي گوشت9627697

(3)سه دخترنکا/روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|علم اطالعات ودانش شناسي9627697

(3)سه پسرپيام نور-واحدسقز-دانشگاه پيام نوركردستان -حسابداري 9527707

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه بيرجند-زيست شناسي 9527707



(3)سه دخترروانسر/روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |شيمي محض9627721

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه مراغه-گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 9527725

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-زيست شناسي 9527747

(3)سه دخترغيرانتفاعي-رشت-موسسه غيرانتفاعي كوشيار-حسابداري 9527747

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه دخترجان-زمين شناسي 9527747

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه شيراز-اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 9527747

9627767
بومي شرق -دانشگاه علوم پزشکي بم|مهندسي بهداشت حرفه اي

كرمان/مناطق محروم/ استان كرمان 
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه ايالم-علوم اقتصادي 9527770

(3)سه دخترغيرانتفاعي/-ع /دانشگاه بين المللي امام رضا-مديريت بيمه 9527770

9527770
دانشگاه صنعتي /-بيوتکنولوژي /زيست فناوري -مهندسي كشاورزي 

روزانه-اصفهان
(3)سه پسر

(3)سه دختربم/روزانه/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|مديريت بازرگاني9627788

(3)سه دخترگنبد/روزانه/ دانشگاه گنبد |مديريت صنعتي9627788

(3)سه دخترپيام نور-واحدپيشوا-دانشگاه پيام نورتهران -حسابداري 9527794

(3)سه دخترپيام نور-مركزرامسر-دانشگاه پيام نورمادختردران -حسابداري 9527794

9627807
محل -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي|مهندسي بهداشت حرفه اي

پرديس / تحصيل پرديس خودگردان واقع دردانشگاه تهران 
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزمهاباد-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -حسابداري 9527819

(3)سه دخترپيام نور-واحدانار-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت دولتي 9527819

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه شهركرد-علوم دامي -مهندسي كشاورزي 9527840

9527840
-دانشگاه شهيدچمران -زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 

روزانه-اهواز
(3)سه دختر

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه تبريز-زيست شناسي 9527840



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه شهركرد-شيالت -مهندسي منابع طبيعي 9527855

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه ايالم-كارداني دامپزشکي 9527855

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه شيراز-علوم خاك -مهندسي كشاورزي 9527877

(3)سه پسرشبانه-رشت-دانشگاه گيالن -زيست شناسي 9527877

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-پرستاري 9527877

(3)سه پسركالچاي/روزانه/ رشت -دانشگاه گيالن |زيست شناسي جانوري9627895

(3)سه دخترقائن/روزانه/ دانشگاه بيرجند |زيست شناسي9627895

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه زابل-علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 9527900

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه جهرم-علوم باغباني -مهندسي كشاورزي 9527900

(3)سه دخترنظرآباد/روزانه/ دانشگاه زنجان |زيست شناسي9627913

(3)سه دخترشوشتر/روزانه/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |علوم ومهندسي خاك9627913

(3)سه پسرروزانه-كرمانشاه-دانشگاه رازي -علوم اقتصادي 9527920

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه ايالم-بهداشت موادغذايي 9527920

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر-مامايي 9527920

(3)سه پسرروزانه-بابلسر-دانشگاه مادختردران -زيست شناسي 9527920

(3)سه دخترمريوان/روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|شيمي كاربردي9627945

(3)سه پسردره شهر/روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |مديريت بازرگاني9627945

(3)سه پسرروزانه-بروجرد-دانشگاه ايت اله بروجردي -شيمي 9527962

9527962
دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به -علوم قران مجيد

روزانه-سازمان اوقاف وامورخيريه قم
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدسقز-دانشگاه پيام نوركردستان -حسابداري 9527962



(3)سه دخترشبانه-دانشگاه ايالم-مديريت بازرگاني 9527962

(3)سه دختررودان/روزانه/ زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |حسابداري9627971

(3)سه پسرتربت جام/روزانه/ مجتمع اموزش عالي گناباد |مديريت صنعتي9627971

(3)سه دختربندرتركمن/روزانه/ بابلسر -دانشگاه مازندران |شيمي محض9627998

(3)سه دخترپيام نور-مركزدزفول-دانشگاه پيام نورخوزستان -زيست شناسي 9528009

(3)سه دخترپيام نور-مركزقزوين-دانشگاه پيام نورقزوين -شيمي 9528009

(3)سه دختركليبر/روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |شيمي كاربردي9628023

(3)سه پسرروزانه-بروجرد-دانشگاه ايت اله بروجردي -شيمي 9528024

(3)سه دخترپيام نور-مركزتاكستان-دانشگاه پيام نورقزوين -مديريت دولتي 9528024

(3)سه دخترشبانه-اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي -زمين شناسي 9528024

9628043
/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|علوم ازمايشگاهي دامپزشکي

عباس آباد/روزانه
(3)سه دختر

9528049
ص /دانشگاه صنعتي خاتم االنبيا-محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

روزانه-بهبهان/
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزكرمانشاه-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -حسابداري 9528069

(3)سه دخترروزانه-رفسنجان/عج /دانشگاه ولي عصر-علوم اقتصادي 9528069

9528069
-دانشگاه پيام نورفارس -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزشيراز
(3)سه دختر

9528069
دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

روزانه-گرگان-طبيعي 
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-رشت-دانشگاه گيالن -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 9528090

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه صنعتي اصفهان-گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 9528090

9628097
دانشگاه علوم كشاورزي |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

حسن كيف/كالردشت /روزانه/ ومنابع طبيعي ساري 
(3)سه پسر

9628097
كالردشت /نوبت دوم/ بابلسر -دانشگاه مازندران |شيمي محض

حسن كيف/
(3)سه دختر



9528113
دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به -تربيت معلم قران مجيد

روزانه-سازمان اوقاف وامورخيريه قم
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي -زيست شناسي 9528113

(3)سه دخترروزانه-بندرعباس-دانشگاه هرمزگان -مديريت گمركي 9528113

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه گنبد-زيست شناسي 9528113

9528113
دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

روزانه-گرگان-طبيعي 
(3)سه پسر

9528113
-دانشگاه تربت حيدريه-مرتع وابخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 

روزانه
(3)سه دختر

9528113
-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-مديريت وبازرگاني دريايي 

روزانه
(3)سه دختر

9628130
/ بهبهان /-ص /دانشگاه صنعتي خاتم االنبيا|زيست شناسي

رامهرمز/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترشوشتر/روزانه/ دانشگاه ايالم |بهداشت موادغذايي9628130

9628130
پيام / مركزبندرعباس -دانشگاه پيام نوراستان هرمزگان |روانشناسي

قشم/نور
(3)سه دختر

(3)سه دختراستهبان/روزانه/ دانشگاه شيراز |اقتصادكشاورزي9628130

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه سمنان-مديريت جهانگردي 9528146

9528146
-مشهد-موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مديريت بازرگاني 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه پسرنيمه حضوري-دانشگاه اروميه-علوم اقتصادي 9528170

9528170
-دانشگاه فردوسي مشهد-مرتع وابخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه ايالم-علوم اقتصادي 9528170

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه شيراز-محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 9528170

9628194
/ اسدابادهمدان -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي |شيمي كاربردي

الوند/روزانه
(3)سه پسر

9628194
بومي -پرديس شهيدمدرس ايالم-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

سرابله/فرهنگيان/ استان ايالم 
(3)سه پسر

9628194
دانشگاه |كارداني توليدوبهره برداري ازگياهان دارويي ومعطر

پاوه/روزانه/ تخصصي فناوري هاي نوين امل 
(3)سه دختر



(3)سه پسرغيرانتفاعي-كرمانشاه-موسسه غيرانتفاعي كبيرغرب -حسابداري 9528196

9528196
دانشگاه علوم كشاورزي -زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 

روزانه-اهواز-ومنابع طبيعي رامين 
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه زابل-علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 9528196

(3)سه پسرغيرانتفاعي-مشهد-موسسه غيرانتفاعي بينالود-حسابداري 9528196

9528196
-دانشگاه دخترجان-ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترهشتگرد/نوبت دوم/ گرگان -دانشگاه گلستان |زيست شناسي جانوري9628214

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه تبريز-علوم دامي -مهندسي كشاورزي 9528218

9528218
-دانشگاه هرمزگان -زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 

روزانه-بندرعباس
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحداشنويه-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -حسابداري 9528237

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه زابل-علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 9528237

(3)سه پسرپيام نور-مركزاروميه-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -شيمي 9528237

(3)سه پسرروزانه-گرگان-دانشگاه گلستان -زمين شناسي 9528237

9528237
-دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل-مديريت خدمات بهداشتي درماني 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزبرازجان-دانشگاه پيام نوربوشهر-حسابداري 9528237

(3)سه دختركرمان/روزانه/ رفسنجان /-عج /دانشگاه ولي عصر|شيمي كاربردي9628256

9528269
-اهواز-دانشگاه شهيدچمران -گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه مالير-مهندسي فضاي سبز9528269

9528269
دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركزفردوس-
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه مراغه-علوم خاك -مهندسي كشاورزي 9528269

(3)سه پسرروزانه-كرمانشاه-دانشگاه رازي -مديريت بازرگاني 9528269



(3)سه دخترقشم/روزانه/ زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |زيست شناسي9628280

(3)سه پسرگياه پزشکي- دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 9528302

9528309
دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

روزانه-گرگان-طبيعي 
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزاهواز-دانشگاه پيام نورخوزستان -حسابداري 9528309

9528309
-دانشگاه كردستان -مرتع وابخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 

روزانه-سنندج
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزقزوين-دانشگاه پيام نورقزوين -شيمي 9528309

(3)سه پسركامياران/روزانه/ دانشگاه تبريز |زيست شناسي جانوري9628327

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه ياسوج-زيست شناسي 9528338

9628352
/ مركزتبريز -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي |زيست شناسي

هريس/پيام نور
(3)سه پسر

9628352
پيام / مركزسنندج -دانشگاه پيام نوراستان كردستان |روانشناسي

مريوان/نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزجوانرود-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -حسابداري 9528357

9528357
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزگنبدكاووس-نورگلستان 
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-رشت-دانشگاه گيالن -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 9528357

9528370
-موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -زيست شناسي سلولي مولکولي 

غيرانتفاعي-تبريز
(3)سه دختر

9528370
-دانشگاه پيام نورگيالن -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزرشت
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه شاهرود-زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 9528370

9628374
-دانشگاه محقق اردبيلي |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

عجب شير/روزانه/ اردبيل 
(3)سه دختر

(3)سه دخترازنا/روزانه/ دانشگاه ايالم |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 9628374

9628395
دانشگاه پيام نوراستان |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

مالرد/پيام نور/ مركزكرج -البرز
(3)سه دختر

(3)سه دخترقائن/روزانه/ دانشگاه بيرجند |شيمي محض9628395



(3)سه پسررودان/روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |شيمي محض9628417

9628441
پيام / مركزشيراز -دانشگاه پيام نوراستان فارس |روانشناسي

بستك/نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترنظرآباد/روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|زيست شناسي گياهي9628467

(3)سه پسرشهر قدس/روزانه/ دانشگاه اراك |شيمي كاربردي9628467

(3)سه دخترآبدانان/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |زيست شناسي جانوري9628488

(3)سه دخترتربت جام/روزانه/ دانشگاه بيرجند |زيست شناسي9628532

(3)سه دختركرج-/موسسه غيرانتفاعي ال طه |مديريت بازرگاني9628557

9628557
دانشگاه تربت |كارداني توليدوبهره برداري ازگياهان دارويي ومعطر

بشرويه/روزانه/ حيدريه 
(3)سه دختر

(3)سه دختراسفراين/روزانه/ / ويژه خواهران /بجنورد-دانشگاه كوثر|حسابداري9628579

9628600
پرديس خواجه نصيرالدين -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

بم/فرهنگيان/ بومي استان كرمان -طوسي كرمان
(3)سه پسر

9528625
دانشگاه سيدجمال -گياهان دارويي ومعطر-مهندسي توليدات گياهي 

شبانه-اسدابادهمدان-الدين اسدابادي 
(3)سه دختر

9528625
دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

روزانه-گرگان-طبيعي 
(3)سه پسر

9528648
-دانشگاه فردوسي مشهد-محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرشبانه-دانشگاه ايالم-بهداشت موادغذايي 9528648

(3)سه دخترپيام نور-مركزدزفول-دانشگاه پيام نورخوزستان -حسابداري 9528682

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه يزد-علم اطالعات ودانش شناسي 9528682

(3)سه دخترشهربابك/روزانه/ دانشگاه گنبد |زيست شناسي9628693

9528698
-دانشگاه علوم پزشکي كردستان -كارشناسي بهداشت عمومي 

روزانه-سنندج
(3)سه دختر

(3)سه پسرشبانه-دانشگاه تبريز-علوم باغباني -مهندسي كشاورزي 9528698

9528698
-اهواز-دانشگاه شهيدچمران -علوم باغباني -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه دختر



(3)سه دخترپيام نور-واحدشوشتر-دانشگاه پيام نورخوزستان -شيمي 9528715

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه اروميه-علوم باغباني -مهندسي كشاورزي 9528715

9628717
/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |زيست شناسي سلولي ومولکولي

بوكان/روزانه
(3)سه دختر

9628717
نوبت / زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |حسابداري

ايرانشهر/دوم
(3)سه پسر

9628743
سازمان -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم |علوم قران وحديث

شوشتر/روزانه/ قم -اوقاف وامورخيريه 
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه زابل-زيست شناسي 9528744

(3)سه پسرشبانه-دانشگاه ايالم-علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 9528744

(3)سه پسرروزانه-كرمان-دانشگاه شهيدباهنر-شيمي 9528766

9528766
-دانشگاه علوم پزشکي زابل-مديريت خدمات بهداشتي درماني 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرشبانه-دانشگاه جيرفت-شيمي 9528766

9528766
-خوزستان-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -حسابداري 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-رشت-دانشگاه گيالن -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 9528766

(3)سه دخترايذه/روزانه/ دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور|شيمي كاربردي9628767

(3)سه پسرروزانه-اهواز-دانشگاه شهيدچمران -زيست شناسي 9528792

(3)سه دخترپيام نور-واحدقصرشيرين-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -حسابداري 9528792

9528792
-دانشگاه پيام نورلرستان -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزخرم اباد
(3)سه دختر

(3)سه پسرنيمه حضوري-دانشگاه اروميه-علوم اقتصادي 9528823

(3)سه دخترتايباد/روزانه/ دانشگاه بيرجند |زيست شناسي9628833

9628833
/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |علم اطالعات ودانش شناسي

مهربان/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-خرم اباد-دانشگاه لرستان -گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 9528840



(3)سه دخترشبانه-دانشگاه ايالم-بهداشت موادغذايي 9528840

(3)سه دخترشهربابك/نوبت دوم/ رفسنجان /-عج /دانشگاه ولي عصر|حسابداري9628859

(3)سه پسرغيرانتفاعي-دماوند-موسسه غيرانتفاعي ارشاد-حسابداري 9528864

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه بيرجند-زيست شناسي 9528864

9628883
/ سبزوار -دانشگاه حکيم سبزواري |زيست شناسي سلولي ومولکولي

فردوس/روزانه
(3)سه دختر

9628883
/ دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور|شيمي كاربردي

انديمشك/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-پرندك-موسسه غيرانتفاعي پرندك -حسابداري 9528884

(3)سه پسرشبانه-دانشگاه ياسوج-شيمي 9528884

(3)سه پسرروزانه-كرمان-دانشگاه شهيدباهنر-شيمي 9528899

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه جيرفت-گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 9528899

(3)سه پسرروزانه-كرمان-دانشگاه شهيدباهنر-مديريت بازرگاني 9528899

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان-مهندسي بهداشت حرفه اي 9528899

(3)سه دخترغيرانتفاعي-قزوين-موسسه غيرانتفاعي رجا-علوم اقتصادي 9528899

(3)سه دختربانه/روزانه/ دانشگاه اروميه |شيمي محض9628911

(3)سه پسرسقز/روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |فقه وحقوق شافعي9628911

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه سمنان-علوم اقتصادي 9528923

(3)سه پسرپيام نور-واحدخواف-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -حسابداري 9528923

(3)سه دخترقروه/روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |مديريت بازرگاني9628938

(3)سه دخترغيرانتفاعي-مشهد-موسسه غيرانتفاعي شانديز-مديريت مالي 9528942

9528942
-پل دخترلرستان-موسسه غيرانتفاعي پل دختر-حسابداري 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر



(3)سه دخترشبانه-دانشگاه زابل-زيست شناسي 9528942

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه شهركرد-جنگلداري -مهندسي منابع طبيعي 9528942

(3)سه دخترپيام نور-مركزكرمانشاه-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -زيست شناسي 9528966

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه جهرم-علوم باغباني -مهندسي كشاورزي 9528966

(3)سه دخترپيام نور-واحدشوشتر-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت صنعتي 9528966

9528966
-دانشگاه محقق اردبيلي -زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 

روزانه-اردبيل
(3)سه دختر

9528966
-دانشگاه شهيدچمران -زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 

روزانه-اهواز
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-ايرانشهر-دانشگاه واليت -زمين شناسي 9528966

9528966
پيام -مركزاراك-دانشگاه پيام نوراستان مركزي -مديريت صنعتي 

نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزمراغه-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -حسابداري 9528994

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه ياسوج-مرتع وابخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 9529009

(3)سه پسرشبانه-دانشگاه ايالم-بهداشت موادغذايي 9529023

(3)سه دخترپاكدشت/روزانه/ دانشگاه صنعتي شاهرود |شيمي محض9629030

(3)سه دخترپيام نور-واحدگتوند-دانشگاه پيام نورخوزستان -حسابداري 9529035

(3)سه دخترروزانه-بوشهر-دانشگاه خليج فارس -علم اطالعات ودانش شناسي 9529035

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه زابل-زيست شناسي 9529035

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه شاهرود-گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 9529035

(3)سه دخترغيرانتفاعي/-ع /دانشگاه بين المللي امام رضا-مديريت بازرگاني 9529035

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه دامغان-زمين شناسي 9529035

(3)سه پسرروزانه-اهواز-دانشگاه شهيدچمران -مديريت بازرگاني 9529035



(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي همدان-كتابداري درشاخه پزشکي 9529035

(3)سه دخترياسوج/نوبت دوم/ دانشگاه ايالم |علوم ازمايشگاهي دامپزشکي9629051

9629051
-دانشگاه شهيدباهنر|/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

كهنوج/روزانه/ كرمان 
(3)سه دختر

9629051
-پرديس شهيدرجايي قزوين-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

محمديه/فرهنگيان/ بومي استان قزوين 
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-واحدتايباد-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -شيمي 9529054

(3)سه دخترپيام نور-مركزاهواز-دانشگاه پيام نورخوزستان -زيست شناسي 9529054

(3)سه پسرشبانه-اهواز-دانشگاه شهيدچمران -حسابداري 9529054

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه ايالم-زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 9529054

(3)سه دخترپيام نور-واحدتکاب-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -زيست شناسي 9529054

9629070
سيب /نوبت دوم/ زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |روانشناسي

سوران و مهرستان
(3)سه دختر

(3)سه دخترپاكدشت/غير انتفاعي/ دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي |مديريت مالي9629070

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه اروميه-مرتع وابخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 9529076

(3)سه دخترپيام نور-واحدخواف-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -حسابداري 9529076

9529076
-دانشگاه هرمزگان -مرتع وابخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 

روزانه-بندرعباس
(3)سه پسر

(3)سه دخترلنده دوگنبدان/روزانه/ دانشگاه ياسوج |شيمي محض9629093

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه بوعلي سيناهمدان-مديريت دولتي 9529100

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل-مهندسي بهداشت محيط9529100

(3)سه دخترمالرد/روزانه/ دانشگاه دامغان |زيست شناسي سلولي ومولکولي9629115

9629135
/ قزوين /-ره /دانشگاه بين المللي امام خميني |مهندسي فضاي سبز

قزوين/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه بيرجند-زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 9529142



(3)سه پسرروزانه-ايرانشهر-دانشگاه واليت -مديريت دولتي 9529142

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه ياسوج-زيست شناسي 9529142

9529142
دانشگاه پيام نوركهگيلويه -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-واحددهدشت-وبويراحمد
(3)سه پسر

(3)سه دخترشهر قدس/روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|شيمي محض9629154

(3)سه دخترشبانه-كرمان-دانشگاه شهيدباهنر-زيست شناسي 9529165

(3)سه دخترپيام نور-مركزدزفول-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت بازرگاني 9529165

(3)سه دخترپيام نور-مركزاصفهان-دانشگاه پيام نوراصفهان -مديريت بازرگاني 9529165

9529165
-بوشهر-دانشگاه خليج فارس -كارداني تکنولوژي توليدات گياهي 

شبانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه مالير-زيست شناسي 9529179

9529203
-موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -زيست شناسي سلولي مولکولي 

غيرانتفاعي-تبريز
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه گنبد-علوم اقتصادي 9529203

(3)سه دخترپيام نور-واحدقشم-دانشگاه پيام نورهرمزگان -حسابداري 9529203

(3)سه دخترآبادان/روزانه/ دانشگاه دامغان |زيست شناسي سلولي ومولکولي9629222

(3)سه پسرخرم بيد/نوبت دوم/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |شيمي محض9629222

9629222
/ بهبهان /-ص /دانشگاه صنعتي خاتم االنبيا|شيمي كاربردي

رامهرمز/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترتهران/غير انتفاعي/ دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي |مديريت مالي9629222

9529223
دانشگاه محقق اردبيلي -مهندسي چوب وكاغذ-مهندسي منابع طبيعي 

روزانه-اردبيل-
(3)سه دختر

(3)سه پسرنيمه حضوري-سنندج-دانشگاه كردستان -مديريت بازرگاني 9529223

9629242
باغ /روزانه/ دانشگاه ايالم |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

بهادران
(3)سه دختر

(3)سه دخترفالورجان/روزانه/ دانشگاه يزد |شيمي محض9629242



(3)سه دخترپيام نور-مركزقزوين-دانشگاه پيام نورقزوين -شيمي 9529250

(3)سه دخترپيام نور-مركزجيرفت-دانشگاه پيام نوركرمان -حسابداري 9529250

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه ياسوج-زيست شناسي 9529250

(3)سه پسربردسير/روزانه/ دانشگاه فردوسي مشهد |مهندسي فضاي سبز9629263

9529271
دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

روزانه-گرگان-طبيعي 
(3)سه پسر

9529271
دانشگاه علوم كشاورزي -زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 

روزانه-اهواز-ومنابع طبيعي رامين 
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزتبريز-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -شيمي 9529271

9529271
دانشگاه محقق اردبيلي -مهندسي چوب وكاغذ-مهندسي منابع طبيعي 

روزانه-اردبيل-
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-رشت-دانشگاه گيالن -جنگلداري -مهندسي منابع طبيعي 9529271

9629282
/ دانشگاه جيرفت |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

جيرفت/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه مالير-علوم خاك -مهندسي كشاورزي 9529297

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه شهركرد-علوم دامي -مهندسي كشاورزي 9529297

(3)سه پسرربط/روزانه/ دانشگاه اروميه |شيمي محض9629299

(3)سه دخترپيام نور-واحدشهريار-دانشگاه پيام نورتهران -زيست شناسي 9529320

(3)سه دخترپيام نور-مركززرين شهر-دانشگاه پيام نوراصفهان -حسابداري 9529320

(3)سه پسرپيام نور-واحدقروه-دانشگاه پيام نوركردستان -مديريت بازرگاني 9529320

9629320
پرديس / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |مهندسي بهداشت محيط

دورود/خودگردان
(3)سه دختر

9629320
/ دانشگاه زنجان |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

اسالم شهر/روزانه
(3)سه پسر

9529341
-رشت-دانشگاه گيالن -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه اروميه-مرتع وابخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 9529341



9529364
-تهران جنوب-دانشگاه پيام نورتهران -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه شاهرود-علوم باغباني -مهندسي كشاورزي 9529364

9629365
پيام / مركزورامين -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حسابداري

قرچك/نور
(3)سه دختر

9629365
غير / قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني |حسابداري

كرج/انتفاعي
(3)سه دختر

9629365
/ دانشگاه علوم پزشکي زاهدان |كتابداري درشاخه پزشکي

سوق دوگنبدان/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترگنبد/نوبت دوم/ دانشگاه سمنان |كارداني دامپزشکي9629365

9529382
-مركزماكو-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -مديريت بازرگاني 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-اروميه-موسسه غيرانتفاعي نژند-شيمي 9529382

(3)سه دخترساري/روزانه/ دانشگاه گنبد |زيست شناسي سلولي ومولکولي9629389

(3)سه دختركامياران/روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |زيست شناسي جانوري9629413

(3)سه دختردورود/روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|شيمي محض9629413

(3)سه دخترايرانشهر/روزانه/ دانشگاه زابل |شيمي كاربردي9629413

9629413
/ دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل |بهداشت وبازرسي گوشت

ساري/روزانه
(3)سه پسر

9629413
/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |علم اطالعات ودانش شناسي

رباط كريم/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترفراشبند/غير انتفاعي/ شيراز -موسسه غيرانتفاعي حافظ|حسابداري9629413

(3)سه دخترنورآباد/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |مديريت بازرگاني9629413

(3)سه پسرگيالنغرب/روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |شيمي محض9629506

9629530
ويژه /بجنورد-دانشگاه كوثر|زيست شناسي سلولي ومولکولي

جاجرم/روزانه/ / خواهران 
(3)سه دختر

(3)سه پسرقره ضياءالدين/روزانه/ دانشگاه تبريز |شيمي محض9629530

(3)سه دخترسمنان/روزانه/ دانشگاه دامغان |شيمي كاربردي9629554



(3)سه پسرمريوان/روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |علوم ومهندسي خاك9629625

9629625
-پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

ميناب/فرهنگيان/ بومي هرمزگان 
(3)سه پسر

9629647
/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|علم اطالعات ودانش شناسي

ماهان/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه ياسوج-زيست شناسي 9529652

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه تبريز-زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 9529675

(3)سه دخترپيام نور-واحدديواندره-دانشگاه پيام نوركردستان -حسابداري 9529675

(3)سه دخترروزانه-خرم اباد-دانشگاه لرستان -مديريت بازرگاني 9529675

9629697
-موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان |فناوري اطالعات سالمت

تايباد/غير انتفاعي/ مشهد 
(3)سه پسر

(3)سه پسرشبانه-دانشگاه ياسوج-زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 9529707

(3)سه دخترپيام نور-واحدشوشتر-دانشگاه پيام نورخوزستان -حسابداري 9529707

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه شهركرد-علوم دامي -مهندسي كشاورزي 9529707

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه ياسوج-شيمي 9529733

(3)سه دخترروزانه-مجتمع اموزش عالي بم-مديريت جهانگردي 9529733

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه جيرفت-زيست شناسي 9529733

(3)سه دخترروزانه-سنندج-دانشگاه كردستان -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 9529733

(3)سه دخترروزانه-بوشهر-دانشگاه خليج فارس -شيالت -مهندسي منابع طبيعي 9529733

(3)سه پسرفرديس/روزانه/ دانشگاه دامغان |زيست شناسي سلولي ومولکولي9629749

9629749
/ تبريز -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان |روانشناسي

ايلخچي/غير انتفاعي
(3)سه دختر

9629749
پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي -دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

كرمانشاه/فرهنگيان/ بومي استان تهران -كرج
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدگتوند-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت بازرگاني 9529759



(3)سه دخترشبانه-دانشگاه يزد-محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 9529759

9529759
-بندرعباس-دانشگاه هرمزگان -علوم باغباني -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-قزوين-موسسه غيرانتفاعي البرز-حسابداري 9529780

(3)سه دخترغيرانتفاعي-تهران-موسسه غيرانتفاعي ال طه -مديريت بازرگاني 9529780

(3)سه دخترغيرانتفاعي-قزوين-موسسه غيرانتفاعي رجا-حسابداري 9529794

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه تهران-علوم باغباني -مهندسي كشاورزي 9529794

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه ياسوج-شيمي 9529794

9629802
-موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان |فناوري اطالعات سالمت

رشتخوار/غير انتفاعي/ مشهد 
(3)سه پسر

9629802
مركزبندرامام خميني -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |روانشناسي

ماه شهر/پيام نور/ / ره /
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه بجنورد-علوم اقتصادي 9529827

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه زابل-زيست شناسي 9529827

9629838
پيام / مركزاصفهان -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |روانشناسي

اصفهان/نور
(3)سه دختر

9629838
غير / / ويژه خواهران /كرج -موسسه غيرانتفاعي رسام |حسابداري

شهر قدس/انتفاعي
(3)سه دختر

9629838
-پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

حاجي آباد/فرهنگيان/ بومي هرمزگان 
(3)سه پسر

(3)سه پسركبودرآهنگ/نوبت دوم/ دانشگاه ايالم |كارداني دامپزشکي9629838

9529846
دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع -گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 

روزانه-گرگان-طبيعي 
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-واحدهريس-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -حسابداري 9529846

(3)سه پسرخاتم/روزانه/ دانشگاه يزد |شيمي محض9629860

(3)سه پسرروزانه-زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان -مهندسي فضاي سبز9529870

(3)سه دخترروزانه-بندرعباس-دانشگاه هرمزگان -زيست شناسي 9529870



(3)سه پسرشبانه-دانشگاه تبريز-بازرسي گوشت 9529870

(3)سه دخترروزانه-گرگان-دانشگاه گلستان -زيست شناسي 9529870

9629883
بومي -پرديس شهيدمدرس ايالم-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

سرابله/فرهنگيان/ استان ايالم 
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-كرمان-دانشگاه شهيدباهنر-شيمي 9529891

(3)سه پسرپيام نور-مركززابل-دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان -حسابداري 9529891

(3)سه پسرغيرانتفاعي/-ع /دانشگاه بين المللي امام رضا-مديريت بيمه 9529891

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه يزد-شيمي 9529891

(3)سه دخترمراوه تپه/روزانه/ دانشگاه گنبد |زيست شناسي9629906

9629906
-دانشگاه محقق اردبيلي |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

نمين/روزانه/ اردبيل 
(3)سه دختر

9629906
پيام / مركزكرج -دانشگاه پيام نوراستان البرز|شيمي كاربردي

مالرد/نور
(3)سه پسر

(3)سه پسرشبانه-دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-شيمي 9529917

(3)سه پسرروزانه-دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر-پرستاري 9529917

9529917
-بوشهر-دانشگاه خليج فارس -كارداني تکنولوژي توليدات گياهي 

شبانه
(3)سه پسر

9629927
/ مركزتبريز -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي |حسابداري

بوكان/پيام نور
(3)سه پسر

9629927
ويژه /مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند|علوم ورزشي

حاجي آباد/روزانه/ / خواهران 
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-بجنورد-دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -پرستاري 9529934

9529934
-پل دخترلرستان-موسسه غيرانتفاعي پل دختر-كارداني اموربيمه 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدنظراباد-دانشگاه پيام نورالبرز-مديريت بازرگاني 9529934

9529934
دانشگاه علوم كشاورزي -زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 

روزانه-اهواز-ومنابع طبيعي رامين 
(3)سه دختر

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه شهركرد-زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 9529934



9529934
دانشگاه علوم كشاورزي -مرتع وابخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 

روزانه-اهواز-ومنابع طبيعي رامين 
(3)سه دختر

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه اروميه-گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 9529934

(3)سه دخترپيام نور-واحدبستك-دانشگاه پيام نورهرمزگان -حسابداري 9529934

(3)سه دختردورود/روزانه/ دانشگاه قم |زيست شناسي جانوري9629956

9629956
-پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

قشم/فرهنگيان/ بومي هرمزگان 
(3)سه پسر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-كرمان-موسسه غيرانتفاعي فرهيختگان -حسابداري 9529959

(3)سه پسرپيام نور-واحدهشتگرد-دانشگاه پيام نورالبرز-حسابداري 9529959

(3)سه پسرپيام نور-مركزاليگودرز-دانشگاه پيام نورلرستان -شيمي 9529959

9529981
-دانشگاه پيام نورلرستان -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدكوهدشت
(3)سه پسر

9529981
-بندرعباس-دانشگاه هرمزگان -علوم باغباني -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه دختر

9629985
/ مركزتبريز -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي |روانشناسي

شهرك سهند/پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرشبانه-دانشگاه ايالم-علوم اقتصادي 9530003

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه بيرجند-زمين شناسي 9530003

9530003
دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع -گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 

روزانه-گرگان-طبيعي 
(3)سه پسر

(3)سه دختركبودرآهنگ/روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|شيمي كاربردي9630019

9630019
-پرديس عالمه طباطبائي بوشهر-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

بندر دير/فرهنگيان/ بومي استان بوشهر 
(3)سه پسر

(3)سه پسرنيمه حضوري-دانشگاه اروميه-مديريت بازرگاني 9530026

9530026
موسسه غيرانتفاعي -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

غيرانتفاعي-تنکابن-رودكي 
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزقزوين-دانشگاه پيام نورقزوين -شيمي 9530026

(3)سه دخترهريس/روزانه/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |شيمي محض9630036



(3)سه دخترخاتم/غير انتفاعي/ يزد /-غيرانتفاعي /دانشگاه علم وهنر|روانشناسي9630036

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه اروميه-علوم خاك -مهندسي كشاورزي 9530048

(3)سه پسرشبانه-كرمانشاه-دانشگاه رازي -علوم اقتصادي 9530048

(3)سه دخترپيام نور-مركزخرامه-دانشگاه پيام نورفارس -مديريت صنعتي 9530048

9630057
بومي شرق استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي بم|بهداشت عمومي

جيرفت/مناطق محروم/ 
(3)سه پسر

(3)سه پسرغيرانتفاعي-دماوند-موسسه غيرانتفاعي ارشاد-حسابداري 9530064

9530064
-اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي -گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزصفاشهر-دانشگاه پيام نورفارس -حسابداري 9530064

(3)سه دخترپيام نور-واحدشوشتر-دانشگاه پيام نورخوزستان -شيمي 9530064

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه ايالم-علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 9530064

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه زابل-زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 9530064

9530064
-بندرعباس-دانشگاه هرمزگان -شيالت -مهندسي منابع طبيعي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه ايالم-كارداني دامپزشکي 9530085

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه ايالم-كارداني دامپزشکي 9530085

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه زابل-علوم دامي -مهندسي كشاورزي 9530085

(3)سه پسرروزانه-كرمانشاه-دانشگاه رازي -مديريت مالي 9530085

9630105
پيام / مركزشيراز -دانشگاه پيام نوراستان فارس |حسابداري

خرامه/نور
(3)سه دختر

9630105
-پرديس عالمه طباطبائي بوشهر-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

بندر دير/فرهنگيان/ بومي استان بوشهر 
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-خرم اباد-دانشگاه لرستان -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 9530115

(3)سه دخترپيام نور-واحدهشتگرد-دانشگاه پيام نورالبرز-حسابداري 9530115



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه زابل-گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 9530115

(3)سه پسرشبانه-بابلسر-دانشگاه مادختردران -علوم اقتصادي 9530131

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه ايالم-زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 9530131

(3)سه دخترآمل/نوبت دوم/ بابلسر -دانشگاه مازندران |شيمي كاربردي9630131

9530150
-اروميه-موسسه غيرانتفاعي افاق -گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدمراوه تپه-دانشگاه پيام نورگلستان -مديريت دولتي 9530175

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه بوعلي سيناهمدان-مديريت دولتي 9530175

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه دخترجان-علوم خاك -مهندسي كشاورزي 9530175

(3)سه دخترروزانه-گرگان-دانشگاه گلستان -زيست شناسي 9530175

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه مالير-مهندسي فضاي سبز9530200

(3)سه پسرروزانه-ايرانشهر-دانشگاه واليت -حسابداري 9530200

9630203
/ دانشگاه صنعتي اصفهان |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

دهاقان/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرشبانه-كرمان-دانشگاه شهيدباهنر-گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 9530221

9530221
دانشگاه سيدجمال -گياهان دارويي ومعطر-مهندسي توليدات گياهي 

روزانه-اسدابادهمدان-الدين اسدابادي 
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزاوز-دانشگاه پيام نورفارس -زيست شناسي 9530221

(3)سه پسرروزانه-خرم اباد-دانشگاه لرستان -زمين شناسي 9530221

(3)سه دخترروزانه-سنندج-دانشگاه كردستان -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 9530221

9630227
مناطق / بومي هرمزگان -دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس|پرستاري

ميناب/محروم
(3)سه دختر

(3)سه پسرارسنجان/روزانه/ دانشگاه ياسوج |شيمي كاربردي9630227

(3)سه دخترروزانه-سنندج-دانشگاه كردستان -جنگلداري -مهندسي منابع طبيعي 9530241



(3)سه دخترپيام نور-واحدپاوه-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -حسابداري 9530241

9530241
-اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي -گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه پسر

9630256
دانشگاه علوم كشاورزي |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

تنکابن/روزانه/ ومنابع طبيعي ساري 
(3)سه پسر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-پرندك-موسسه غيرانتفاعي پرندك -حسابداري 9530276

(3)سه دخترپيام نور-مركزبوشهر-دانشگاه پيام نوربوشهر-زيست شناسي 9530297

(3)سه پسرروزانه-زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان -مهندسي فضاي سبز9530297

9530297
خرم -دانشگاه لرستان -زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 

روزانه-اباد
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه گنبد-علوم اقتصادي 9530297

9630310
/ بوشهر -دانشگاه خليج فارس |علم اطالعات ودانش شناسي

گچساران/روزانه
(3)سه دختر

9530321
-يزد-دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-زيست شناسي سلولي مولکولي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدادخترا-دانشگاه پيام نورلرستان -زيست شناسي 9530321

(3)سه دخترپيام نور-مركزيزد-دانشگاه پيام نوريزد-زيست شناسي 9530321

(3)سه پسرپيام نور-مركزشيراز-دانشگاه پيام نورفارس -مديريت دولتي 9530336

9530336
-دانشگاه پيام نورگيالن -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزرشت
(3)سه دختر

9530336
دانشگاه -گياهان دارويي ومعطر-مهندسي توليدات گياهي 

روزانه/-ويژه خواهران /نهاوند
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزجوانرود-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -حسابداري 9530336

(3)سه پسرقائميه/روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|مديريت دولتي9630348

9630414
-دانشگاه محقق اردبيلي |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

سياهکل/روزانه/ اردبيل 
(3)سه پسر

9630414
/ دانشگاه علوم پزشکي زاهدان |كتابداري درشاخه پزشکي

جيرفت/روزانه
(3)سه دختر

9630435
پيام / تهران جنوب -دانشگاه پيام نوراستان تهران |روانشناسي

مالرد/نور
(3)سه دختر



(3)سه پسربوئين مياندشت/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |شيمي كاربردي9630483

(3)سه پسرمركز قزوين- دانشگاه پيام نور قزوين حسابداري 9530494

(3)سه پسرگرگان- دانشگاه گلستان زمين شناسي 9530494

(3)سه پسربندرتركمن/روزانه/ گرگان -دانشگاه گلستان |شيمي كاربردي9630541

9630563
/ دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل |زيست فناوري

شيروان/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زمين شناسي 9530584

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-زيست شناسي 9530584

9630587
-دانشگاه سيستان وبلوچستان |مديريت كسب وكارهاي كوچك

زرند/روزانه/ زاهدان 
(3)سه پسر

9630610
مناطق / بومي استان سمنان -دانشگاه علوم پزشکي سمنان|پرستاري

شاهرود/محروم
(3)سه پسر

(3)سه پسرگيالنغرب/روزانه/ دانشگاه تهران |علوم ومهندسي خاك9630610

9530614
-مركزاسداباد-دانشگاه پيام نورهمدان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزقزوين-دانشگاه پيام نورقزوين -زيست شناسي 9530614

9530614
مجتمع اموزش عالي -مرتع وابخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 

شبانه-سراوان
(3)سه پسر

9630635
نوبت / دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل |زيست فناوري

آمل/دوم
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-اهواز-دانشگاه شهيدچمران -شيمي 9530638

(3)سه دخترشبانه-كرمان-دانشگاه شهيدباهنر-حسابداري 9530656

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه اروميه-علوم دامي -مهندسي كشاورزي 9530656

(3)سه دخترايذه/روزانه/ بهبهان /-ص /دانشگاه صنعتي خاتم االنبيا|شيمي كاربردي9630659

(3)سه دخترجوانرود/روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |زيست شناسي جانوري9630678

9630678
-پرديس شهيدبهشتي مشهد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

دولت آبادتربت حيدريه/فرهنگيان/ بومي خراسان رضوي 
(3)سه پسر



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه گنبد-زيست شناسي 9530682

9530705
-واحدشهرجديدپرديس-دانشگاه پيام نورتهران -مديريت دولتي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزكرمانشاه-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -مديريت دولتي 9530705

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه خوارزمي تهران-زمين شناسي 9530705

(3)سه دخترغيرانتفاعي-گرگان-موسسه غيرانتفاعي گلستان -حسابداري 9530705

(3)سه دخترپيام نور-واحدبيله سوار-دانشگاه پيام نوراردبيل -حسابداري 9530730

9530730
-رفسنجان/عج /دانشگاه ولي عصر-گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه دختر

9530730
-دانشگاه پيام نورقزوين -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزقزوين
(3)سه پسر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-گرگان-موسسه غيرانتفاعي حکيم جرجاني -حسابداري 9530730

(3)سه پسرپيام نور-مركزاسداباد-دانشگاه پيام نورهمدان -حسابداري 9530730

(3)سه پسرروزانه-اهواز-دانشگاه شهيدچمران -شيمي 9530730

(3)سه دخترشوشتر/روزانه/ دانشگاه شهركرد |زيست شناسي گياهي9630745

9530761
-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-واحدشيروان
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزسنندج-دانشگاه پيام نوركردستان -زيست شناسي 9530761

9530761
دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

روزانه-اهواز-طبيعي رامين 
(3)سه دختر

(3)سه دختربردسير/روزانه/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|شيمي كاربردي9630767

9530785
-دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل-مديريت خدمات بهداشتي درماني 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشکده علوم پزشکي بم-پرستاري 9530785

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه تبريز-زمين شناسي 9530785

(3)سه پسرفيروزآباد/روزانه/ دانشگاه شيراز |علوم ومهندسي محيطزيست9630790



9630790
/ دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل |بهداشت موادغذايي

ساري/روزانه
(3)سه پسر

9630812
پيام / واحدانديمشك -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |حسابداري

انديمشك/نور
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-مركزمريوان-دانشگاه پيام نوركردستان -مديريت دولتي 9530828

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-اقيانوس شناسي 9530828

(3)سه دخترانار/روزانه/ رفسنجان /-عج /دانشگاه ولي عصر|مديريت بازرگاني9630832

9530853
-اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي -گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه زابل-شيمي 9530853

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه اردكان-اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 9530853

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه گنبد-علوم دامي -مهندسي كشاورزي 9530853

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه بوعلي سيناهمدان-علوم خاك -مهندسي كشاورزي 9530853

9530853
-دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري -مديريت دولتي 

پيام نور-مركزشهركرد
(3)سه دختر

9530853
-نکا-موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -كارداني شيمي ازمايشگاهي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دختردهلران/روزانه/ دانشگاه ايالم |بهداشت موادغذايي9630855

(3)سه پسرروزانه-رشت-دانشگاه گيالن -زيست شناسي 9530875

(3)سه دخترپيرانشهر/روزانه/ دانشگاه صنعتي اروميه |شيمي كاربردي9630881

(3)سه دخترپيام نور-مركزاوز-دانشگاه پيام نورفارس -مديريت بازرگاني 9530893

9630904
/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |زيست شناسي سلولي ومولکولي

خوي/روزانه
(3)سه دختر

9630904
-دانشگاه شهيدباهنر|/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

جيرفت/روزانه/ كرمان 
(3)سه دختر

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه ايالم-مديريت بازرگاني 9530919

(3)سه دخترپيام نور-واحدشوشتر-دانشگاه پيام نورخوزستان -حسابداري 9530939



(3)سه دخترشبانه-دانشگاه بوعلي سيناهمدان-كارداني دامپزشکي 9530939

(3)سه دخترپيام نور-مركزخرمشهر-دانشگاه پيام نورخوزستان -شيمي 9530939

(3)سه دخترپيام نور-واحدهفتگل-دانشگاه پيام نورخوزستان -شيمي 9530939

9530939
دانشگاه پيام نوراذربايجان -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزتبريز-شرقي 
(3)سه پسر

9530939
-موسسه غيرانتفاعي نوردانش -زيست شناسي سلولي مولکولي 

غيرانتفاعي-ميمه
(3)سه دختر

(3)سه پسرسقز/روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |شيمي كاربردي9630952

9530965
-موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -زيست شناسي سلولي مولکولي 

غيرانتفاعي-تبريز
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي -زمين شناسي 9530965

9630971
/ بومي هرمزگان -بندرعباس-دانشگاه هرمزگان |مديريت صنعتي

بستك/مناطق محروم
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه شهركرد-گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 9530992

(3)سه دخترپيام نور-واحدكليبر-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -حسابداري 9530992

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه بيرجند-علوم دامي -مهندسي كشاورزي 9531017

(3)سه دختربندرامام خميني/روزانه/ دانشگاه مالير |زيست فناوري9631031

(3)سه پسرطبس/روزانه/ سبزوار -دانشگاه حکيم سبزواري |زيست شناسي9631031

(3)سه دخترپيام نور-مركزبجنورد-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -حسابداري 9531047

(3)سه دخترايذه/نوبت دوم/ دانشگاه اراك |مهندسي علوم دامي9631052

(3)سه پسرپيام نور-مركزورامين-دانشگاه پيام نورتهران -حسابداري 9531066

9531066
-بندرعباس-دانشگاه هرمزگان -علوم باغباني -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه دختر

9531066
-خوزستان-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -حسابداري 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

9531066
/-اصفهان /فوالدشهر-موسسه غيرانتفاعي امين -كارداني اموربانکي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر



(3)سه پسرشبانه-دانشگاه بوعلي سيناهمدان-مديريت دولتي 9531066

9531066
-اموزشکده كشاورزي -كاربردي امورزراعي وباغي -كارداني علمي 

شبانه-وابسته به وزارت كشاورزي كرج
(3)سه دختر

9631080
-دانشگاه سيستان وبلوچستان |زيست شناسي سلولي ومولکولي

قلعه گنج/روزانه/ زاهدان 
(3)سه دختر

(3)سه دختراللجين/روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|كارداني دامپزشکي9631080

(3)سه دخترجيرفت/نوبت دوم/ دانشگاه جيرفت |علوم ومهندسي خاك9631109

(3)سه دختركامياران/روزانه/ دانشگاه زنجان |شيمي محض9631109

(3)سه دخترپيام نور-مركدخترجف اباد-دانشگاه پيام نوراصفهان -زيست شناسي 9531114

9531114
-مركزسبزوار-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -مديريت بازرگاني 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترنيمه حضوري-دانشگاه اروميه-مديريت بازرگاني 9531114

9531114
-رشت-دانشگاه گيالن -زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه پسر

9631136
پيام / مركزپرند -دانشگاه پيام نوراستان تهران |روانشناسي

شهرجديد پرند/نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه بوعلي سيناهمدان-علوم دامي -مهندسي كشاورزي 9531137

(3)سه دخترپيام نور-مركزصومعه سرا-دانشگاه پيام نورگيالن -حسابداري 9531157

(3)سه پسرشبانه-دانشگاه ياسوج-شيمي 9531157

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه شيراز-علوم دامي -مهندسي كشاورزي 9531157

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه بوعلي سيناهمدان-مديريت بازرگاني 9531157

(3)سه دخترروزانه-بوشهر-دانشگاه خليج فارس -علم اطالعات ودانش شناسي 9531157

(3)سه دخترخسروشاه/نوبت دوم/ دانشگاه تبريز |شيمي محض9631165

(3)سه پسرمالرد/پيام نور/ واحدمالرد -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حسابداري9631165

9531182
دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع -علوم خاك -مهندسي كشاورزي 

روزانه-طبيعي ساري
(3)سه دختر



(3)سه پسرروزانه-دانشگاه جهرم-علوم باغباني -مهندسي كشاورزي 9531182

9631190
/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |زيست شناسي سلولي ومولکولي

پارس آباد مغان/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دختربستان آباد/روزانه/ دانشگاه تبريز |زيست شناسي گياهي9631190

9631190
پيام / مركزگنبدكاووس -دانشگاه پيام نوراستان گلستان |روانشناسي

گنبد/نور
(3)سه دختر

9531200
-تهران-دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -مديريت جهانگردي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

9531200
دانشگاه پيام نوركردستان -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزسنندج-
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزاليگودرز-دانشگاه پيام نورلرستان -حسابداري 9531200

(3)سه دخترغيرانتفاعي-ساوه-موسسه غيرانتفاعي فن ودانش -مديريت صنعتي 9531219

(3)سه پسراسفراين/روزانه/ مجتمع اموزش عالي گناباد |مديريت صنعتي9631238

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه ايالم-حسابداري 9531241

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه بوعلي سيناهمدان-علوم دامي -مهندسي كشاورزي 9531241

9531241
دانشگاه علوم كشاورزي -زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 

روزانه-اهواز-ومنابع طبيعي رامين 
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان -مديريت مالي 9531241

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه تبريز-علوم دامي -مهندسي كشاورزي 9531241

(3)سه دخترغيرانتفاعي-قزوين-موسسه غيرانتفاعي البرز-مديريت مالي 9531241

(3)سه پسريزد ژنتيك- زيست شناسي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر9531247

9531270
پيام -مركزسبزوار-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -زمين شناسي 

نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه ايالم-علوم باغباني -مهندسي كشاورزي 9531270

9531289
-ساري-موسسه غيرانتفاعي سنا-زيست شناسي سلولي مولکولي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزبوشهر-دانشگاه پيام نوربوشهر-مديريت بازرگاني 9531289



(3)سه دخترپيام نور-مركزصفاشهر-دانشگاه پيام نورفارس -حسابداري 9531308

(3)سه دخترپيام نور-مركزشيراز-دانشگاه پيام نورفارس -زيست شناسي 9531308

(3)سه دخترپيام نور-واحدكاشان-دانشگاه پيام نوراصفهان -مديريت دولتي 9531308

9531308
-تبريز-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -علم اطالعات ودانش شناسي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زابل-مهندسي بهداشت محيط9531308

9631316
-دانشگاه محقق اردبيلي |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

آذرشهر/روزانه/ اردبيل 
(3)سه دختر

(3)سه دخترآمل/روزانه/ بابلسر -دانشگاه مازندران |شيمي محض9631316

(3)سه پسرپيام نور-مركزبرازجان-دانشگاه پيام نوربوشهر-حسابداري 9531329

9531329
پيام -واحداردل-دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري -حسابداري 

نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدپيرانشهر-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -حسابداري 9531329

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه اروميه-علوم دامي -مهندسي كشاورزي 9531355

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه شيراز-علوم باغباني -مهندسي كشاورزي 9531355

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه مالير-زيست شناسي 9531355

(3)سه دختركياشهر/روزانه/ رشت -دانشگاه گيالن |زيست شناسي جانوري9631366

9631366
دانشگاه پيام نوراستان |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

محمديه/پيام نور/ مركزقزوين -قزوين 
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزحسن اباد-دانشگاه پيام نورتهران -حسابداري 9531377

9531377
دانشگاه علوم -مهندسي چوب وكاغذ-مهندسي منابع طبيعي 

روزانه-گرگان-كشاورزي ومنابع طبيعي 
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزشادگان-دانشگاه پيام نورخوزستان -زيست شناسي 9531377

9531377
-ساري-دانشگاه علوم پزشکي مادختردران -مهندسي بهداشت محيط

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترجيرفت/نوبت دوم/ دانشگاه جيرفت |شيمي كاربردي9631390



(3)سه پسرروزانه-دانشگاه ياسوج-زيست شناسي 9531402

(3)سه دخترپيام نور-واحدكوهدشت-دانشگاه پيام نورلرستان -حسابداري 9531402

9631412
بومي شرق -دانشگاه علوم پزشکي بم|مهندسي بهداشت حرفه اي

ريگان/مناطق محروم/ استان كرمان 
(3)سه پسر

(3)سه دخترپارس آباد مغان/روزانه/ دانشگاه اروميه |شيمي محض9631412

9631437
-پرديس شهيدمطهري زاهدان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

ايرانشهر/فرهنگيان/ بومي سيستان وبلوچستان 
(3)سه پسر

9531443
-واحداسفراين-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -مديريت صنعتي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدسقز-دانشگاه پيام نوركردستان -مديريت دولتي 9531443

(3)سه دخترگاليکش/روزانه/ دانشگاه قم |زيست شناسي جانوري9631467

(3)سه دخترايذه/روزانه/ دانشگاه مراغه |زيست فناوري9631467

(3)سه پسرخرم آباد- دانشگاه لرستان زمين شناسي 9531503

9631516
زيراب /روزانه/ بابلسر -دانشگاه مازندران |زيست شناسي گياهي

سوادكوه
(3)سه دختر

(3)سه دختردشت آزادگان/روزانه/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |شيمي محض9631545

9631545
-پرديس شهيدرجايي قزوين-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

بوئين زهرا/فرهنگيان/ بومي استان قزوين 
(3)سه پسر

(3)سه پسرسقز/روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |زيست شناسي9631574

(3)سه دخترالمرد/روزانه/ زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |زيست شناسي9631574

9631574
غير / مشهد -موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي |روانشناسي

مشهد/انتفاعي
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزاهواز-دانشگاه پيام نورخوزستان -شيمي 9531599

9531599
-موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -زيست شناسي سلولي مولکولي 

غيرانتفاعي-تبريز
(3)سه دختر

9531625
-اهواز-دانشگاه شهيدچمران -گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه زابل-مهندسي فضاي سبز9531625



(3)سه دخترروزانه-دانشگاه جيرفت-گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 9531625

9531625
دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي -شيالت -مهندسي منابع طبيعي 

روزانه-چابهار
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه بيرجند-علوم دامي -مهندسي كشاورزي 9531625

9531625
-دانشگاه شهركرد-زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسردورود/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |مديريت بازرگاني9631639

(3)سه دخترغيرانتفاعي-مشهد-موسسه غيرانتفاعي بينالود-مهندسي فضاي سبز9531651

(3)سه دخترروزانه-رشت-دانشگاه گيالن -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 9531651

9531651
دانشگاه بوعلي -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

روزانه-سيناهمدان
(3)سه دختر

9531651
موسسه غيرانتفاعي -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

غيرانتفاعي-گلستان-بهاران 
(3)سه دختر

9631663
پيام / مركزكرمان -دانشگاه پيام نوراستان كرمان |روانشناسي

شهربابك/نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه بجنورد-علوم اقتصادي 9531683

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه جيرفت-گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 9531683

9531683
-دانشگاه پيام نورگلستان -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزگرگان
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-بوشهر-موسسه غيرانتفاعي خرد-شيمي 9531683

(3)سه دخترلنده دوگنبدان/روزانه/ دانشگاه ياسوج |شيمي كاربردي9631688

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه ايالم-علوم اقتصادي 9531706

(3)سه دخترپيام نور-مركزايالم-دانشگاه پيام نورايالم -شيمي 9531706

(3)سه دخترشبانه-كرمان-دانشگاه شهيدباهنر-حسابداري 9531706

9531706
-واحددهدشت-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-حسابداري 

پيام نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترسمنان/نوبت دوم/ دانشگاه سمنان |شيمي كاربردي9631712



9631712
/ تبريز -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان |روانشناسي

تبريز/غير انتفاعي
(3)سه پسر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-ابيك-موسسه غيرانتفاعي بصير-حسابداري 9531735

(3)سه دخترغيرانتفاعي-تبريز-موسسه غيرانتفاعي الغدير-مديريت بازرگاني 9531735

9631738
پيام / مركزقزوين -دانشگاه پيام نوراستان قزوين |روانشناسي

محمديه/نور
(3)سه دختر

9531757
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزبويين زهرا-نورقزوين 
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدقصرشيرين-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -شيمي 9531757

(3)سه دخترغيرانتفاعي-يزد-دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-مديريت مالي 9531757

(3)سه دخترغيرانتفاعي-قزوين-موسسه غيرانتفاعي رجا-مديريت مالي 9531757

9531757
دانشگاه علوم كشاورزي -زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 

روزانه-اهواز-ومنابع طبيعي رامين 
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزپلدختر-دانشگاه پيام نورلرستان -مديريت دولتي 9531757

(3)سه دخترپيام نور-مركزپاكدشت-دانشگاه پيام نورتهران -حسابداري 9531790

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه سمنان-مديريت كسب وكارهاي كوچك 9531790

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه ياسوج-شيمي 9531811

(3)سه پسرروزانه-خرم اباد-دانشگاه لرستان -زمين شناسي 9531811

9631820
بومي -پرديس شهيدپاك نژاديزد-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

كوهبنان/فرهنگيان/ استان يزد 
(3)سه پسر

9531830
ص /دانشگاه صنعتي خاتم االنبيا-شيالت -مهندسي منابع طبيعي 

روزانه-بهبهان/
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه اروميه-علوم دامي -مهندسي كشاورزي 9531830

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه شيراز-علوم اقتصادي 9531846

(3)سه دخترقشم/نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|شيمي كاربردي9631860

9631860
-پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

قشم/فرهنگيان/ بومي هرمزگان 
(3)سه پسر



(3)سه پسربندرتركمن/روزانه/ دانشگاه گنبد |كارداني شيمي ازمايشگاهي9631860

(3)سه پسرپيام نور-واحدسقز-دانشگاه پيام نوركردستان -شيمي 9531866

(3)سه دخترغيرانتفاعي-بوشهر-موسسه غيرانتفاعي خرد-شيمي 9531866

(3)سه دخترخرم بيد/روزانه/ دانشگاه ياسوج |شيمي محض9631882

(3)سه دخترپيام نور-واحدعلي ابادكتول-دانشگاه پيام نورگلستان -شيمي 9531888

9531888
پيام -مركزفريمان-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -علوم اقتصادي 

نور
(3)سه پسر

9531888
-اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه پسر

9631905
-پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-دانشگاه فرهنگيان |اموزش ابتدايي

ميناب/فرهنگيان/ بومي هرمزگان 
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-رشت-دانشگاه گيالن -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 9531925

9531925
-دانشگاه پيام نورفارس -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزشيراز
(3)سه دختر

(3)سه پسردانشگاه شاهرودزمين شناسي  9531926

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه ايالم-بهداشت موادغذايي 9531941

9531941
-مركزشبستر-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -مديريت بازرگاني 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه مالير-مهندسي فضاي سبز9531941

9531941
دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به -علوم قران مجيد

روزانه-سازمان اوقاف وامورخيريه قم
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه شهركرد-گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 9531941

(3)سه پسرسنندج- دانشگاه كردستان زمين شناسي 9531946

9631967
پيام / واحدفيروزكوه -دانشگاه پيام نوراستان تهران |روانشناسي

پاوه/نور
(3)سه پسر

9631991
-دانشگاه بوعلي سينا|/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

رشت/روزانه/ همدان 
(3)سه پسر

(3)سه دخترزرند/روزانه/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|شيمي كاربردي9631991



9531995
دانشگاه بين -گياهان دارويي ومعطر-مهندسي توليدات گياهي 

روزانه-قزوين/ره /المللي امام خميني 
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-علوم اقتصادي 9531995

9531995
-مركزمياندواب-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -زيست شناسي 

پيام نور
(3)سه دختر

9531995
-رفسنجان/عج /دانشگاه ولي عصر-گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزهمدان-دانشگاه پيام نورهمدان -حسابداري 9531995

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه ياسوج-شيمي 9531995

(3)سه دخترپيام نور-مركزاصفهان-دانشگاه پيام نوراصفهان -زمين شناسي 9531995

(3)سه پسرفرديس/روزانه/ دانشگاه صنعتي شاهرود |شيمي محض9632018

(3)سه دخترپيام نور-واحدماهدشت-دانشگاه پيام نورالبرز-حسابداري 9532020

9532020
دانشگاه علوم كشاورزي -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

شبانه-ومنابع طبيعي ساري
(3)سه دختر

9532020
دانشگاه علوم -مهندسي چوب وكاغذ-مهندسي منابع طبيعي 

روزانه-گرگان-كشاورزي ومنابع طبيعي 
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزيزد-دانشگاه پيام نوريزد-حسابداري 9532020

(3)سه پسركيار/روزانه/ دانشگاه زابل |شيمي كاربردي9632039

(3)سه دخترروزانه-سنندج-دانشگاه كردستان -شيالت -مهندسي منابع طبيعي 9532040

9532040
-دانشگاه پيام نورگيالن -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزرشت
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-مجتمع اموزش عالي بم-كارداني صنعت جهانگردي 9532040

(3)سه دخترتايباد/نوبت دوم/ سبزوار -دانشگاه حکيم سبزواري |شيمي كاربردي9632058

9632058
/ دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل |بهداشت موادغذايي

تکاب/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه دخترجان-علوم دامي -مهندسي كشاورزي 9532069

9532069
دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به -تربيت معلم قران مجيد

روزانه-سازمان اوقاف وامورخيريه قم
(3)سه پسر



9532069
موسسه غيرانتفاعي -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

غيرانتفاعي-تنکابن-رودكي 
(3)سه دختر

(3)سه دخترشبانه-سنندج-دانشگاه كردستان -علوم خاك -مهندسي كشاورزي 9532069

(3)سه پسرروزانه-اهواز-دانشگاه شهيدچمران -شيمي 9532069

(3)سه دخترپارس آباد مغان/روزانه/ دانشگاه تبريز |بهداشت وبازرسي گوشت9632080

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه بوعلي سيناهمدان-علوم اقتصادي 9532099

(3)سه پسرطبس/روزانه/ دانشگاه بيرجند |مهندسي علوم دامي9632104

(3)سه دخترازنا/روزانه/ دانشگاه اراك |شيمي محض9632104

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه شهركرد-زيست شناسي 9532142

(3)سه دخترپيام نور-مركزايالم-دانشگاه پيام نورايالم -حسابداري 9532142

(3)سه دخترپيام نور-واحداسفراين-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -حسابداري 9532142

(3)سه پسرپيام نور-واحدقروه-دانشگاه پيام نوركردستان -مديريت دولتي 9532166

(3)سه دخترروزانه-رشت-دانشگاه گيالن -علوم خاك -مهندسي كشاورزي 9532166

9532166
-دانشگاه اروميه-گياهان دارويي ومعطر-مهندسي توليدات گياهي 

روزانه
(3)سه دختر

9532166
-دانشگاه پيام نوربوشهر-علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزبوشهر
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-اهواز-دانشگاه شهيدچمران -زمين شناسي 9532166

9632171
دانشگاه علوم كشاورزي |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

آبادان/روزانه/ مالثاني اهواز -ومنابع طبيعي رامين 
(3)سه دختر

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه يزد-علوم خاك -مهندسي كشاورزي 9532186

9632194
/ دانشگاه تبريز |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

اهر/روزانه
(3)سه دختر

9632194
غير / مشهد -موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي |حسابداري

بندرگز/انتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدشهربابك-دانشگاه پيام نوركرمان -حسابداري 9532205



(3)سه دخترپيام نور-مركزمريوان-دانشگاه پيام نوركردستان -مديريت دولتي 9532205

9532205
دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

روزانه-اهواز-طبيعي رامين 
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه ياسوج-گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 9532205

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه تبريز-جنگلداري -مهندسي منابع طبيعي 9532247

9632264
بومي شرق استان كرمان -دانشگاه علوم پزشکي بم|بهداشت عمومي

بم/مناطق محروم/ 
(3)سه پسر

9632264
-دانشگاه كردستان |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

سقز/روزانه/ سنندج 
(3)سه دختر

(3)سه دخترآمل/نوبت دوم/ بابلسر -دانشگاه مازندران |مديريت صنعتي9632264

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه فسا-مرتع وابخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 9532272

(3)سه دخترپيام نور-مركزگرگان-دانشگاه پيام نورگلستان -حسابداري 9532272

9532272
دانشگاه محقق اردبيلي -مهندسي چوب وكاغذ-مهندسي منابع طبيعي 

روزانه-اردبيل-
(3)سه دختر

(3)سه دخترانار/روزانه/ رفسنجان /-عج /دانشگاه ولي عصر|شيمي كاربردي9632289

(3)سه پسرشبانه-اهواز-دانشگاه شهيدچمران -حسابداري 9532295

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه اروميه-زمين شناسي 9532295

(3)سه دخترغيرانتفاعي-قم/ره /دانشگاه غيرانتفاعي مفيد-علوم اقتصادي 9532295

(3)سه دخترپيام نور-مركزدهلران-دانشگاه پيام نورايالم -مديريت بازرگاني 9532314

(3)سه پسرروزانه-خرم اباد-دانشگاه لرستان -گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 9532314

9532314
-دانشگاه دخترجان-زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه ياسوج-گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 9532314

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه بيرجند-حسابداري 9532314

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي قزوين-هوشبري 9532344



(3)سه دخترپيام نور-مركزمالير-دانشگاه پيام نورهمدان -حسابداري 9532344

9532344
دانشگاه -گياهان دارويي ومعطر-مهندسي توليدات گياهي 

روزانه/-ويژه خواهران /نهاوند
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدشوشتر-دانشگاه پيام نورخوزستان -شيمي 9532344

(3)سه دخترپيام نور-واحدشهريار-دانشگاه پيام نورتهران -زيست شناسي 9532344

(3)سه دختربهار/روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|شيمي محض9632363

(3)سه پسركرمان- دانشگاه شهيد باهنر مهندس كشاورزي 9532372

(3)سه دخترپيام نور-مركزتبريز-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -شيمي 9532389

9532389
-دانشگاه كردستان -مرتع وابخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 

روزانه-سنندج
(3)سه پسر

(3)سه دخترشبانه-كرمان-دانشگاه شهيدباهنر-زمين شناسي 9532389

9632422
/ دانشگاه ايالم |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

داالهو/روزانه
(3)سه دختر

9632422
پيام / تهران جنوب -دانشگاه پيام نوراستان تهران |روانشناسي

كرج/نور
(3)سه دختر

9632422
پيام / مركزپاكدشت -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حسابداري

پاكدشت/نور
(3)سه دختر

9632443
پيام / مركزكرمان -دانشگاه پيام نوراستان كرمان |روانشناسي

شهربابك/نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترانديمشك/روزانه/ دانشگاه قم |زيست شناسي جانوري9632466

9632466
پيام / مركزخرم اباد -دانشگاه پيام نوراستان لرستان |حسابداري

دوره/نور
(3)سه دختر

(3)سه دختركوهدشت/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |مديريت بازرگاني9632466

(3)سه دخترآستانه اشرفيه/روزانه/ رشت -دانشگاه گيالن |زيست شناسي جانوري9632485

(3)سه پسراللي/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |مديريت بازرگاني9632485

9632506
غير / اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني |روانشناسي

لردگان/انتفاعي
(3)سه دختر

9632534
/ بهبهان /-ص /دانشگاه صنعتي خاتم االنبيا|شيمي كاربردي

رامهرمز/روزانه
(3)سه دختر



(3)سه پسرشوشتر/روزانه/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |شيمي محض9632563

(3)سه پسردانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آملبازرسي گوشت 9532581

(3)سه دختربوكان/روزانه/ دانشگاه مراغه |زيست فناوري9632638

9632638
بومي استان -دانشگاه ايالم|/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

سرابله/مناطق محروم/ ايالم 
(3)سه دختر

(3)سه دخترگناباد/روزانه/ مجتمع اموزش عالي گناباد |شيمي كاربردي9632638

(3)سه دختردورود/نوبت دوم/ دانشگاه دامغان |زيست شناسي9632690

(3)سه دختراسفراين/روزانه/ دانشگاه گنبد |مديريت بازرگاني9632712

(3)سه پسرزيركوه/روزانه/ دانشگاه فردوسي مشهد |مهندسي علوم دامي9632740

9632770
/ بهبهان /-ص /دانشگاه صنعتي خاتم االنبيا|زيست شناسي

گتوند/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترتکاب/روزانه/ دانشگاه اروميه |زيست شناسي جانوري9632815

(3)سه دخترياسوج/روزانه/ بوشهر -دانشگاه خليج فارس |شيمي محض9632815

9632839
/ مركزتبريز -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي |زيست شناسي

سردشت/پيام نور
(3)سه دختر

9632878
/ بهبهان /-ص /دانشگاه صنعتي خاتم االنبيا|زيست شناسي

گچساران/روزانه
(3)سه دختر

9632878
بندر /روزانه/ بهبهان /-ص /دانشگاه صنعتي خاتم االنبيا|زيست شناسي

كنگ و چارك
(3)سه دختر

(3)سه دخترعجب شير/روزانه/ دانشگاه مراغه |شيمي كاربردي9632878

(3)سه دختربستك/روزانه/ دانشگاه شيراز |مهندسي علوم دامي9632917

9632956
پيام / مركزسنندج -دانشگاه پيام نوراستان كردستان |حسابداري

كامياران/نور
(3)سه پسر

9633006
/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |كارداني تکنولوژي توليدات گياهي

هشترود/روزانه
(3)سه پسر

9633027
غير / / ويژه خواهران /تهران -موسسه غيرانتفاعي ال طه |حسابداري

گلستان/انتفاعي
(3)سه دختر

9633069
نوبت / گرگان -دانشگاه گلستان |زيست شناسي گياهي

قره ضياءالدين/دوم
(3)سه پسر



(3)سه دخترمشهد/روزانه/ دانشگاه فردوسي مشهد |مهندسي علوم دامي9633069

(3)سه پسركرمانشاه/نوبت دوم/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |شيمي كاربردي9633069

9633093
ويژه /مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند|شيمي كاربردي

كبودرآهنگ/روزانه/ / خواهران 
(3)سه دختر

(3)سه دخترديواندره/روزانه/ دانشگاه اراك |زيست شناسي جانوري9633117

(3)سه دخترشهر قدس/روزانه/ دانشگاه اراك |شيمي محض9633117

9633165
پيام / مركزشيراز -دانشگاه پيام نوراستان فارس |مديريت دولتي

جهرم/نور
(3)سه پسر

9633165
/ مركزبندرعباس -دانشگاه پيام نوراستان هرمزگان |مديريت صنعتي

ميناب/پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرعلوم باغباني- دانشگاه شهركرد مهندس كشاورزي 9533255

(3)سه دخترصومعه سرا/روزانه/ رشت -دانشگاه گيالن |زيست شناسي جانوري9633261

9633261
/ اسدابادهمدان -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي |شيمي كاربردي

روانسر/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترنمين/روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |زمين شناسي9633289

(3)سه پسرماسال/روزانه/ رشت -دانشگاه گيالن |زيست شناسي گياهي9633316

9633341
/ رشت -دانشگاه علوم پزشکي گيالن |بهداشت عمومي

رودبارمنجيل/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترآذرشهر/نوبت دوم/ دانشگاه تبريز |زيست شناسي گياهي9633362

(3)سه دخترلنده دوگنبدان/روزانه/ دانشگاه ياسوج |شيمي محض9633385

(3)سه دختررضوانشهر/نوبت دوم/ رشت -دانشگاه گيالن |مديريت صنعتي9633385

9633412
/ دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور|شيمي كاربردي

رامهرمز/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرورامين/غير انتفاعي/ موسسه غيرانتفاعي امل |روانشناسي9633412

9633412
اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |كارداني تکنولوژي مرتع وابخيزداري

مشکين شهر/روزانه/ 
(3)سه دختر

9633525
/ مركزاروميه -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي |روانشناسي

ماكو/پيام نور
(3)سه دختر



(3)سه دخترازنا/نوبت دوم/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |شيمي محض9633582

(3)سه دخترآبدانان/روزانه/ دانشگاه ايالم |علوم ازمايشگاهي دامپزشکي9633605

(3)سه دخترياسوج/روزانه/ دانشگاه ياسوج |شيمي محض9633629

(3)سه دخترسمنان/نوبت دوم/ دانشگاه صنعتي شاهرود |حسابداري9633656

(3)سه دخترتيران/روزانه/ دانشگاه اصفهان |زيست شناسي گياهي9633686

(3)سه دختردهگالن/د|/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 9633686

(3)سه دخترارسنجان/روزانه/ دانشگاه گنبد |مديريت بيمه9633686

9633712
پيام / مركزگرگان -دانشگاه پيام نوراستان گلستان |روانشناسي

راميان/نور
(3)سه دختر

9633736
پيام / واحداسالمشهر -دانشگاه پيام نوراستان تهران |روانشناسي

مالرد/نور
(3)سه دختر

9633736
نوبت / زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |مديريت دولتي

زابل/دوم
(3)سه دختر

9633766
پارس آباد /روزانه/ دانشگاه دامغان |زيست شناسي سلولي ومولکولي

مغان
(3)سه دختر

9633862
نوبت / دانشگاه ايالم |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

اليگودرز/دوم
(3)سه پسر

(3)سه پسربهار/روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|مديريت صنعتي9633880

(3)سه دخترشوشتر/روزانه/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |علوم ومهندسي خاك9633920

9633920
بندر كنگ و /روزانه/ بندرعباس -دانشگاه هرمزگان |شيمي محض

چارك
(3)سه دختر

(3)سه دخترسامان/روزانه/ دانشگاه شهركرد |زيست شناسي جانوري9633942

(3)سه دخترداراب/روزانه/ دانشگاه شيراز |زمين شناسي9633942

(3)سه دختربابل/روزانه/ بابلسر -دانشگاه مازندران |زيست شناسي گياهي9633967

(3)سه دختراللي/روزانه/ دانشگاه ايالم |شيمي محض9633967

9633967
/ رفسنجان /-عج /دانشگاه ولي عصر|مديريت صنعتي

شهربابك/روزانه
(3)سه دختر



(3)سه دخترپاوه/روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |مديريت بازرگاني9633992

(3)سه دختراشنويه/نوبت دوم/ دانشگاه تبريز |بهداشت وبازرسي گوشت9634044

(3)سه دخترآذرشهر/روزانه/ دانشگاه مراغه |زيست فناوري9634074

9634129
غير / قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز|زيست فناوري

محمديه/انتفاعي
(3)سه پسر

(3)سه پسرمركز مريوان- دانشگاه پيام نور كردستان حسابداري 9534150

(3)سه دختربوكان/روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |شيمي كاربردي9634182

9634182
پيام / مركزشيراز -دانشگاه پيام نوراستان فارس |حسابداري

شيراز/نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترسمنان/نوبت دوم/ دانشگاه سمنان |علوم ازمايشگاهي دامپزشکي9634204

9634204
-دانشگاه سيستان وبلوچستان |مديريت كسب وكارهاي كوچك

كهنوج/روزانه/ زاهدان 
(3)سه پسر

9634249
تهران -موسسه غيرانتفاعي ال طه |زيست شناسي سلولي ومولکولي

اسالم شهر/غير انتفاعي/ / ويژه خواهران /
(3)سه دختر

9634270
پيام / مركزشيراز -دانشگاه پيام نوراستان فارس |زيست شناسي

خرم بيد/نور
(3)سه دختر

9634270
پيام / تهران غرب -دانشگاه پيام نوراستان تهران |مديريت دولتي

پرديس/نور
(3)سه دختر

(3)سه دختررودان/روزانه/ بندرعباس -دانشگاه هرمزگان |زيست شناسي دريا9634292

(3)سه پسراللي/روزانه/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |علوم ومهندسي خاك9634292

(3)سه پسركوهدشت/نوبت دوم/ دانشگاه ايالم |بهداشت موادغذايي9634318

9634318
/ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |كتابداري درشاخه پزشکي

آباده/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترنظرآباد/روزانه/ دانشگاه زنجان |شيمي محض9634370

9634370
پيام / تهران غرب -دانشگاه پيام نوراستان تهران |مديريت بازرگاني

فرديس/نور
(3)سه پسر

(3)سه پسردانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري حفاظت و اصالح چوب9534380

9634400
پيام / مركزهمدان -دانشگاه پيام نوراستان همدان |روانشناسي

بهار/نور
(3)سه دختر



(3)سه دختركازرون/روزانه/ دانشگاه ياسوج |شيمي كاربردي9634466

9634537
پيام / واحدفيروزكوه -دانشگاه پيام نوراستان تهران |روانشناسي

مالرد/نور
(3)سه پسر

9634537
/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |كتابداري درشاخه پزشکي

رزن/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترخاتم/روزانه/ دانشگاه يزد |زيست شناسي9634638

(3)سه دخترجوانرود/روزانه/ دانشگاه مالير |زيست فناوري9634663

(3)سه دخترميبد/پيام نور/ مركزيزد -دانشگاه پيام نوراستان يزد|روانشناسي9634663

(3)سه دختردره شهر/روزانه/ دانشگاه ايالم |شيمي محض9634717

(3)سه دخترگلستان/روزانه/ دانشگاه قم |زيست شناسي جانوري9634736

(3)سه پسرشهربابك/روزانه/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|زيست شناسي جانوري9634812

9634812
پيام / مركزهمدان -دانشگاه پيام نوراستان همدان |حسابداري

بهار/نور
(3)سه دختر

9634861
/ مركزاموزش عالي استهبان |زيست شناسي سلولي ومولکولي

سعادت شهر/روزانه
(3)سه پسر

9634966
سازمان -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم |علوم قران وحديث

قروه درجزين/روزانه/ قم -اوقاف وامورخيريه 
(3)سه دختر

9634996
سيب /روزانه/ زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |زيست شناسي

سوران و مهرستان
(3)سه پسر

9635046
بومي استان كهکيلويه و بوير -دانشگاه ياسوج|زيست شناسي گياهي

گچساران/مناطق محروم/ احمد 
(3)سه دختر

9635046
بومي استان كهکيلويه و بوير -دانشگاه ياسوج|زيست شناسي گياهي

گچساران/مناطق محروم/ احمد 
(3)سه دختر

(3)سه دخترايلخچي/روزانه/ دانشگاه تبريز |زمين شناسي9635069

(3)سه پسرارسنجان/روزانه/ مركزاموزش عالي المرد |مديريت صنعتي9635069

(3)سه دخترروانسر/روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |زيست شناسي گياهي9635121

(3)سه دخترايذه/روزانه/ دانشگاه شهركرد |زيست شناسي جانوري9635144

(3)سه دختربندرامام خميني/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |شيمي محض9635144



(3)سه دختربندر دير/روزانه/ بوشهر -دانشگاه خليج فارس |شيمي محض9635170

9635195
/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |كتابداري درشاخه پزشکي

مريوان/روزانه
(3)سه دختر

9635272
-دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز|زيست شناسي سلولي ومولکولي

گلستان/غير انتفاعي/ قزوين 
(3)سه دختر

(3)سه دختردهگالن/نوبت دوم/ سنندج -دانشگاه كردستان |حسابداري9635272

(3)سه دخترجعفرآباد/روزانه/ دانشگاه تبريز |مهندسي علوم دامي9635296

(3)سه پسررشتخوار/غير انتفاعي/ مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام |حسابداري9635296

9635296
پيام / مركزرشت -دانشگاه پيام نوراستان گيالن |مديريت دولتي

رشت/نور
(3)سه پسر

9635320
/-ع /دانشکده علوم انساني حضرت معصومه |علوم قران وحديث

ياسوج/روزانه/ قم -ويژه خواهران 
(3)سه دختر

(3)سه دختركهنوج/روزانه/ رفسنجان /-عج /دانشگاه ولي عصر|شيمي كاربردي9635390

9635414
/ دانشگاه علوم پزشکي زاهدان |كتابداري درشاخه پزشکي

سيب سوران و مهرستان/روزانه
(3)سه پسر

9635414
سازمان -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم |علوم قران وحديث

گنبد/روزانه/ قم -اوقاف وامورخيريه 
(3)سه دختر

(3)سه دختررومشکان/روزانه/ دانشگاه اراك |زيست شناسي جانوري9635438

(3)سه دخترالوند/غير انتفاعي/ قزوين -موسسه غيرانتفاعي رجا|حسابداري9635438

9635484
-دانشگاه بوعلي سينا|/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

تکاب/روزانه/ همدان 
(3)سه پسر

(3)سه دختردهگالن/روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |شيمي كاربردي9635484

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه جيرفت-شيمي 9535543

9535543
دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به -تفسيرقران مجيد

روزانه-سازمان اوقاف وامورخيريه قم
(3)سه دختر

(3)سه دخترتبريز/روزانه/ دانشگاه مراغه |زيست فناوري9635560

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-زيست شناسي 9535567

(3)سه دخترپيام نور-واحدسقز-دانشگاه پيام نوركردستان -حسابداري 9535593



(3)سه پسرروزانه-دانشگاه شيراز-گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 9535593

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه ايالم-علوم دامي -مهندسي كشاورزي 9535593

(3)سه پسرشبانه-كرمان-دانشگاه شهيدباهنر-علوم خاك -مهندسي كشاورزي 9535621

(3)سه دخترپيام نور-واحدشوشتر-دانشگاه پيام نورخوزستان -شيمي 9535621

9535637
-رشت-موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -مديريت اموربانکي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترايذه/روزانه/ دانشگاه شهركرد |زيست شناسي جانوري9635654

(3)سه پسرپيام نور-مركزجوانرود-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -حسابداري 9535656

9535656
دانشگاه علوم -مهندسي چوب وكاغذ-مهندسي منابع طبيعي 

روزانه-گرگان-كشاورزي ومنابع طبيعي 
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-اصفهان-موسسه غيرانتفاعي المهدي -كارداني اموربانکي 9535656

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه مراغه-زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 9535656

9635681
/ قزوين /-ره /دانشگاه بين المللي امام خميني |مهندسي فضاي سبز

نظرآباد/روزانه
(3)سه دختر

9635681
غير / مشهد -موسسه غيرانتفاعي حکيم طوس |روانشناسي

سرخس/انتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدرباطکريم-دانشگاه پيام نورتهران -حسابداري 9535686

(3)سه پسرنيمه حضوري-دانشگاه اروميه-علوم اقتصادي 9535686

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه يزد-محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 9535686

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه اصفهان-زيست شناسي 9535686

9635711
پيام / مركزكرمانشاه -دانشگاه پيام نوراستان كرمانشاه |روانشناسي

كامياران/نور
(3)سه دختر

(3)سه دختربافت/نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|حسابداري9635711

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه دخترجان-زيست شناسي 9535717

(3)سه دخترپيام نور-مركزكازرون-دانشگاه پيام نورفارس -حسابداري 9535717



9535717
-كرمان-دانشگاه شهيدباهنر-اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

شبانه
(3)سه دختر

9635738
سيب /روزانه/ زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |زيست شناسي

سوران و مهرستان
(3)سه پسر

9635738
غير / تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج |روانشناسي

مياندوآب/انتفاعي
(3)سه دختر

9535741
-رفسنجان/عج /دانشگاه ولي عصر-علوم خاك -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه دختر

9535741
دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع -علوم باغباني -مهندسي كشاورزي 

روزانه-اهواز-طبيعي رامين 
(3)سه دختر

9635766
نوبت / دانشگاه جيرفت |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

كهنوج/دوم
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-مركزگرگان-دانشگاه پيام نورگلستان -شيمي 9535770

(3)سه دخترپيام نور-واحدشوشتر-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت صنعتي 9535791

(3)سه دخترروزانه-خرم اباد-دانشگاه لرستان -جنگلداري -مهندسي منابع طبيعي 9535791

(3)سه پسرپيام نور-مركزتالش-دانشگاه پيام نورگيالن -شيمي 9535791

9535791
-دانشگاه تربت حيدريه-مرتع وابخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترتاكستان/روزانه/ دانشگاه اراك |علوم ومهندسي محيطزيست9635793

9635816
ويژه /بجنورد-دانشگاه كوثر|زيست شناسي سلولي ومولکولي

زيراب سوادكوه/روزانه/ / خواهران 
(3)سه دختر

9635816
/ واحدبهارستان رباطکريم -دانشگاه پيام نوراستان تهران |روانشناسي

شهر قدس/پيام نور
(3)سه دختر

9535818
دانشگاه علوم كشاورزي -زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 

روزانه-گرگان-ومنابع طبيعي 
(3)سه پسر

9535818
-دانشگاه دخترجان-زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-زيست شناسي 9535818

(3)سه دخترروزانه-كرمانشاه-دانشگاه رازي -جنگلداري -مهندسي منابع طبيعي 9535818

(3)سه پسرقشم/روزانه/ بندرعباس -دانشگاه هرمزگان |شيمي محض9635839

9535844
پيام -مركزتبريز-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -زيست شناسي 

نور
(3)سه دختر



(3)سه پسرروزانه-دانشگاه جيرفت-زيست شناسي 9535844

(3)سه دخترروزانه-رشت-دانشگاه گيالن -علوم خاك -مهندسي كشاورزي 9535868

(3)سه دخترپيام نور-واحدزاينده رود-دانشگاه پيام نوراصفهان -حسابداري 9535868

(3)سه دخترروزانه-ايرانشهر-دانشگاه واليت -زمين شناسي 9535868

(3)سه پسرفردوس/روزانه/ سبزوار -دانشگاه حکيم سبزواري |زيست شناسي9635868

(3)سه دخترنمين/روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |مهندسي فضاي سبز9635868

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه ايالم-مرتع وابخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 9535891

9535891
دانشگاه علوم وفنون دريايي -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

روزانه-خرمشهر
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزبندرعباس-دانشگاه پيام نورهرمزگان -حسابداري 9535891

(3)سه پسربم/غير انتفاعي/ ابيك -موسسه غيرانتفاعي بصير|حسابداري9635899

(3)سه دخترپيام نور-مركزردختر-دانشگاه پيام نورهمدان -حسابداري 9535919

(3)سه پسرروزانه-زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان -مهندسي فضاي سبز9535919

(3)سه دخترغيرانتفاعي-مشهد-موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -حسابداري 9535919

9535919
-اهواز-دانشگاه شهيدچمران -علوم خاك -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرتنکابن/غير انتفاعي/ / غيرانتفاعي /دانشگاه شمال امل |روانشناسي9635925

(3)سه دخترپيام نور-مركزرامهرمز-دانشگاه پيام نورخوزستان -زيست شناسي 9535948

(3)سه پسرشبانه-دانشگاه زابل-شيمي 9535948

9535948
دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع -علوم خاك -مهندسي كشاورزي 

روزانه-گرگان-طبيعي 
(3)سه پسر

9535948
-دانشگاه محقق اردبيلي -زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 

روزانه-اردبيل
(3)سه دختر

9635948
دانشگاه علوم كشاورزي |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

خرمشهر/روزانه/ مالثاني اهواز -ومنابع طبيعي رامين 
(3)سه دختر



9635948
غير / رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال |روانشناسي

رضوانشهر/انتفاعي
(3)سه پسر

9635971
پيام / مركزقزوين -دانشگاه پيام نوراستان قزوين |روانشناسي

محمديه/نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزبندرامام خميني-دانشگاه پيام نورخوزستان -شيمي 9535973

9535973
عج /دانشگاه ولي عصر-علوم باغباني -مهندسي كشاورزي 

روزانه-رفسنجان/
(3)سه دختر

9535973
-واحددهدشت-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-حسابداري 

پيام نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزجوانرود-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -حسابداري 9535973

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه دخترجان-علوم دامي -مهندسي كشاورزي 9535973

(3)سه دخترنظرآباد/روزانه/ دانشگاه قم |زيست شناسي جانوري9635995

(3)سه دخترباغملك/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |زيست شناسي جانوري9635995

(3)سه دخترآذرشهر/روزانه/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |شيمي محض9635995

9635995
پيام / واحدشهريار -دانشگاه پيام نوراستان تهران |مديريت بازرگاني

شهر قدس/نور
(3)سه پسر

9535996
-خوزستان-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -حسابداري 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزكرمانشاه-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -علوم اقتصادي 9535996

9636019
/ رشت -دانشگاه گيالن |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

چابکسر/نوبت دوم
(3)سه دختر

(3)سه پسرجيرفت/روزانه/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|اقتصادكشاورزي9636019

(3)سه دخترغيرانتفاعي-موسسه غيرانتفاعي ايوانکي-مديريت مالي 9536021

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه اروميه-علوم خاك -مهندسي كشاورزي 9536021

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه مالير-مرتع وابخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 9536021

(3)سه دختراهر/روزانه/ دانشگاه تبريز |مهندسي فضاي سبز9636041

(3)سه دخترسرپل ذهاب/روزانه/ دانشگاه صنعتي شاهرود |شيمي محض9636041



9536053
-رشت-دانشگاه گيالن -زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه بيرجند-علوم باغباني -مهندسي كشاورزي 9536077

(3)سه پسرروزانه-اهواز-دانشگاه شهيدچمران -زمين شناسي 9536077

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه تهران-جنگلداري -مهندسي منابع طبيعي 9536077

9636083
دانشگاه پيام نوراستان |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

كالچاي/پيام نور/ مركزرشت -گيالن 
(3)سه پسر

(3)سه پسرطبس/روزانه/ زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |شيمي كاربردي9636083

(3)سه پسرغيرانتفاعي-موسسه غيرانتفاعي كار-مديريت بازرگاني 9536097

(3)سه دخترپيام نور-مركزاصفهان-دانشگاه پيام نوراصفهان -مديريت بازرگاني 9536097

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه دخترجان-علوم دامي -مهندسي كشاورزي 9536097

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه ايالم-علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 9536097

9536097
-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

روزانه
(3)سه پسر

9636110
نوبت / كرمانشاه -دانشگاه رازي |زيست شناسي سلولي ومولکولي

كرمانشاه/دوم
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه بيرجند-زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 9536121

9536121
-دانشگاه رازي -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

شبانه-كرمانشاه
(3)سه دختر

(3)سه پسرشبانه-خرم اباد-دانشگاه لرستان -علوم خاك -مهندسي كشاورزي 9536121

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه اردكان-كارداني دامپزشکي 9536121

(3)سه دخترتربت جام/روزانه/ دانشگاه بيرجند |زيست شناسي9636131

(3)سه پسرپيام نور-مركزسبزوار-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -حسابداري 9536142

(3)سه دخترماكو/روزانه/ دانشگاه اروميه |زيست شناسي جانوري9636153

(3)سه پسردورود/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |زيست شناسي جانوري9636153



(3)سه پسرپيام نور-مركزمريوان-دانشگاه پيام نوركردستان -مديريت دولتي 9536161

(3)سه پسرشبانه-اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي -مهندسي فضاي سبز9536161

9536161
-دانشگاه محقق اردبيلي -زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 

روزانه-اردبيل
(3)سه دختر

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه جيرفت-شيمي 9536161

9536161
-دانشگاه پيام نوراردبيل -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدپارس اباد
(3)سه پسر

(3)سه پسرغيرانتفاعي-مشهد-موسسه غيرانتفاعي بينالود-حسابداري 9536188

(3)سه دخترپيام نور-مركزهمدان-دانشگاه پيام نورهمدان -حسابداري 9536188

(3)سه دخترگرگان/روزانه/ گرگان -دانشگاه گلستان |زيست شناسي جانوري9636213

(3)سه دخترهريس/نوبت دوم/ دانشگاه تبريز |زيست شناسي جانوري9636213

9636213
نوبت / زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |مهندسي فضاي سبز

تنکابن/دوم
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه زابل-زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 9536216

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه يزد-علم اطالعات ودانش شناسي 9536244

(3)سه پسرشبانه-بروجرد-دانشگاه ايت اله بروجردي -علوم اقتصادي 9536244

(3)سه پسرشبانه-دانشگاه يزد-زيست شناسي 9536244

9636244
تهران -موسسه غيرانتفاعي ال طه |زيست شناسي سلولي ومولکولي

نظرآباد/غير انتفاعي/ / ويژه خواهران /
(3)سه دختر

(3)سه پسرزابل/نوبت دوم/ زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |حسابداري9636244

9536267
پيام -مركزمشهد-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -مديريت صنعتي 

نور
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-رشت-دانشگاه گيالن -زيست شناسي 9536267

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زابل-مهندسي بهداشت محيط9536267

(3)سه پسرروزانه-اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي -زمين شناسي 9536267



(3)سه دخترپيام نور-واحدشوشتر-دانشگاه پيام نورخوزستان -حسابداري 9536294

(3)سه دخترغيرانتفاعي-ساري-موسسه غيرانتفاعي سنا-زيست شناسي 9536294

(3)سه دخترپيام نور-واحدجاجرم-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -حسابداري 9536343

9536343
-دانشگاه پيام نوردخترجان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-مركزقيدار
(3)سه دختر

(3)سه پسرشبانه-دانشگاه ياسوج-شيمي 9536343

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه تربت حيدريه-كارداني تکنولوژي توليدات گياهي 9536343

9536375
-اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي -گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-كرمان-دانشگاه شهيدباهنر-علوم خاك -مهندسي كشاورزي 9536375

(3)سه دخترپيام نور-مركزاليگودرز-دانشگاه پيام نورلرستان -حسابداري 9536375

9536375
-دانشگاه پيام نوراردبيل -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدپارس اباد
(3)سه دختر

9536404
خرم -دانشگاه لرستان -زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 

روزانه-اباد
(3)سه دختر

9536404
-مركزمهاباد-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -مديريت بازرگاني 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزكرج-دانشگاه پيام نورالبرز-علوم اقتصادي 9536404

(3)سه پسرروزانه-اهواز-دانشگاه شهيدچمران -زيست شناسي 9536429

(3)سه پسردانشگاه بيرجندزمين شناسي 9536443

(3)سه پسرقشم/روزانه/ زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |شيمي كاربردي9636476

(3)سه دخترسرخس/نوبت دوم/ دانشگاه فردوسي مشهد |مهندسي علوم دامي9636505

(3)سه دخترپاوه/نوبت دوم/ دانشگاه ايالم |مديريت بازرگاني9636505

9636560
نوبت / دانشگاه جيرفت |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

ارسنجان/دوم
(3)سه دختر

9636590
پيام / مركزگنبدكاووس -دانشگاه پيام نوراستان گلستان |روانشناسي

گاليکش/نور
(3)سه دختر



9636618
غير / فوالدشهراصفهان -موسسه غيرانتفاعي امين |روانشناسي

شهركرد/انتفاعي
(3)سه پسر

(3)سه پسراردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي زمين شناسي 9536661

9636711
دولت آبادتربت /روزانه/ دانشگاه سمنان |مهندسي علوم دامي

حيدريه
(3)سه پسر

(3)سه دختررشت/روزانه/ رشت -دانشگاه گيالن |زيست شناسي گياهي9636729

(3)سه دخترجيرفت/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي جيرفت |بهداشت عمومي9636729

9636729
بومي شرق -دانشگاه علوم پزشکي بم|مهندسي بهداشت حرفه اي

ماهان/مناطق محروم/ استان كرمان 
(3)سه دختر

(3)سه دخترقرچك/روزانه/ دانشگاه صنعتي شاهرود |شيمي محض9636782

9636814
غير / مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان |روانشناسي

اسفراين/انتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه پسربابلسر- دانشگاه مادختردران اقيانوس شناسي 9536892

9636913
/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |علم اطالعات ودانش شناسي

ايذه/روزانه
(3)سه دختر

9636913
رباط /پيام نور/ مركزپرند -دانشگاه پيام نوراستان تهران |روانشناسي

كريم
(3)سه پسر

9636938
-دانشگاه شهيدباهنر|/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

شهربابك/نوبت دوم/ كرمان 
(3)سه دختر

(3)سه دخترديواندره/روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |شيمي كاربردي9636982

(3)سه دخترسراوان/روزانه/ مجتمع اموزش عالي سراوان |حسابداري9636982

9637012
غير / تبريز -موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس |روانشناسي

سلماس/انتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه پسرپاوه/روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |زمين شناسي9637069

9637091
پيام / مركزگنبدكاووس -دانشگاه پيام نوراستان گلستان |روانشناسي

مراوه تپه/نور
(3)سه دختر

9637142
/ / ويژه خواهران /كرج -موسسه غيرانتفاعي رسام |مديريت مالي

هشتگرد/غير انتفاعي
(3)سه دختر

9637169
پيام / مركزبابل -دانشگاه پيام نوراستان مازندران |روانشناسي

بابل/نور
(3)سه پسر

(3)سه دختربوكان/نوبت دوم/ دانشگاه دامغان |زيست شناسي9637273



9637273
-دانشگاه بوعلي سينا|/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

كبودرآهنگ/روزانه/ همدان 
(3)سه پسر

(3)سه پسرميبد/پيام نور/ مركزيزد -دانشگاه پيام نوراستان يزد|حسابداري9637384

(3)سه دخترقائن/روزانه/ دانشگاه بيرجند |زمين شناسي9637418

(3)سه دختربانه/روزانه/ دانشگاه اروميه |زيست شناسي جانوري9637442

(3)سه دخترتربت جام/روزانه/ سبزوار -دانشگاه حکيم سبزواري |زيست شناسي9637517

(3)سه پسربم/روزانه/ زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |شيمي كاربردي9637517

9637577
/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |علم اطالعات ودانش شناسي

اهواز/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيشوا/غير انتفاعي/ دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد|حسابداري9637629

(3)سه دخترزرند/نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|شيمي كاربردي9637662

(3)سه دخترالمرد/روزانه/ دانشگاه اراك |زيست شناسي جانوري9637716

(3)سه پسراسالم آبادغرب/روزانه/ دانشگاه مالير |شيمي كاربردي9637716

9637738
/ دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان |مهندسي فضاي سبز

تهران/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دختركامياران/روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |شيمي محض9637738

9637764
پيام / واحداسالمشهر -دانشگاه پيام نوراستان تهران |روانشناسي

اسالم شهر/نور
(3)سه دختر

9637844
-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين |مهندسي علوم دامي

آباده/روزانه/ مالثاني اهواز 
(3)سه پسر

(3)سه دخترگميشان/روزانه/ گرگان -دانشگاه گلستان |علوم ورزشي9637893

9637946
غير / ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان |روانشناسي

زيراب سوادكوه/انتفاعي
(3)سه پسر

9637976
/ دانشگاه فسا |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

سعادت شهر/روزانه
(3)سه دختر

9638001
پيام / مركزشيراز -دانشگاه پيام نوراستان فارس |شيمي كاربردي

خرامه/نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرميانه/روزانه/ دانشگاه مالير |زيست فناوري9638025



(3)سه پسركرج/غير انتفاعي/ ابيك قزوين -موسسه غيرانتفاعي اوج |حسابداري9638081

(3)سه پسربندر دير/روزانه/ دانشگاه ياسوج |شيمي محض9638218

(3)سه دخترسعادت شهر/روزانه/ دانشگاه ياسوج |شيمي محض9638296

(3)سه پسرقروه/روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |حسابداري9638329

9638362
پيام / مركزورامين -دانشگاه پيام نوراستان تهران |مديريت بازرگاني

قرچك/نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترمشهد/غير انتفاعي/ مشهد -موسسه غيرانتفاعي بهار|روانشناسي9638389

(3)سه دختركبودرآهنگ/روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|كارداني دامپزشکي9638389

(3)سه پسرگنبد/روزانه/ دانشگاه گنبد |زيست شناسي9638453

9638534
پيام / مركزاردبيل -دانشگاه پيام نوراستان اردبيل |روانشناسي

پارس آباد مغان/نور
(3)سه پسر

(3)سه پسراهواز/روزانه/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |علوم ومهندسي خاك9638582

(3)سه دخترميناب/روزانه/ زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |شيمي كاربردي9638582

(3)سه دختربندر كنگ و چارك/روزانه/ دانشگاه شيراز |زمين شناسي9638607

(3)سه پسريزد/روزانه/ دانشگاه يزد |علوم ومهندسي محيطزيست9638634

(3)سه پسرشهربابك/روزانه/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|شيمي محض9638634

(3)سه پسرواحد سقز- دانشگاه پيام نور كردستان حسابداري 9538637

9638723
/ بهبهان /-ص /دانشگاه صنعتي خاتم االنبيا|زيست شناسي گياهي

باغملك/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دختراللي/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |شيمي محض9638723

(3)سه پسرخدابنده/روزانه/ دانشگاه تهران |مهندسي فضاي سبز9638748

9638820
نجف /روزانه/ دانشگاه صنعتي اصفهان |علوم ومهندسي محيطزيست

آباد
(3)سه دختر

(3)سه پسركهنوج/روزانه/ رفسنجان /-عج /دانشگاه ولي عصر|شيمي كاربردي9638853



9638883
/ دانشگاه جيرفت |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

بردسير/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسركوهبنان/نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|حسابداري9638883

(3)سه دخترسرپل ذهاب/روزانه/ دانشگاه ايالم |شيمي محض9638943

(3)سه دخترعجب شير/روزانه/ دانشگاه قم |زيست شناسي جانوري9639015

(3)سه دختراهواز/نوبت دوم/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |زمين شناسي9639138

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ مركزاموزش عالي المرد |مديريت صنعتي9639138

(3)سه دخترحسن كيف/كالردشت /روزانه/ دانشگاه گنبد |زيست شناسي جانوري9639176

9639282
مركزتبريز -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي |مديريت دولتي

ايلخچي/پيام نور/ 
(3)سه دختر

(3)سه دخترگنبد/روزانه/ دانشگاه گنبد |علوم ورزشي9639282

9639304
غير / دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي |فقه وحقوق امامي

حاجي آباد/انتفاعي
(3)سه دختر

9639332
/ دانشگاه تبريز |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

اشنويه/روزانه
(3)سه دختر

9639332
باغ /روزانه/ / ويژه خواهران /بجنورد-دانشگاه كوثر|شيمي كاربردي

بهادران
(3)سه دختر

(3)سه دخترجوانرود/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |زيست شناسي جانوري9639391

9639391
مشکين /روزانه/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |شيمي محض

شهر
(3)سه دختر

(3)سه دخترمريوان/روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |شيمي محض9639419

(3)سه دخترتفت/غير انتفاعي/ موسسه غيرانتفاعي دارالعلم يزد |روانشناسي9639419

(3)سه پسرريگان/روزانه/ رفسنجان /-عج /دانشگاه ولي عصر|شيمي كاربردي9639451

9639451
پيام / مركزهمدان -دانشگاه پيام نوراستان همدان |حسابداري

قروه/نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترباغ بهادران/روزانه/ دانشگاه شهركرد |زيست شناسي گياهي9639484

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه مالير-محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 9539558



(3)سه دخترپيام نور-واحدماهشهر-دانشگاه پيام نورخوزستان -شيمي 9539558

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه مالير-محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 9539558

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه ايالم-علوم دامي -مهندسي كشاورزي 9539558

9539558
-مجتمع اموزش عالي سراوان-گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه دختر

9539591
دانشگاه علوم وفنون دريايي -شيالت -مهندسي منابع طبيعي 

شبانه-خرمشهر
(3)سه دختر

9539591
ص /دانشگاه صنعتي خاتم االنبيا-شيالت -مهندسي منابع طبيعي 

روزانه-بهبهان/
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدشال-دانشگاه پيام نورقزوين -حسابداري 9539591

9639611
دانشگاه پيام نوراستان |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

زرند/پيام نور/ مركزكرمان -كرمان 
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزياسوج-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-شيمي 9539616

(3)سه دخترپيام نور-مركزاسالم ابادغرب-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -شيمي 9539616

9539616
-مجتمع اموزش عالي سراوان-گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 

شبانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزسيرجان-دانشگاه پيام نوركرمان -شيمي 9539616

9539616
-دانشگاه پيام نورخوزستان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-واحدشوشتر
(3)سه دختر

9539616
-دانشگاه شهيدباهنر-علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

شبانه-كرمان
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اروميه-پرستاري 9539655

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي اراك-كارشناسي بهداشت عمومي 9539676

9639704
ويژه /مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند|شيمي كاربردي

رومشکان/روزانه/ / خواهران 
(3)سه دختر

(3)سه دخترالشتر/روزانه/ دانشکده علوم پزشکي ساوه |فناوري اطالعات سالمت9639704

(3)سه دخترپيام نور-مركزاوز-دانشگاه پيام نورفارس -زيست شناسي 9539713

(3)سه دخترروزانه-ايرانشهر-دانشگاه واليت -مديريت دولتي 9539735



9539735
دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

روزانه-اهواز-طبيعي رامين 
(3)سه دختر

9539735
-اموزشکده كشاورزي -كاربردي امورزراعي وباغي -كارداني علمي 

شبانه-وابسته به وزارت كشاورزي كرج
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-بوشهر-موسسه غيرانتفاعي خرد-شيمي 9539735

(3)سه دخترغيرانتفاعي-گرگان-موسسه غيرانتفاعي حکيم جرجاني -حسابداري 9539735

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه دخترجان-علوم دامي -مهندسي كشاورزي 9539763

(3)سه دخترپيام نور-مركزبوشهر-دانشگاه پيام نوربوشهر-مديريت بازرگاني 9539763

(3)سه دخترغيرانتفاعي-اصفهان-موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -حسابداري 9539792

(3)سه پسرروزانه-اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي -شيمي 9539792

9539792
عج /دانشگاه ولي عصر-علوم باغباني -مهندسي كشاورزي 

روزانه-رفسنجان/
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدبندرگناوه-دانشگاه پيام نوربوشهر-شيمي 9539792

9639793
پيام / مركزكرمانشاه -دانشگاه پيام نوراستان كرمانشاه |روانشناسي

پاوه/نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدباغملك-دانشگاه پيام نورخوزستان -حسابداري 9539817

9539817
دانشگاه پيام نورخراسان -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزبجنورد-شمالي 
(3)سه پسر

9539817
دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع -علوم خاك -مهندسي كشاورزي 

روزانه-اهواز-طبيعي رامين 
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-مركزقزوين-دانشگاه پيام نورقزوين -علوم اقتصادي 9539817

9539817
-واحدمسجدسليمان-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت دولتي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزمراغه-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -حسابداري 9539847

9539847
-دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري -مديريت دولتي 

پيام نور-واحدلردگان
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدهريس-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -حسابداري 9539847

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه بيرجند-زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 9539847



(3)سه دخترپيام نور-مركزرودسر-دانشگاه پيام نورگيالن -زيست شناسي 9539847

9539847
ثالث -واحدتازه اباد-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -مديريت دولتي 

پيام نور-باباجاني
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه ياسوج-شيمي 9539847

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه بيرجند-علوم دامي -مهندسي كشاورزي 9539847

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه شيراز-علوم دامي -مهندسي كشاورزي 9539847

9639877
پيام / تهران شرق -دانشگاه پيام نوراستان تهران |زيست شناسي

پاكدشت/نور
(3)سه دختر

9539878
دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع -شيالت -مهندسي منابع طبيعي 

روزانه-گرگان-طبيعي 
(3)سه دختر

(3)سه پسرشبانه-دانشگاه يزد-زمين شناسي 9539906

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه دخترجان-علوم باغباني -مهندسي كشاورزي 9539906

(3)سه دخترپيام نور-مركزفريمان-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -شيمي 9539932

9539959
-كرمانشاه-دانشگاه رازي -مرتع وابخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-واحدبانه-دانشگاه پيام نوركردستان -مديريت بازرگاني 9539959

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه اروميه-جنگلداري -مهندسي منابع طبيعي 9539959

(3)سه دخترشهركرد/روزانه/ دانشگاه شهركرد |زيست شناسي جانوري9639978

9539982
-اموزشکده كشاورزي -كاربردي امورزراعي وباغي -كارداني علمي 

شبانه-وابسته به وزارت كشاورزي كرج
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزخرمشهر-دانشگاه پيام نورخوزستان -زيست شناسي 9539982

(3)سه دخترروزانه-زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زمين شناسي 9539982

9539982
پيام -مركزفردوس-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -زيست شناسي 

نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه يزد-محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 9540018

9540018
-دانشگاه رازي -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

روزانه-كرمانشاه
(3)سه پسر



9540018
-بوشهر-دانشگاه خليج فارس -علوم باغباني -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه تبريز-علوم دامي -مهندسي كشاورزي 9540018

(3)سه دخترروزانه-دانشکده علوم پزشکي بم-مامايي 9540043

9540043
مجتمع اموزش -گياهان دارويي ومعطر-مهندسي توليدات گياهي 

روزانه-عالي سراوان
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-كرمان-دانشگاه شهيدباهنر-زمين شناسي 9540061

(3)سه پسرپيام نور-مركزاهواز-دانشگاه پيام نورخوزستان -حسابداري 9540061

9640064
غير / تبريز -موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس |روانشناسي

دهلران/انتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدهشتگرد-دانشگاه پيام نورالبرز-حسابداري 9540089

(3)سه پسرروزانه-دانشکده علوم پزشکي سيرجان-پرستاري 9540089

(3)سه دخترپيام نور-مركزاليگودرز-دانشگاه پيام نورلرستان -شيمي 9540089

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه جيرفت-زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 9540116

(3)سه دخترروزانه-خرم اباد-دانشگاه لرستان -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 9540116

9540116
دانشگاه پيام نوركهگيلويه -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزياسوج-وبويراحمد
(3)سه دختر

(3)سه پسرغيرانتفاعي-موسسه غيرانتفاعي كار-مديريت دولتي 9540150

9540150
دانشکده كشاورزي ودامپروري -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

روزانه-تربت جام
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزرامهرمز-دانشگاه پيام نورخوزستان -حسابداري 9540150

(3)سه پسرنيمه حضوري-دانشگاه اروميه-مديريت بازرگاني 9540150

(3)سه پسرپيام نور-مركزمياندواب-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -شيمي 9540150

9540150
-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -مهندسي فضاي سبز

روزانه-اهواز
(3)سه پسر

(3)سه دختربندرتركمن/نوبت دوم/ گرگان -دانشگاه گلستان |شيمي كاربردي9640185



(3)سه دخترپيام نور-مركزرشت-دانشگاه پيام نورگيالن -مديريت صنعتي 9540188

(3)سه دخترپيام نور-مركزفيروزاباد-دانشگاه پيام نورفارس -زيست شناسي 9540188

(3)سه دخترغيرانتفاعي/-ع /دانشگاه بين المللي امام رضا-مديريت بيمه 9540218

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه زابل-علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 9540218

(3)سه پسرروزانه-كرمانشاه-دانشگاه رازي -مديريت بازرگاني 9540218

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه اراك-علوم دامي -مهندسي كشاورزي 9540218

(3)سه پسرشبانه-دانشگاه زابل-ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 9540218

(3)سه دختركياكال/نوبت دوم/ بابلسر -دانشگاه مازندران |شيمي محض9640219

9540248
موسسه غيرانتفاعي -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

غيرانتفاعي-تنکابن-رودكي 
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزاهواز-دانشگاه پيام نورخوزستان -زيست شناسي 9540248

(3)سه دخترشبانه-بندرعباس-دانشگاه هرمزگان -زمين شناسي 9540248

9640253
پيام / مركزبندرعباس -دانشگاه پيام نوراستان هرمزگان |روانشناسي

ميناب/نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرغيرانتفاعي-كرمان-موسسه غيرانتفاعي مهر-حسابداري 9540287

(3)سه دخترپيام نور-واحدفيروزكوه-دانشگاه پيام نورتهران -حسابداري 9540287

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه مالير-علوم خاك -مهندسي كشاورزي 9540287

(3)سه دخترپيام نور-مركزاهواز-دانشگاه پيام نورخوزستان -زيست شناسي 9540287

9640303
دانشکده كشاورزي |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

تهران/نوبت دوم/ ودامپروري تربت جام 
(3)سه دختر

(3)سه دختراركوازملکشاهي/روزانه/ دانشگاه ايالم |شيمي محض9640303

9540312
دانشگاه پيام نورچهارمحال -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-واحدلردگان-وبختياري 
(3)سه دختر

9540312
-اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه دختر



(3)سه دخترپيام نور-مركزبوشهر-دانشگاه پيام نوربوشهر-مديريت بازرگاني 9540312

(3)سه دخترپيام نور-مركزبوشهر-دانشگاه پيام نوربوشهر-مديريت بازرگاني 9540332

(3)سه دخترمهريز/روزانه/ دانشگاه يزد |زيست شناسي9640358

9540359
-اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي -علوم خاك -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدسقز-دانشگاه پيام نوركردستان -شيمي 9540384

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه مراغه-زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 9540384

(3)سه پسرغيرانتفاعي/-ع /دانشگاه بين المللي امام رضا-مديريت بازرگاني 9540384

(3)سه دخترتربت جام/روزانه/ مجتمع اموزش عالي گناباد |شيمي كاربردي9640392

(3)سه دختررودان/روزانه/ بندرعباس -دانشگاه هرمزگان |زمين شناسي9640392

9540412
-مركزياسوج-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-زيست شناسي 

پيام نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزقيدار-دانشگاه پيام نوردخترجان -حسابداري 9540412

(3)سه دخترپيام نور-واحددورود-دانشگاه پيام نورلرستان -حسابداري 9540412

(3)سه پسرپيام نور-واحدبانه-دانشگاه پيام نوركردستان -علوم اقتصادي 9540412

(3)سه پسرغيرانتفاعي-مشهد-موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -حسابداري 9540447

9640474
/ قزوين /-ره /دانشگاه بين المللي امام خميني |مهندسي فضاي سبز

نظرآباد/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترآستارا/نوبت دوم/ رشت -دانشگاه گيالن |مديريت صنعتي9640474

9640503
/ دانشگاه جيرفت |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

جيرفت/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترشهربابك/روزانه/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|شيمي محض9640503

(3)سه دختررحيم آباد/روزانه/ دانشگاه گنبد |مديريت صنعتي9640534

9640589
نوبت / دانشگاه تبريز |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

شهرك سهند/دوم
(3)سه دختر



9640781
دانشگاه پيام نوراستان |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

جيرفت/پيام نور/ مركزكرمان -كرمان 
(3)سه دختر

9640781
سيب /روزانه/ زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |شيمي محض

سوران و مهرستان
(3)سه پسر

9640810
پيام / تهران غرب -دانشگاه پيام نوراستان تهران |مديريت دولتي

پاكدشت/نور
(3)سه دختر

9640839
/ دانشگاه ايالم |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

دره شهر/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرساري- موسسه غيرانتفاعي اديب مادختردران روانشناسي 9540867

(3)سه پسرمريوان/نوبت دوم/ سنندج -دانشگاه كردستان |حسابداري9640869

(3)سه دخترمشهد/غير انتفاعي/ مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان |روانشناسي9640925

(3)سه دخترگيالنغرب/روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |زيست شناسي گياهي9640955

(3)سه دخترسوريان/بوانات /روزانه/ دانشگاه ياسوج |زيست شناسي گياهي9640955

(3)سه دخترسوريان/بوانات /روزانه/ دانشگاه ياسوج |زيست شناسي گياهي9640955

(3)سه دخترخدابنده/روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|مهندسي علوم دامي9640955

9640955
/ تهران /-غيرانتفاعي /دانشگاه علم وفرهنگ |مديريت فرهنگي هنري

فرديس/غير انتفاعي
(3)سه پسر

(3)سه دخترلردگان/روزانه/ دانشگاه شهركرد |زيست شناسي جانوري9640984

(3)سه دخترجيرفت/روزانه/ بوشهر -دانشگاه خليج فارس |شيمي محض9640984

(3)سه دخترفردوس/روزانه/ دانشگاه بيرجند |شيمي محض9640984

(3)سه دختراسفراين/غير انتفاعي/ مشهد -موسسه غيرانتفاعي سلمان |روانشناسي9640984

9641014
نوبت / دانشگاه تبريز |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

جلفا/دوم
(3)سه دختر

9641047
/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |زيست شناسي گياهي

بوكان/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دختربردسير/نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|مديريت بازرگاني9641161

(3)سه دخترسردشت/نوبت دوم/ دانشگاه ايالم |شيمي محض9641305



9641305
پيام / واحدپيشوا -دانشگاه پيام نوراستان تهران |روانشناسي

ورامين/نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرگاليکش/روزانه/ سبزوار -دانشگاه حکيم سبزواري |شيمي محض9641393

(3)سه دخترگرمسار/روزانه/ دانشگاه سمنان |علم اطالعات ودانش شناسي9641393

9641426
ويژه /بجنورد-دانشگاه كوثر|زيست شناسي سلولي ومولکولي

اسفراين/روزانه/ / خواهران 
(3)سه دختر

(3)سه دختركرج/غير انتفاعي/ قزوين -موسسه غيرانتفاعي رجا|حسابداري9641426

(3)سه دختركوهدشت/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |زيست شناسي گياهي9641484

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ دانشگاه ياسوج |شيمي كاربردي9641484

9641484
غير / رشت -موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش |روانشناسي

مالرد/انتفاعي
(3)سه پسر

(3)سه دختردهاقان/روزانه/ دانشگاه دامغان |زيست شناسي9641515

(3)سه دخترربط/روزانه/ دانشگاه اروميه |شيمي محض9641548

9641579
-موسسه غيرانتفاعي اروندان |زيست شناسي سلولي ومولکولي

آبادان/غير انتفاعي/ خرمشهر 
(3)سه دختر

9641579
پيام / مركزاهواز -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |روانشناسي

رامهرمز/نور
(3)سه دختر

9641579
-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين |اقتصادكشاورزي

جيرفت/روزانه/ مالثاني اهواز 
(3)سه پسر

(3)سه دختركهنوج/نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|شيمي محض9641635

9641635
غير / دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد|مديريت صنعتي

شهر قدس/انتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه پسرگرمي/روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |زمين شناسي9641746

9641810
پيام / مركزشيراز -دانشگاه پيام نوراستان فارس |مديريت بازرگاني

شيراز/نور
(3)سه دختر

(3)سه پسراللي/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |مديريت بازرگاني9641810

9641810
پيام / مركززنجان -دانشگاه پيام نوراستان زنجان |مديريت بازرگاني

زنجان/نور
(3)سه پسر

(3)سه دختربندر ديلم/روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|زيست شناسي گياهي9641993



(3)سه دخترازنا/نوبت دوم/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |شيمي محض9641993

9642107
ويژه /بجنورد-دانشگاه كوثر|زيست شناسي سلولي ومولکولي

خرم بيد/روزانه/ / خواهران 
(3)سه دختر

(3)سه دخترپاكدشت/روزانه/ دانشگاه تهران |علوم ومهندسي خاك9642161

9642188
غير / / استان قزوين /موسسه غيرانتفاعي تاكستان |روانشناسي

كرج/انتفاعي
(3)سه دختر

9642188
پيام / واحدلواسانات -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حسابداري

تهران/نور
(3)سه پسر

9642188
/ مركزبندرعباس -دانشگاه پيام نوراستان هرمزگان |مديريت صنعتي

بندرعباس/پيام نور
(3)سه پسر

(3)سه دختررزن/روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|زيست شناسي گياهي9642286

9642286
غير / قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز|مديريت صنعتي

كرج/انتفاعي
(3)سه پسر

(3)سه پسراسالم شهر/روزانه/ رشت -دانشگاه گيالن |زيست شناسي دريا9642411

(3)سه دختربندر دير/روزانه/ دانشگاه ياسوج |زيست شناسي گياهي9642474

(3)سه دختربندر دير/روزانه/ دانشگاه ياسوج |زيست شناسي گياهي9642474

(3)سه دخترمريوان/روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |مهندسي فضاي سبز9642676

(3)سه دخترتيران/روزانه/ دانشگاه صنعتي اصفهان |علوم ومهندسي محيطزيست9642676

(3)سه دختربافت/نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|حسابداري9642676

9642726
/ مركزرشت -دانشگاه پيام نوراستان گيالن |زيست شناسي گياهي

آستانه اشرفيه/پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترايذه/روزانه/ دانشگاه ايالم |شيمي محض9642726

9642753
غير / ابيك -موسسه غيرانتفاعي بصير|مديريت بازرگاني

شهر قدس/انتفاعي
(3)سه پسر

9642782
/ دانشگاه علوم پزشکي بوشهر |كتابداري درشاخه پزشکي

بندر دير/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ دانشگاه ياسوج |شيمي محض9642868

9642868
غير / شيراز -موسسه غيرانتفاعي زندشيراز|روانشناسي

گچساران/انتفاعي
(3)سه دختر



(3)سه دخترتکاب/غير انتفاعي/ قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي |مديريت بيمه9642868

(3)سه دخترآستارا/روزانه/ دانشگاه مراغه |شيمي محض9642893

(3)سه دختركرمانشاه/نوبت دوم/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |شيمي كاربردي9642928

9643039
غير / بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش |روانشناسي

مينودشت/انتفاعي
(3)سه دختر

9643099
دره /روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |مهندسي بهداشت محيط

شهر
(3)سه دختر

(3)سه پسردهدشت/روزانه/ دانشگاه ياسوج |شيمي محض9643099

9643099
پيام / واحدشوشتر -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |حسابداري

شوشتر/نور
(3)سه پسر

(3)سه پسرنورآباد/نوبت دوم/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |حسابداري9643145

9643175
مناطق / بومي هرمزگان -دانشگاه ياسوج|شيمي كاربردي

شيراز/محروم
(3)سه پسر

9643175
شهرك /غير انتفاعي/ تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج |روانشناسي

سهند
(3)سه پسر

9643175
پيام / مركزبروجرد -دانشگاه پيام نوراستان لرستان |روانشناسي

دورود/نور
(3)سه دختر

9643175
/ دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان |اقتصادكشاورزي

گاليکش/روزانه
(3)سه پسر

9643206
-موسسه غيرانتفاعي نقش جهان |زيست شناسي سلولي ومولکولي

آبادان/غير انتفاعي/ اصفهان 
(3)سه دختر

9643206
دانشگاه پيام نوراستان |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

رودبارمنجيل/پيام نور/ مركزرشت -گيالن 
(3)سه دختر

(3)سه پسرطبس/نوبت دوم/ دانشگاه سمنان |مهندسي علوم دامي9643206

9643262
پيام / مركزدزفول -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |حسابداري

شوش دانيال/نور
(3)سه دختر

9643262
پيام / مركزقزوين -دانشگاه پيام نوراستان قزوين |مديريت دولتي

تاكستان/نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرورامين/روزانه/ دانشگاه سمنان |مهندسي علوم دامي9643296

(3)سه دختراستهبان/روزانه/ دانشگاه اراك |زيست شناسي جانوري9643327

(3)سه دخترخرم بيد/نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|شيمي كاربردي9643360



9643360
غير / / استان قزوين /موسسه غيرانتفاعي تاكستان |روانشناسي

پيشوا/انتفاعي
(3)سه دختر

9643360
غير / رشت -موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش |روانشناسي

فومن/انتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترياسوج/روزانه/ دانشگاه ياسوج |شيمي كاربردي9643411

9643411
پيام / مركزاصفهان -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |شيمي كاربردي

لردگان/نور
(3)سه دختر

9643411
/ تهران /-غيرانتفاعي /دانشگاه علم وفرهنگ |مديريت فرهنگي هنري

شهر قدس/غير انتفاعي
(3)سه دختر

9643438
-دانشگاه سيستان وبلوچستان |زيست شناسي سلولي ومولکولي

سيب سوران و مهرستان/نوبت دوم/ زاهدان 
(3)سه پسر

(3)سه دخترروزانه-زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان -مهندسي فضاي سبز9543470

(3)سه پسرخوزستان- موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي روانشناسي 9543499

9543507
-رفسنجان/عج /دانشگاه ولي عصر-علوم خاك -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترمهريز/غير انتفاعي/ يزد /-غيرانتفاعي /دانشگاه علم وهنر|روانشناسي9643534

(3)سه پسرپيام نور-واحدنوراباددلفان-دانشگاه پيام نورلرستان -حسابداري 9543537

(3)سه پسرغيرانتفاعي-موسسه غيرانتفاعي كار-مديريت دولتي 9543537

9543537
-مركزشهركرد-دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري -زمين شناسي 

پيام نور
(3)سه دختر

9543569
-كاربردي توليدوبهره برداري گياهان دارويي -كارداني علمي 

روزانه-دانشگاه تربت حيدريه
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزاردبيل-دانشگاه پيام نوراردبيل -زيست شناسي 9543569

(3)سه پسرشبانه-بابلسر-دانشگاه مادختردران -علوم اقتصادي 9543569

9543569
پيام -مركزمريوان-دانشگاه پيام نوركردستان -مديريت بازرگاني 

نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-قزوين-موسسه غيرانتفاعي رجا-علوم اقتصادي 9543569

9643599
پيام / مركزمشهد -دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي |حسابداري

چناران/نور
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-واحدپاوه-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -حسابداري 9543612



(3)سه دخترپيام نور-مركزسنندج-دانشگاه پيام نوركردستان -زيست شناسي 9543612

9643628
دره /روزانه/ زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |زيست شناسي

شهر
(3)سه دختر

(3)سه دخترزرند/روزانه/ رفسنجان /-عج /دانشگاه ولي عصر|شيمي كاربردي9643628

9643628
پيام / مركزگرگان -دانشگاه پيام نوراستان گلستان |روانشناسي

مينودشت/نور
(3)سه دختر

(3)سه دختراميديه/نوبت دوم/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |زمين شناسي9643655

(3)سه پسرپيام نور-واحدايذه-دانشگاه پيام نورخوزستان -حسابداري 9543656

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه جيرفت-زيست شناسي 9543656

(3)سه دخترروزانه-خرم اباد-دانشگاه لرستان -جنگلداري -مهندسي منابع طبيعي 9543656

(3)سه دخترپيام نور-مركزالشتر-دانشگاه پيام نورلرستان -حسابداري 9543656

(3)سه دخترپيام نور-مركزبوشهر-دانشگاه پيام نوربوشهر-شيمي 9543696

9643717
/ نيمسال اول -دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه|پرستاري

جوانرود/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه جيرفت-علوم خاك -مهندسي كشاورزي 9543733

(3)سه پسرروزانه-زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زمين شناسي 9543733

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه زابل-زيست شناسي 9543733

(3)سه پسرپيام نور-مركزفريمان-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -شيمي 9543771

9543771
-دانشگاه پيام نورگلستان -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزگرگان
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزقزوين-دانشگاه پيام نورقزوين -زيست شناسي 9543771

(3)سه دخترپيام نور-واحدليکك-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-حسابداري 9543771

(3)سه دخترغيرانتفاعي-اصفهان-موسسه غيرانتفاعي المهدي -حسابداري 9543771

(3)سه پسرپيام نور-واحدسرابله-دانشگاه پيام نورايالم -حسابداري 9543771



(3)سه دخترشوشتر/روزانه/ دانشگاه اراك |زيست شناسي جانوري9643771

(3)سه دخترزرند/نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|حسابداري9643771

9543799
وابسته به -اموزشکده كشاورزي -كارداني تکنولوژي توليدات گياهي 

شبانه-وزارت كشاورزي كرج
(3)سه دختر

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه زابل-زيست شناسي 9543799

(3)سه دخترپيام نور-واحدرباطکريم-دانشگاه پيام نورتهران -حسابداري 9543828

(3)سه دخترپيام نور-مركزساري-دانشگاه پيام نورمادختردران -حسابداري 9543828

9543854
موسسه غيرانتفاعي -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

غيرانتفاعي-گلستان-بهاران 
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-سنندج-دانشگاه كردستان -شيالت -مهندسي منابع طبيعي 9543854

9643863
/ دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان |مهندسي فضاي سبز

گنبد/روزانه
(3)سه دختر

9643863
غير / يزد /-ع /موسسه غيرانتفاعي امام جواد|روانشناسي

تهران/انتفاعي
(3)سه پسر

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه جيرفت-گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 9543884

9543884
-ايرانشهر-دانشگاه واليت -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه اروميه-مرتع وابخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 9543884

(3)سه دخترقروه/روزانه/ دانشگاه اراك |زيست شناسي جانوري9643896

(3)سه پسرپيام نور-واحدتکاب-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -حسابداري 9543913

9543913
-كاربردي توليدوبهره برداري گياهان دارويي -كارداني علمي 

روزانه-دانشگاه اروميه
(3)سه پسر

9543913
پيام -مركدخترجف اباد-دانشگاه پيام نوراصفهان -مديريت صنعتي 

نور
(3)سه دختر

9543942
مجتمع اموزش -گياهان دارويي ومعطر-مهندسي توليدات گياهي 

روزانه-عالي سراوان
(3)سه دختر

9643956
/ زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |زيست شناسي

عنبرآباد/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترمالير/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |شيمي محض9643956



9543969
-يزد/-ع /موسسه غيرانتفاعي امام جواد-مديريت اموربانکي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدسرخس-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -شيمي 9543999

(3)سه دخترپيام نور-مركزيزد-دانشگاه پيام نوريزد-حسابداري 9543999

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه زابل-گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 9544036

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه شهركرد-مرتع وابخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 9544036

(3)سه پسرغيرانتفاعي-اروميه-موسسه غيرانتفاعي نژند-شيمي 9544036

(3)سه دخترروزانه-ايرانشهر-دانشگاه واليت -مديريت دولتي 9544036

(3)سه پسرروزانه-كرمان-دانشگاه شهيدباهنر-علوم دامي -مهندسي كشاورزي 9544036

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه اروميه-علوم دامي -مهندسي كشاورزي 9544066

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه بيرجند-محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 9544066

(3)سه دخترپيام نور/-اب بر/واحدطارم -دانشگاه پيام نوردخترجان -حسابداري 9544066

(3)سه دخترپيام نور-مركزجهرم-دانشگاه پيام نورفارس -حسابداري 9544098

(3)سه دخترپيام نور-واحدگرمدره-دانشگاه پيام نورالبرز-مديريت صنعتي 9544098

9544098
-دانشگاه پيام نوركردستان -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزسنندج
(3)سه پسر

9544122
-مركزاسداباد-دانشگاه پيام نورهمدان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه ايالم-علوم باغباني -مهندسي كشاورزي 9544122

9544122
دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع -جنگلداري -مهندسي منابع طبيعي 

روزانه-گرگان-طبيعي 
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور/-اب بر/واحدطارم -دانشگاه پيام نوردخترجان -حسابداري 9544122

(3)سه دخترتهران/غير انتفاعي/ شيراز -موسسه غيرانتفاعي زندشيراز|روانشناسي9644128

9644128
غير / / استان قزوين /موسسه غيرانتفاعي تاكستان |روانشناسي

محمديه/انتفاعي
(3)سه دختر



(3)سه دخترپيام نور-مركزقائن-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -حسابداري 9544138

(3)سه پسرپيام نور-مركزكرمان-دانشگاه پيام نوركرمان -زيست شناسي 9544138

9544138
-واحدبهارستان -دانشگاه پيام نورتهران -مديريت بازرگاني 

پيام نور-رباطکريم
(3)سه دختر

9544168
-رفسنجان/عج /دانشگاه ولي عصر-علوم خاك -مهندسي كشاورزي 

شبانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرشبانه-دانشگاه ياسوج-شيمي 9544168

(3)سه دخترپيام نور-مركزايالم-دانشگاه پيام نورايالم -شيمي 9544168

(3)سه دخترپيام نور-واحدشوشتر-دانشگاه پيام نورخوزستان -شيمي 9544205

9544205
-قم/-ره /موسسه اموزشي وپژوهشي امام خميني -معارف اسالمي 

نيمه حضوري
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدجم-دانشگاه پيام نوربوشهر-مديريت بازرگاني 9544205

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه جيرفت-محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 9544205

(3)سه پسرپيام نور-مركزصفاشهر-دانشگاه پيام نورفارس -حسابداري 9544235

(3)سه دخترپيام نور-مركزبندرعباس-دانشگاه پيام نورهرمزگان -شيمي 9544235

(3)سه پسرشبانه-دانشگاه بوعلي سيناهمدان-زمين شناسي 9544265

(3)سه دخترپيام نور-مركزقزوين-دانشگاه پيام نورقزوين -زيست شناسي 9544265

(3)سه دخترگنبد/روزانه/ دانشگاه گنبد |زيست شناسي جانوري9644271

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه سمنان-محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 9544285

(3)سه پسرروزانه-كرمان-دانشگاه شهيدباهنر-علوم خاك -مهندسي كشاورزي 9544285

9544285
-مهرفارس-موسسه غيرانتفاعي پارس -كارداني شيمي ازمايشگاهي 

غيرانتفاعي
(3)سه پسر

9544285
-دانشگاه اروميه-ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه زابل-مهندسي فضاي سبز9544318



(3)سه دخترروزانه-خرم اباد-دانشگاه لرستان -جنگلداري -مهندسي منابع طبيعي 9544318

(3)سه دخترپيام نور-مركزصفاشهر-دانشگاه پيام نورفارس -حسابداري 9544318

(3)سه دختركوهدشت/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |شيمي محض9644344

9644344
فيض آبادتربت /روزانه/ مجتمع اموزش عالي گناباد |زمين شناسي

حيدريه
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-خرم اباد-دانشگاه لرستان -گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 9544355

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه ياسوج-زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 9544355

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه تربت حيدريه-كارداني تکنولوژي توليدات گياهي 9544355

9644381
/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |زيست شناسي گياهي

اردبيل/روزانه
(3)سه دختر

9644381
دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر |علوم ومهندسي محيطزيست

آبادان/روزانه/ 
(3)سه دختر

9544391
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزگنبدكاووس-نورگلستان 
(3)سه پسر

9544391
-بوشهر-دانشگاه خليج فارس -علوم باغباني -مهندسي كشاورزي 

شبانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه ياسوج-علوم دامي -مهندسي كشاورزي 9544391

(3)سه دخترپيام نور-واحداذرشهر-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -حسابداري 9544391

(3)سه دخترپيام نور-واحدبستك-دانشگاه پيام نورهرمزگان -حسابداري 9544391

9544417
-دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري -زيست شناسي 

پيام نور-مركزشهركرد
(3)سه دختر

9544453
دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع -علوم خاك -مهندسي كشاورزي 

روزانه-گرگان-طبيعي 
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزتالش-دانشگاه پيام نورگيالن -شيمي 9544453

(3)سه دخترشبانه-ايرانشهر-دانشگاه واليت -مديريت كسب وكارهاي كوچك 9544453

(3)سه دخترپيام نور-مركزكرمانشاه-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -علوم اقتصادي 9544453

9544453
-دانشگاه شهيدباهنر-زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 

روزانه-كرمان
(3)سه پسر



9544453
-دانشگاه خليج فارس -زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 

روزانه-بوشهر
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدسراب-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -حسابداري 9544486

9544486
-واحددهدشت-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-حسابداري 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزبهبهان-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت بازرگاني 9544486

9544486
دانشکده كشاورزي ودامپروري -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

روزانه-تربت جام
(3)سه پسر

9544514
دانشگاه علوم كشاورزي -زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 

روزانه-ومنابع طبيعي ساري
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه گنبد-علوم دامي -مهندسي كشاورزي 9544514

(3)سه پسرشبانه-دانشگاه ياسوج-شيمي 9544514

9644533
پيام / مركزاهواز -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |زيست شناسي

اهواز/نور
(3)سه دختر

(3)سه دختراهر/روزانه/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |شيمي محض9644565

(3)سه پسرتايباد/روزانه/ مجتمع اموزش عالي گناباد |شيمي كاربردي9644648

9644679
نوبت / دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل |بهداشت موادغذايي

آمل/دوم
(3)سه دختر

(3)سه دختردره شهر/نوبت دوم/ دانشگاه ايالم |مديريت بازرگاني9644679

9644709
-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي |مهندسي فضاي سبز

اليگودرز/روزانه/ اسدابادهمدان 
(3)سه پسر

(3)سه دختررودبارمنجيل/روزانه/ دانشگاه قم |زيست شناسي جانوري9644740

(3)سه دخترگوگان/روزانه/ دانشگاه مراغه |شيمي محض9644835

(3)سه پسرشوشتر/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |شيمي محض9644871

9644904
-دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز|زيست شناسي سلولي ومولکولي

تاكستان/غير انتفاعي/ قزوين 
(3)سه دختر

9644904
غير / فوالدشهراصفهان -موسسه غيرانتفاعي امين |روانشناسي

شوشتر/انتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دختراسالم آبادغرب/نوبت دوم/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |شيمي محض9644960



9644960
غير / دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد|مديريت صنعتي

شهر قدس/انتفاعي
(3)سه دختر

9644997
دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي |زيست شناسي سلولي ومولکولي

باغ بهادران/غير انتفاعي/ اصفهان -اصفهاني 
(3)سه دختر

9644997
اسالم /نوبت دوم/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |شيمي كاربردي

آبادغرب
(3)سه پسر

(3)سه دختربم/نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|زيست شناسي گياهي9645028

9645028
/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |زيست شناسي گياهي

مسجدسليمان/روزانه
(3)سه دختر

9645086
دانشگاه پيام نوراستان |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

فومن/پيام نور/ مركزرشت -گيالن 
(3)سه پسر

(3)سه دخترپاكدشت/روزانه/ دانشگاه تهران |مهندسي علوم دامي9645135

9645158
غير / خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي |حسابداري

اميديه/انتفاعي
(3)سه پسر

9645243
/ مركزاموزش عالي استهبان |زيست شناسي سلولي ومولکولي

رضوانشهر/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسراميديه/روزانه/ بروجرد -دانشگاه ايت اله بروجردي |شيمي محض9645342

9645408
-دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز|زيست شناسي سلولي ومولکولي

قزوين/غير انتفاعي/ قزوين 
(3)سه پسر

9645408
پيام / مركزكرج -دانشگاه پيام نوراستان البرز|زيست شناسي

فرديس/نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترطبس/نوبت دوم/ دانشگاه بيرجند |زيست شناسي9645533

(3)سه دخترحويق/روزانه/ رشت -دانشگاه گيالن |علوم ومهندسي محيطزيست9645566

(3)سه پسرميانه/روزانه/ دانشگاه مراغه |شيمي محض9645627

(3)سه دخترسراوان/روزانه/ دانشگاه زابل |شيمي كاربردي9645627

9645652
-موسسه غيرانتفاعي اروندان |زيست شناسي سلولي ومولکولي

نجف آباد/غير انتفاعي/ خرمشهر 
(3)سه پسر

(3)سه دخترسعادت شهر/روزانه/ دانشگاه يزد |زمين شناسي9645652

(3)سه پسرسقز/غير انتفاعي/ قزوين -موسسه غيرانتفاعي رجا|مديريت مالي9645652

9645681
/ سنندج -دانشگاه كردستان |علوم ومهندسي خاك

اركوازملکشاهي/روزانه
(3)سه دختر



(3)سه دخترسمنان/نوبت دوم/ دانشگاه سمنان |مديريت دولتي9645681

(3)سه دختررامهرمز/روزانه/ دانشگاه اراك |زيست شناسي جانوري9645730

(3)سه دختررومشکان/روزانه/ دانشگاه زنجان |علوم ومهندسي خاك9645730

(3)سه دختررومشکان/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |زيست شناسي گياهي9645757

9645757
مركزبندرامام خميني -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |روانشناسي

اميديه/پيام نور/ / ره /
(3)سه دختر

9645757
زرين /نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|مديريت بازرگاني

دشت
(3)سه دختر

(3)سه پسردانشگاه رازي كرمانشاهجنگلداري 9545765

9645784
پيام / مركزرودسر -دانشگاه پيام نوراستان گيالن |روانشناسي

كالچاي/نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرايلخچي/نوبت دوم/ دانشگاه تبريز |شيمي محض9645814

9645848
-دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز|زيست شناسي سلولي ومولکولي

محمد شهر/غير انتفاعي/ قزوين 
(3)سه دختر

(3)سه پسربشرويه/غير انتفاعي/ مشهد -موسسه غيرانتفاعي سلمان |روانشناسي9645879

9645949
/ بهبهان /-ص /دانشگاه صنعتي خاتم االنبيا|زيست شناسي گياهي

مسجدسليمان/روزانه
(3)سه دختر

9645949
/ / ويژه خواهران /كرج -موسسه غيرانتفاعي رسام |مديريت مالي

شهر قدس/غير انتفاعي
(3)سه دختر

9645949
پيام / مركزقزوين -دانشگاه پيام نوراستان قزوين |مديريت بازرگاني

تاكستان/نور
(3)سه پسر

(3)سه دختراملش/روزانه/ رشت -دانشگاه گيالن |اقتصادكشاورزي9645949

9645983
/ مركزاموزش عالي استهبان |زيست شناسي سلولي ومولکولي

مهاباد/روزانه
(3)سه پسر

(3)سه پسرسردشت/روزانه/ دانشگاه تبريز |زمين شناسي9646009

(3)سه دخترسراوان/روزانه/ دانشگاه زابل |زيست شناسي گياهي9646043

9646043
دره /ظرفيت مازاد/ دانشگاه علوم پزشکي ايالم |بهداشت عمومي

شهر
(3)سه دختر

(3)سه پسربهبهان- مهندس چوب دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء 9546045



(3)سه دختراستهبان/روزانه/ دانشگاه ياسوج |شيمي محض9646077

9646113
نوبت / بروجرد -دانشگاه ايت اله بروجردي |شيمي محض

بروجرد/دوم
(3)سه دختر

(3)سه پسردشت آزادگان/روزانه/ دانشگاه يزد |زيست شناسي9646148

9646220
پيام / مركزبروجرد -دانشگاه پيام نوراستان لرستان |حسابداري

ازنا/نور
(3)سه پسر

9646254
پيام / مركزسوسنگرد -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |روانشناسي

دشت آزادگان/نور
(3)سه پسر

(3)سه پسربوكان/روزانه/ بروجرد -دانشگاه ايت اله بروجردي |شيمي محض9646287

9646287
غير / ابيك قزوين -موسسه غيرانتفاعي اوج |حسابداري

نظرآباد/انتفاعي
(3)سه دختر

9646287
پيام / مركزسوسنگرد -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |حسابداري

دشت آزادگان/نور
(3)سه پسر

9646319
نوبت / دانشگاه جيرفت |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

بم/دوم
(3)سه دختر

(3)سه پسرجم/روزانه/ مركزاموزش عالي استهبان |شيمي محض9646319

(3)سه پسرايرانشهر/روزانه/ دانشگاه زابل |شيمي كاربردي9646319

9646319
سازمان -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم |علوم قران وحديث

سراوان/روزانه/ قم -اوقاف وامورخيريه 
(3)سه دختر

(3)سه پسرايذه/روزانه/ بروجرد -دانشگاه ايت اله بروجردي |شيمي محض9646378

9646406
كشکوئيه /روزانه/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|علوم ومهندسي خاك

رفسنجان
(3)سه پسر

9646406
پيام / واحدشوشتر -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |حسابداري

شوشتر/نور
(3)سه دختر

(3)سه دختركبودرآهنگ/روزانه/ دانشگاه مالير |زيست شناسي گياهي9646437

(3)سه پسركرج/روزانه/ دانشگاه تبريز |علوم ومهندسي خاك9646510

9646614
/ / ويژه خواهران /بجنورد-دانشگاه كوثر|شيمي كاربردي

رباط كريم/روزانه
(3)سه دختر

9646614
/ دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار |مديريت بازرگاني

اصفهان/روزانه
(3)سه پسر

9646676
پيام / واحداشتهارد -دانشگاه پيام نوراستان البرز|حسابداري

اشتهارد/نور
(3)سه پسر



9646739
پيام / مركزنجف اباد -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |حسابداري

بن/نور
(3)سه دختر

(3)سه پسررومشکان/روزانه/ دانشگاه يزد |زيست شناسي9646818

9646854
نوبت / كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|زيست شناسي جانوري

شهربابك/دوم
(3)سه پسر

(3)سه پسرربط/روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|مديريت دولتي9646918

(3)سه دختركاشمر/روزانه/ دانشگاه بيرجند |شيمي محض9647137

9647137
پيام / تهران غرب -دانشگاه پيام نوراستان تهران |مديريت صنعتي

شهر قدس/نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترگنبد/روزانه/ دانشگاه سمنان |علم اطالعات ودانش شناسي9647178

9647178
پيام / واحدماهدشت -دانشگاه پيام نوراستان البرز|حسابداري

شهريار/نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترگيالنغرب/روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |شيمي محض9647219

(3)سه پسردورود/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |مديريت بازرگاني9647219

9647303
پيام / مركزاردبيل -دانشگاه پيام نوراستان اردبيل |زيست شناسي

سردشت/نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترمريوان/روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |مهندسي فضاي سبز9647303

(3)سه پسربجستان/روزانه/ دانشگاه بجنورد |حسابداري9647303

(3)سه دخترآق قال/روزانه/ دانشگاه يزد |زمين شناسي9647336

(3)سه دختركهنوج/روزانه/ دانشگاه جيرفت |شيمي محض9647399

9647399
/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |علم اطالعات ودانش شناسي

پاوه/روزانه
(3)سه دختر

9647533
پيام / تهران شرق -دانشگاه پيام نوراستان تهران |شيمي كاربردي

كرج/نور
(3)سه دختر

9647601
پيام / واحدشفت -دانشگاه پيام نوراستان گيالن |روانشناسي

صومعه سرا/نور
(3)سه دختر

9647636
پيام / مركزرشت -دانشگاه پيام نوراستان گيالن |مديريت بازرگاني

رضوانشهر/نور
(3)سه پسر

(3)سه پسرخدابنده/روزانه/ دانشگاه بيرجند |علم اطالعات ودانش شناسي9647667



(3)سه دخترگنبد/غير انتفاعي/ / غيرانتفاعي /دانشگاه شمال امل |روانشناسي9647698

(3)سه دختراسفراين/روزانه/ دانشگاه گنبد |مديريت صنعتي9647698

9647784
دانشگاه پيام نوراستان |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

اردبيل/پيام نور/ مركزاردبيل -اردبيل 
(3)سه دختر

(3)سه دختربندرتركمن/روزانه/ دانشگاه اروميه |زيست شناسي گياهي9647952

(3)سه دخترياسوج/نوبت دوم/ دانشگاه ياسوج |شيمي محض9648072

9648072
/ / ويژه خواهران /بجنورد-دانشگاه كوثر|شيمي كاربردي

شيروان/روزانه
(3)سه دختر

9648072
غير / مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام |مديريت بازرگاني

بجستان/انتفاعي
(3)سه پسر

9648114
-موسسه غيرانتفاعي اروندان |زيست شناسي سلولي ومولکولي

آبادان/غير انتفاعي/ خرمشهر 
(3)سه دختر

(3)سه پسركوهدشت/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |زيست شناسي گياهي9648114

9648114
تهران -دانشگاه پيام نوراستان تهران |علوم ومهندسي محيطزيست

ورامين/پيام نور/ شرق 
(3)سه پسر

(3)سه دختراسفراين/نوبت دوم/ دانشگاه بجنورد |علوم ورزشي9648151

(3)سه دخترفارسان/روزانه/ دانشگاه دامغان |شيمي محض9648183

(3)سه دختربم/نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|حسابداري9648183

(3)سه دختربافت/روزانه/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|زمين شناسي9648213

9648213
غير / مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام |مديريت بازرگاني

تربت حيدريه/انتفاعي
(3)سه دختر

9648242
/ بهبهان /-ص /دانشگاه صنعتي خاتم االنبيا|زيست شناسي گياهي

ايذه/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرآبادان/نوبت دوم/ دانشگاه دامغان |زيست شناسي9648242

9648275
نوبت / رشت -دانشگاه گيالن |علوم ومهندسي محيطزيست

گلستان/دوم
(3)سه دختر

9648275
واحدبهارستان -دانشگاه پيام نوراستان تهران |شيمي كاربردي

گلستان/پيام نور/ رباطکريم 
(3)سه دختر

(3)سه دخترتايباد/نوبت دوم/ دانشگاه بيرجند |زيست شناسي9648373



9548424
دانشگاه پيام نورخراسان -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركزبجنورد-شمالي 
(3)سه دختر

9548424
-دانشگاه پيام نورخوزستان -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-واحدمسجدسليمان
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدديواندره-دانشگاه پيام نوركردستان -حسابداري 9548424

(3)سه دخترپيام نور-مركزردختر-دانشگاه پيام نورهمدان -حسابداري 9548424

9548464
-دانشگاه خليج فارس -زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 

شبانه-بوشهر
(3)سه پسر

(3)سه دخترديواندره/روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |مهندسي علوم دامي9648471

9548503
پيام -مركزفارسان-دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري -حسابداري 

نور
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه دامغان-زمين شناسي 9548503

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه ياسوج-زيست شناسي 9548503

9548503
دانشگاه پيام -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزرامسر-نورمادختردران 
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-كره اي-واحدسرچهان -دانشگاه پيام نورفارس -حسابداري 9548503

(3)سه دخترپيام نور-مركزدزفول-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت بازرگاني 9548503

(3)سه دخترپيام نور-واحدقروه-دانشگاه پيام نوركردستان -حسابداري 9548503

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه سمنان-مديريت صنعتي 9548503

(3)سه پسرفرديس/روزانه/ بروجرد -دانشگاه ايت اله بروجردي |شيمي محض9648533

9548550
واحدسيه -دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -مديريت بازرگاني 

پيام نور-چشمه
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-واحدماهشهر-دانشگاه پيام نورخوزستان -شيمي 9548550

(3)سه دخترپيام نور-مركزبندرتركمن-دانشگاه پيام نورگلستان -حسابداري 9548550

(3)سه دخترشوشتر/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |زيست شناسي گياهي9648568

(3)سه دخترآبدانان/نوبت دوم/ دانشگاه ايالم |مديريت بازرگاني9648568



(3)سه دخترپيام نور-واحدشوشتر-دانشگاه پيام نورخوزستان -شيمي 9548578

(3)سه پسرروزانه-سنندج-دانشگاه كردستان -شيالت -مهندسي منابع طبيعي 9548578

9648603
-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين |علوم ومهندسي خاك

شوشتر/روزانه/ مالثاني اهواز 
(3)سه دختر

(3)سه پسرهشتگرد/روزانه/ دانشگاه تهران |مهندسي علوم دامي9648603

9548610
-موسسه غيرانتفاعي ديلمان -گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 

غيرانتفاعي-الهيجان
(3)سه پسر

9548610
دانشگاه -مديريت مناطق خشك وبيابان -مهندسي منابع طبيعي 

شبانه-جيرفت
(3)سه دختر

9648633
/ بهبهان /-ص /دانشگاه صنعتي خاتم االنبيا|زيست شناسي گياهي

تايباد/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-قزوين-موسسه غيرانتفاعي البرز-مديريت صنعتي 9548650

9548650
عج /دانشگاه ولي عصر-زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 

شبانه-رفسنجان/
(3)سه دختر

(3)سه پسرشبانه-دانشگاه زابل-مهندسي فضاي سبز9548650

(3)سه دخترپيام نور-واحدمرودشت-دانشگاه پيام نورفارس -مديريت صنعتي 9548650

(3)سه پسرپيام نور-مركزمياندواب-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -شيمي 9548685

(3)سه پسرروزانه-زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زيست شناسي 9548685

(3)سه پسرپيام نور-واحدشهريار-دانشگاه پيام نورتهران -مديريت صنعتي 9548685

(3)سه پسرشيروان/نوبت دوم/ دانشگاه دامغان |زمين شناسي9648700

(3)سه دخترپيام نور-مركزقيدار-دانشگاه پيام نوردخترجان -حسابداري 9548717

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه زابل-گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 9548717

9548717
دانشگاه علوم وفنون دريايي -شيالت -مهندسي منابع طبيعي 

روزانه-خرمشهر
(3)سه دختر

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-مهندسي بهداشت محيط9548717

9648730
/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |زيست شناسي گياهي

گوگان/روزانه
(3)سه دختر



9548767
-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-مركزبجنورد
(3)سه دختر

9548767
-مركزمراغه-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -مديريت بازرگاني 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه جيرفت-مرتع وابخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 9548767

(3)سه دخترپيام نور-واحدخواف-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -حسابداري 9548767

9548767
-اصفهان-موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -حسابداري 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

9548767
-اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزاهواز-دانشگاه پيام نورخوزستان -زيست شناسي 9548801

9548801
دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

روزانه-گرگان-طبيعي 
(3)سه پسر

9548835
پيام -مركزجوانرود-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -مديريت بازرگاني 

نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدگوگان-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -حسابداري 9548835

(3)سه دخترپيام نور-مركزاليگودرز-دانشگاه پيام نورلرستان -حسابداري 9548835

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه ايالم-علوم دامي -مهندسي كشاورزي 9548835

(3)سه پسرالمرد/روزانه/ دانشگاه شيراز |مهندسي علوم دامي9648835

9548871
دانشگاه -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

شبانه/-ويژه خواهران /نهاوند
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدالهيجان-دانشگاه پيام نورگيالن -حسابداري 9548871

9548871
-مركزفردوس-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -مديريت صنعتي 

پيام نور
(3)سه پسر

(3)سه دختركرج/نوبت دوم/ دانشگاه اراك |زيست شناسي گياهي9648907

(3)سه دخترپيام نور-واحدشوشتر-دانشگاه پيام نورخوزستان -شيمي 9548910

9548910
دانشگاه -مديريت مناطق خشك وبيابان -مهندسي منابع طبيعي 

روزانه-جيرفت
(3)سه دختر

(3)سه پسرغيرانتفاعي-ابيك-موسسه غيرانتفاعي موالنا-كارداني حسابداري 9548952



(3)سه پسرروزانه-بابلسر-دانشگاه مادختردران -علوم اقتصادي 9548952

(3)سه پسرپيام نور-واحدانار-دانشگاه پيام نوركرمان -حسابداري 9548990

(3)سه دخترپيام نور-مركزتنکابن-دانشگاه پيام نورمادختردران -حسابداري 9548990

(3)سه دخترپيام نور-مركزقزوين-دانشگاه پيام نورقزوين -زيست شناسي 9549016

(3)سه دخترپيام نور-مركزقزوين-دانشگاه پيام نورقزوين -حسابداري 9549016

9649019
غير / فوالدشهراصفهان -موسسه غيرانتفاعي امين |روانشناسي

باغ بهادران/انتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدشوش-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت دولتي 9549057

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه مالير-علوم دامي -مهندسي كشاورزي 9549057

(3)سه پسرغيرانتفاعي/-ع /دانشگاه بين المللي امام رضا-مديريت بازرگاني 9549057

(3)سه دخترپيام نور-واحدقروه-دانشگاه پيام نوركردستان -مديريت دولتي 9549057

(3)سه دخترپيام نور-واحددانسفهان-دانشگاه پيام نورقزوين -حسابداري 9549057

(3)سه دخترپيام نور-مركزالمرد-دانشگاه پيام نورفارس -حسابداري 9549094

9549094
-واحدايذه-دانشگاه پيام نورخوزستان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزاسداباد-دانشگاه پيام نورهمدان -حسابداري 9549094

9549094
-مركزفارسان-دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري -علوم اقتصادي 

پيام نور
(3)سه دختر

9649125
غير / قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز|حسابداري

قرچك/انتفاعي
(3)سه پسر

9549145
-دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري -علوم اقتصادي 

پيام نور-مركزشهركرد
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-اهواز-دانشگاه شهيدچمران -علم اطالعات ودانش شناسي 9549145

9549163
دانشگاه علوم كشاورزي -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

روزانه-ومنابع طبيعي ساري
(3)سه دختر

9549163
پيام -مركزكاشمر-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -مديريت دولتي 

نور
(3)سه دختر



9549163
-دانشگاه شهيدچمران -زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 

روزانه-اهواز
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدكوهبنان-دانشگاه پيام نوركرمان -حسابداري 9549163

(3)سه دخترپيام نور-واحدخواف-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -زمين شناسي 9549202

9549250
پيام -مركزماكو-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -مديريت دولتي 

نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدشوش-دانشگاه پيام نورخوزستان -حسابداري 9549250

9549250
-رفسنجان/عج /دانشگاه ولي عصر-علوم خاك -مهندسي كشاورزي 

شبانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدكوهدشت-دانشگاه پيام نورلرستان -زيست شناسي 9549250

9549250
-مجتمع اموزش عالي سراوان-گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 

روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزپاكدشت-دانشگاه پيام نورتهران -زيست شناسي 9549281

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه زابل-علوم باغباني -مهندسي كشاورزي 9549281

(3)سه دخترپيام نور-واحدبانه-دانشگاه پيام نوركردستان -حسابداري 9549281

(3)سه دخترپيام نور-مركدخترهاوند-دانشگاه پيام نورهمدان -زيست شناسي 9549281

(3)سه دخترروزانه-مجتمع اموزش عالي بم-كارداني صنعت جهانگردي 9549281

(3)سه دخترپيام نور-واحدهشتگرد-دانشگاه پيام نورالبرز-مديريت بازرگاني 9549317

(3)سه پسرشبانه-دانشگاه جيرفت-شيالت -مهندسي منابع طبيعي 9549317

(3)سه دخترپيام نور-مركزجيرفت-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت دولتي 9549317

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه مالير-زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 9549317

9649326
دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي |زيست شناسي سلولي ومولکولي

باغ بهادران/غير انتفاعي/ اصفهان -اصفهاني 
(3)سه دختر

(3)سه پسرسوق دوگنبدان/روزانه/ دانشگاه ياسوج |زيست شناسي گياهي9649356

(3)سه پسرسوق دوگنبدان/روزانه/ دانشگاه ياسوج |زيست شناسي گياهي9649356



(3)سه پسرشبانه-اهواز-دانشگاه شهيدچمران -علوم خاك -مهندسي كشاورزي 9549362

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه سمنان-محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 9549362

9549362
مجتمع اموزش -گياهان دارويي ومعطر-مهندسي توليدات گياهي 

روزانه-عالي سراوان
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدكوهدشت-دانشگاه پيام نورلرستان -زيست شناسي 9549362

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه گنبد-زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 9549362

(3)سه دخترروزانه-دانشگاه مراغه-زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 9549362

9649380
پيام / مركزشيراز -دانشگاه پيام نوراستان فارس |حسابداري

شيراز/نور
(3)سه پسر

9549408
-كرمان-موسسه غيرانتفاعي فرهيختگان -كارداني اموربانکي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه جيرفت-مرتع وابخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 9549408

9549408
پيام -مركزشادخترد-دانشگاه پيام نوراستان مركزي -زيست شناسي 

نور
(3)سه دختر

9549441
-اروميه-موسسه غيرانتفاعي اذرابادگان -كارداني اموربانکي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

9549441
فيض -واحدمه والت -دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -حسابداري 

پيام نور-اباد
(3)سه دختر

9549441
-موسسه غيرانتفاعي افاق -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

غيرانتفاعي-اروميه
(3)سه دختر

9649452
غير / قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي |مديريت بيمه

فرديس/انتفاعي
(3)سه پسر

(3)سه دخترشبانه-دانشگاه ايالم-جنگلداري -مهندسي منابع طبيعي 9549482

(3)سه دخترغيرانتفاعي-بوشهر-موسسه غيرانتفاعي خرد-شيمي 9549482

9649490
پيام / واحدلواسانات -دانشگاه پيام نوراستان تهران |روانشناسي

شهر قدس/نور
(3)سه دختر

9549557
دانشگاه پيام نوراذربايجان -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزاروميه-غربي 
(3)سه پسر

(3)سه پسرروزانه-دانشگاه اروميه-علوم دامي -مهندسي كشاورزي 9549587

(3)سه دخترقم/پيام نور/ مركزقم -دانشگاه پيام نوراستان قم |شيمي كاربردي9649715



9649715
غير / نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري |روانشناسي

عباس آباد/انتفاعي
(3)سه دختر

9649750
غير / شيراز -موسسه غيرانتفاعي زندشيراز|مديريت بازرگاني

ياسوج/انتفاعي
(3)سه دختر

9649886
پيام / مركزدزفول -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |حسابداري

شوش دانيال/نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترفومن/روزانه/ رشت -دانشگاه گيالن |علوم ومهندسي خاك9650026

(3)سه پسرواحد خواف- دانشگاه پيام نور خراسان رضوي زمين شناسي 9550038

9650065
غير / مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام |مديريت بازرگاني

تايباد/انتفاعي
(3)سه پسر

9650182
واحدبهارستان -دانشگاه پيام نوراستان تهران |شيمي كاربردي

رباط كريم/پيام نور/ رباطکريم 
(3)سه دختر

(3)سه دختركرج/پيام نور/ مركزكرج -دانشگاه پيام نوراستان البرز|شيمي محض9650426

9650504
مركزتبريز -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي |شيمي كاربردي

مياندوآب/پيام نور/ 
(3)سه دختر

9650541
مركزمشهد -دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي |شيمي كاربردي

فيض آبادتربت حيدريه/پيام نور/ 
(3)سه دختر

9650650
پيام / واحدلواسانات -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حسابداري

لواسانات/نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرمالرد/پيام نور/ واحدمالرد -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حسابداري9650687

9650781
پيام / مركزشيراز -دانشگاه پيام نوراستان فارس |زيست شناسي

ارسنجان/نور
(3)سه دختر

9650815
دانشگاه پيام نوراستان |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

بندر كنگ و چارك/پيام نور/ مركزشيراز -فارس 
(3)سه دختر

(3)سه دختررامهرمز/روزانه/ دانشگاه گنبد |كارداني شيمي ازمايشگاهي9650846

9651014
پيام / مركزشيراز -دانشگاه پيام نوراستان فارس |حسابداري

فراشبند/نور
(3)سه دختر

9651118
/ بومي كردستان -سنندج-دانشگاه كردستان |مهندسي فضاي سبز

مريوان/مناطق محروم
(3)سه دختر

(3)سه دخترجيرفت/نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|شيمي محض9651118

9651118
پيام / مركزصومعه سرا -دانشگاه پيام نوراستان گيالن |حسابداري

صومعه سرا/نور
(3)سه دختر

9651153
/ ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا|زيست شناسي سلولي ومولکولي

بندر كنگ و چارك/غير انتفاعي
(3)سه پسر



9651153
غير / قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز|زيست فناوري

صومعه سرا/انتفاعي
(3)سه پسر

9651153
پيام / مركزورامين -دانشگاه پيام نوراستان تهران |شيمي كاربردي

پاكدشت/نور
(3)سه دختر

9651153
پيام / مركزحسن اباد -دانشگاه پيام نوراستان تهران |روانشناسي

قرچك/نور
(3)سه دختر

9651189
پيام / مركزاهواز -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |زيست شناسي

دشت آزادگان/نور
(3)سه دختر

9651263
دانشگاه علم |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

گچساران/غير انتفاعي/ يزد /-غيرانتفاعي /وهنر
(3)سه دختر

9651295
ويژه /مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند|شيمي كاربردي

انديمشك/نوبت دوم/ / خواهران 
(3)سه دختر

(3)سه پسرواحد كنگاور- دانشگاه پيام نور كرمانشاه حسابداري 9551301

(3)سه دخترطبس/روزانه/ دانشگاه بيرجند |مهندسي علوم دامي9651393

9651615
پيام / واحدالهيجان -دانشگاه پيام نوراستان گيالن |حسابداري

املش/نور
(3)سه پسر

9651651
/ مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان |زيست شناسي سلولي ومولکولي

طبس/غير انتفاعي
(3)سه دختر

9651707
دانشگاه پيام نوراستان |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

قروه درجزين/پيام نور/ مركزهمدان -همدان 
(3)سه پسر

9651857
دانشکده كشاورزي |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

تربت جام/نوبت دوم/ ودامپروري تربت جام 
(3)سه دختر

(3)سه پسرارسنجان/روزانه/ رفسنجان /-عج /دانشگاه ولي عصر|علوم ورزشي9651995

9652056
پيام / مركزسوسنگرد -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |حسابداري

اهواز/نور
(3)سه پسر

9652223
غير / مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان |زيست شناسي

مشهد/انتفاعي
(3)سه دختر

9652253
دانشگاه پيام نوراستان |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

سامان/پيام نور/ مركزشهركرد -چهارمحال وبختياري 
(3)سه پسر

9652308
-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين |علوم ومهندسي خاك

دشت آزادگان/روزانه/ مالثاني اهواز 
(3)سه دختر

9652344
پيام / مركزكرمان -دانشگاه پيام نوراستان كرمان |مديريت بازرگاني

ماهان/نور
(3)سه دختر

9652420
/ ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا|زيست شناسي سلولي ومولکولي

تنکابن/غير انتفاعي
(3)سه دختر

9652591
/ مركزمشهد -دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي |زيست شناسي

نهبندان/پيام نور
(3)سه دختر



9652657
غير / ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران |روانشناسي

مالرد/انتفاعي
(3)سه پسر

9652867
پيام / واحدرضوانشهر -دانشگاه پيام نوراستان گيالن |روانشناسي

ماسال/نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترفرديس/نوبت دوم/ رشت -دانشگاه گيالن |مهندسي علوم دامي9652993

9653029
/ مركزاروميه -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي |حسابداري

پيرانشهر/پيام نور
(3)سه دختر

9653099
پيام / مركزخرم اباد -دانشگاه پيام نوراستان لرستان |حسابداري

دوره/نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-لنگرود-موسسه غيرانتفاعي قدير-حسابداري 9553152

9653188
دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان |مهندسي صنايع مبلمان

طبس/روزانه/ 
(3)سه دختر

9653188
دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان |مهندسي صنايع مبلمان

طبس/روزانه/ 
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدملکان-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -حسابداري 9553191

(3)سه دخترپيام نور-مركزمريوان-دانشگاه پيام نوركردستان -مديريت دولتي 9553191

9553191
پيام -واحدسيه چشمه-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -حسابداري 

نور
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-واحدراور-دانشگاه پيام نوركرمان -حسابداري 9553239

9553325
-موسسه غيرانتفاعي خزر-علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

غيرانتفاعي-محموداباد
(3)سه دختر

9553353
پيام -مركزصومعه سرا-دانشگاه پيام نورگيالن -مديريت بازرگاني 

نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزاسداباد-دانشگاه پيام نورهمدان -مديريت دولتي 9553398

9553398
-موسسه غيرانتفاعي افاق -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

غيرانتفاعي-اروميه
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدگيالنغرب-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -علوم اقتصادي 9553398

9553398
پيام -واحدمسجدسليمان-دانشگاه پيام نورخوزستان -زمين شناسي 

نور
(3)سه دختر

9553398
-واحدسردشت-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -مديريت دولتي 

پيام نور
(3)سه پسر

9553398
-موسسه غيرانتفاعي نوردانش -زيست شناسي سلولي مولکولي 

غيرانتفاعي-ميمه
(3)سه دختر



9653407
/ مركزدزفول -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |مديريت بازرگاني

انديمشك/پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرغيرانتفاعي-موسسه غيرانتفاعي كار-كارداني حسابداري 9553434

(3)سه دخترساري/غير انتفاعي/ / غيرانتفاعي /دانشگاه شمال امل |روانشناسي9653448

(3)سه دخترپيام نور-مركزگرمسار-دانشگاه پيام نورسمنان -حسابداري 9553507

9553507
/-كوچصفهان /رشت -موسسه غيرانتفاعي قدر-مديريت بازرگاني 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

9553507
-دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري -مديريت صنعتي 

پيام نور-مركزبروجن
(3)سه پسر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-كرمان-موسسه غيرانتفاعي كرمان -زمين شناسي 9553549

(3)سه دخترپيام نور-تهران شرق-دانشگاه پيام نورتهران -شيمي 9553590

9553590
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزكاشمر-نورخراسان رضوي 
(3)سه دختر

9553590
-دانشگاه پيام نوركرمان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدزرند
(3)سه پسر

9553590
-واحددهدشت-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-زيست شناسي 

پيام نور
(3)سه دختر

9553633
-اصفهان-موسسه غيرانتفاعي المهدي -مديريت اموربانکي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزهمدان-دانشگاه پيام نورهمدان -مديريت صنعتي 9553633

9553633
-موسسه غيرانتفاعي ديلمان -گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 

غيرانتفاعي-الهيجان
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزردختر-دانشگاه پيام نورهمدان -حسابداري 9553633

(3)سه دخترپيام نور-واحدخورموج-دانشگاه پيام نوربوشهر-مديريت بازرگاني 9553633

(3)سه پسرغيرانتفاعي-بجنورد-موسسه غيرانتفاعي حکيمان -مديريت مالي 9553679

9553679
-دانشگاه پيام نورخوزستان -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزاهواز
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزاليگودرز-دانشگاه پيام نورلرستان -حسابداري 9553679

(3)سه پسرپيام نور-واحدپارس اباد-دانشگاه پيام نوراردبيل -حسابداري 9553679



(3)سه دخترپيام نور-واحدازادشهر-دانشگاه پيام نورگلستان -حسابداري 9553719

(3)سه پسرپيام نور-واحدگاليکش-دانشگاه پيام نورگلستان -حسابداري 9553719

(3)سه پسرپيام نور-مركزكرمان-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت دولتي 9553754

(3)سه پسرپيام نور-واحدنوراباددلفان-دانشگاه پيام نورلرستان -حسابداري 9553754

9553754
-واحدفرمهين-دانشگاه پيام نوراستان مركزي -مديريت بازرگاني 

پيام نور
(3)سه پسر

9553754
پيام -مركزمهاباد-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -مديريت صنعتي 

نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزالشتر-دانشگاه پيام نورلرستان -مديريت بازرگاني 9553797

(3)سه دخترپيام نور-واحداسفراين-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -حسابداري 9553797

9553797
-دانشگاه پيام نوركردستان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزمريوان
(3)سه پسر

(3)سه پسرآمل- دانشگاه غيرانتفاعي شمال حسابداري 9553820

9553839
-موسسه غيرانتفاعي علم وادب نوين -كارداني شيمي ازمايشگاهي 

غيرانتفاعي-شيروان
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدايذه-دانشگاه پيام نورخوزستان -حسابداري 9553839

9553865
دانشگاه پيام نورخوزستان -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزاهواز-
(3)سه دختر

9653915
/ / ويژه خواهران /شيراز-موسسه غيرانتفاعي فاطميه |روانشناسي

سعادت شهر/غير انتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزقيدار-دانشگاه پيام نوردخترجان -مديريت بازرگاني 9553937

(3)سه پسرپيام نور-مركزسنندج-دانشگاه پيام نوركردستان -زمين شناسي 9553937

9553937
-مركزاسداباد-دانشگاه پيام نورهمدان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-قزوين-موسسه غيرانتفاعي البرز-كارداني حسابداري 9553981

9553981
-ساري-موسسه غيرانتفاعي اديب مادختردران -مديريت بازرگاني 

غيرانتفاعي
(3)سه پسر

9554016
موسسه غيرانتفاعي -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

غيرانتفاعي-تنکابن-رودكي 
(3)سه دختر



(3)سه پسرپيام نور-مركزسنندج-دانشگاه پيام نوركردستان -مديريت صنعتي 9554016

9554064
موسسه غيرانتفاعي -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

غيرانتفاعي-تنکابن-رودكي 
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدهفتگل-دانشگاه پيام نورخوزستان -شيمي 9554064

(3)سه دخترپيام نور-واحدشوشتر-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت صنعتي 9554100

(3)سه دخترپيام نور-مركزمياندواب-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -شيمي 9554100

9554100
پيام -واحدسردشت-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -حسابداري 

نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزجيرفت-دانشگاه پيام نوركرمان -زيست شناسي 9554100

9654129
اسالم /روزانه/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |مهندسي علوم دامي

آبادغرب
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-مركزفريمان-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -شيمي 9554134

(3)سه دخترپيام نور-واحدالوان-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت صنعتي 9554134

(3)سه پسرمركز پلدختر- دانشگاه پيام نور لرستان حسابداري 9554135

(3)سه پسرغيرانتفاعي/-غيرانتفاعي /دانشکده اصول الدين -فقه وحقوق اسالمي 9554170

(3)سه دخترغيرانتفاعي-مشهد-موسسه غيرانتفاعي كاويان -حسابداري 9554248

(3)سه دخترپيام نور-مركزفريدون شهر-دانشگاه پيام نوراصفهان -حسابداري 9554248

(3)سه دخترپيام نور-مركزابادان-دانشگاه پيام نورخوزستان -حسابداري 9554248

9554248
مركزبين المللي -دانشگاه پيام نوربوشهر-مديريت بازرگاني 

پيام نور-عسلويه
(3)سه دختر

9554299
-دانشگاه پيام نوركرمان -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركزسيرجان
(3)سه دختر

9554299
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدسقز-نوركردستان 
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزاليگودرز-دانشگاه پيام نورلرستان -حسابداري 9554354

(3)سه پسرپيام نور-واحدراور-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت دولتي 9554354



(3)سه پسرنيمه حضوري-سنندج-دانشگاه كردستان -مديريت بازرگاني 9554389

(3)سه دخترغيرانتفاعي-گرگان-موسسه غيرانتفاعي گلستان -مديريت اموربانکي 9554417

(3)سه دخترپيام نور-مركزبندرامام خميني-دانشگاه پيام نورخوزستان -شيمي 9554417

9554417
-رشت-موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -مديريت اموربانکي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

9654458
پيام / مركزاصفهان -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |شيمي محض

تيران/نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-موسسه غيرانتفاعي فاطميه شيراز-كارداني اموربيمه 9554466

9554466
پيام -واحداهر-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -مديريت صنعتي 

نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزبندرلنگه-دانشگاه پيام نورهرمزگان -حسابداري 9554466

(3)سه دخترغيرانتفاعي-ساري-موسسه غيرانتفاعي سنا-زيست شناسي 9554504

9554504
-دانشگاه پيام نورگيالن -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركزرشت
(3)سه دختر

9554504
-واحدسرايان-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -مديريت بازرگاني 

پيام نور
(3)سه دختر

9554553
موسسه غيرانتفاعي -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

غيرانتفاعي-تنکابن-رودكي 
(3)سه پسر

9554553
-موسسه غيرانتفاعي بينالود-محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

غيرانتفاعي-مشهد
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزجهرم-دانشگاه پيام نورفارس -مديريت دولتي 9554553

(3)سه دخترپيام نور-مركزمريوان-دانشگاه پيام نوركردستان -مديريت دولتي 9554553

(3)سه دخترپيام نور-مركزكرمان-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت بازرگاني 9554600

(3)سه دخترپيام نور-مركزكرج-دانشگاه پيام نورالبرز-علوم اقتصادي 9554600

(3)سه دخترپيام نور-واحدخاوران-دانشگاه پيام نورفارس -حسابداري 9554600

9554600
پيام -مركزميانه-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -مديريت دولتي 

نور
(3)سه پسر

9554630
-دانشگاه پيام نورخوزستان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-واحدشوشتر
(3)سه دختر



(3)سه دخترشهربابك/روزانه/ دانشگاه زابل |زيست شناسي جانوري9654645

(3)سه دخترغيرانتفاعي-اروميه-موسسه غيرانتفاعي نژند-شيمي 9554657

9554657
-دانشگاه پيام نوركردستان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزمريوان
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-واحدقروه-دانشگاه پيام نوركردستان -مديريت دولتي 9554657

9654681
پيام / مركزهمدان -دانشگاه پيام نوراستان همدان |روانشناسي

همدان/نور
(3)سه دختر

9654681
غير / مشهد -موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي |حسابداري

تايباد/انتفاعي
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدچناران-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -حسابداري 9554702

(3)سه دخترپيام نور-واحدشوش-دانشگاه پيام نورخوزستان -حسابداري 9554702

9554742
واحدبهارستان -دانشگاه پيام نورتهران -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-رباطکريم-
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزبوشهر-دانشگاه پيام نوربوشهر-مديريت دولتي 9554742

9554742
-مركدخترقده-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -مديريت بازرگاني 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزياسوج-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-شيمي 9554785

9554785
موسسات غيرانتفاعي -گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 

غيرانتفاعي-جهاددانشگاهي
(3)سه پسر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-رشت-موسسه غيرانتفاعي كوشيار-حسابداري 9554818

(3)سه دخترپيام نور-مركزجيرفت-دانشگاه پيام نوركرمان -زيست شناسي 9554818

(3)سه پسرپيام نور-مركزكرمان-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت صنعتي 9554818

(3)سه دخترپيام نور-واحدخورموج-دانشگاه پيام نوربوشهر-حسابداري 9554818

9654830
/ ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا|زيست شناسي سلولي ومولکولي

زيراب سوادكوه/غير انتفاعي
(3)سه پسر

9654830
دانشگاه غيرانتفاعي دانش |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

كرج/غير انتفاعي/ قزوين -البرز
(3)سه دختر

9654904
پيام / واحدگرمدره -دانشگاه پيام نوراستان البرز|مديريت بازرگاني

مالرد/نور
(3)سه پسر



(3)سه پسرمركز بندرعباس- دانشگاه پيام نور هرمزگان شيمي 9554950

9654981
دانشگاه پيام نوراستان |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

لردگان/پيام نور/ مركزشهركرد -چهارمحال وبختياري 
(3)سه پسر

(3)سه دختراشنويه/روزانه/ دانشگاه اروميه |زمين شناسي9655125

(3)سه پسرپاوه/روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |زمين شناسي9655158

9655158
غير / قزوين -موسسه غيرانتفاعي رجا|مديريت بازرگاني

شهر قدس/انتفاعي
(3)سه دختر

9655227
دانشگاه پيام نوراستان |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

چادگان/پيام نور/ مركزاصفهان -اصفهان 
(3)سه دختر

(3)سه دخترراميان/روزانه/ گرگان -دانشگاه علوم پزشکي گلستان |پرستاري9655412

(3)سه دخترشهربابك/نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|شيمي محض9655487

9655609
-دانشگاه كردستان |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

پاوه/نوبت دوم/ سنندج 
(3)سه پسر

(3)سه پسرمركز گنبد كاووس- دانشگاه پيام نور گلستان حسابداري 9555656

(3)سه پسرخسروشاه/غير انتفاعي/ تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج |روانشناسي9655718

9655718
شهر /غير انتفاعي/ دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد|حسابداري

قدس
(3)سه پسر

9655756
-دانشگاه پيام نوراستان هرمزگان |مديريت بازرگاني

رودان/پيام نور/ مركزبندرعباس 
(3)سه دختر

9655861
پيام / مركزصومعه سرا -دانشگاه پيام نوراستان گيالن |حسابداري

فومن/نور
(3)سه دختر

9655861
پيام / مركزقزوين -دانشگاه پيام نوراستان قزوين |مديريت بازرگاني

قزوين/نور
(3)سه دختر

9656105
سازمان -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم |علوم قران وحديث

تکاب/نوبت دوم/ قم -اوقاف وامورخيريه 
(3)سه دختر

9656146
غير / اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان |شيمي كاربردي

المرد/انتفاعي
(3)سه پسر

9656287
پيام / واحدمالرد -دانشگاه پيام نوراستان تهران |مديريت بازرگاني

مالرد/نور
(3)سه دختر

9656360
/ مركزابادان -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |مديريت بازرگاني

آبادان/پيام نور
(3)سه پسر

(3)سه پسرواحد نورآباددلفان- دانشگاه پيام نور لرستان حسابداري 9556388



9656495
پيام / واحدمباركه -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |روانشناسي

فالورجان/نور
(3)سه دختر

9656528
غير / اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان |شيمي كاربردي

ايذه/انتفاعي
(3)سه دختر

9656656
سازمان -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم |علوم قران وحديث

بجستان/روزانه/ قم -اوقاف وامورخيريه 
(3)سه پسر

9656696
پيام / مركزخرم اباد -دانشگاه پيام نوراستان لرستان |حسابداري

دوره/نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترگناباد/روزانه/ مجتمع اموزش عالي گناباد |زمين شناسي9656742

9656742
غير / پرندك -موسسه غيرانتفاعي پرندك |مديريت بازرگاني

گلستان/انتفاعي
(3)سه دختر

9656785
پيام / مركزاردبيل -دانشگاه پيام نوراستان اردبيل |زيست شناسي

اردبيل/نور
(3)سه دختر

9656823
پيام / مركزشاهين شهر -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |حسابداري

داران/نور
(3)سه پسر

9656892
غير / نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري |روانشناسي

عباس آباد/انتفاعي
(3)سه دختر

9656928
/ مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان |زيست شناسي سلولي ومولکولي

طبس/غير انتفاعي
(3)سه دختر

9656928
غير / مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان |زيست شناسي

مشهد/انتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه پسررامسر- موسسه غيرانتفاعي رحمان روانشناسي 9556956

(3)سه پسرزابل/نوبت دوم/ دانشگاه زابل |علوم ورزشي9657007

(3)سه دخترالوند/غير انتفاعي/ تاكستان -موسسه غيرانتفاعي نيکان |روانشناسي9657047

(3)سه دخترمريوان/روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|زيست شناسي گياهي9657121

9657198
/ ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا|زيست شناسي سلولي ومولکولي

بابل/غير انتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه پسرشهربابك/نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|زمين شناسي9657264

9657381
دانشگاه پيام نوراستان |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

اشنويه/پيام نور/ مركزاروميه -اذربايجان غربي 
(3)سه پسر

9657425
پيام / مركزكرمان -دانشگاه پيام نوراستان كرمان |مديريت بازرگاني

كوهبنان/نور
(3)سه دختر

9657661
پيام / واحدشوشتر -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |حسابداري

شوشتر/نور
(3)سه دختر



(3)سه دختربم/نوبت دوم/ دانشگاه زابل |شيمي محض9657785

9657857
پيام / مركزقزوين -دانشگاه پيام نوراستان قزوين |زيست شناسي

الوند/نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرارسنجان/روزانه/ دانشگاه ياسوج |مهندسي علوم دامي9657857

(3)سه دخترآستارا/روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |زيست شناسي گياهي9658093

(3)سه دخترپيام نور-واحدشهربابك-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت دولتي 9558158

(3)سه دخترپيام نور-مركزكازرون-دانشگاه پيام نورفارس -مديريت بازرگاني 9558158

(3)سه پسرپيام نور-واحدادخترا-دانشگاه پيام نورلرستان -مديريت بازرگاني 9558158

(3)سه پسرنيمه حضوري-دانشگاه اروميه-علوم اقتصادي 9558192

9558247
-رشت-موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -مديريت اموربانکي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزبويين زهرا-دانشگاه پيام نورقزوين -حسابداري 9558247

9658251
دانشگاه پيام نوراستان |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

تبريز/پيام نور/ مركزتبريز -اذربايجان شرقي 
(3)سه دختر

9658251
پيام / مركزبندرعباس -دانشگاه پيام نوراستان هرمزگان |حسابداري

حاجي آباد/نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرمركز قزوين- دانشگاه پيام نور قزوين روانشناسي 9558252

9558287
موسسه غيرانتفاعي خردگرايان -علوم مهندسي زيست محيطي 

غيرانتفاعي-مشهد-مطهر
(3)سه دختر

9658291
-دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي |مهندسي علوم دامي

چناران/پيام نور/ مركزمشهد 
(3)سه پسر

9658291
پيام / مركزپاكدشت -دانشگاه پيام نوراستان تهران |مديريت دولتي

گلستان/نور
(3)سه دختر

9558324
-قزوين-موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني -كارداني حسابداري 

غيرانتفاعي
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزمريوان-دانشگاه پيام نوركردستان -مديريت دولتي 9558324

(3)سه دخترپيام نور-مركزبيجار-دانشگاه پيام نوركردستان -حسابداري 9558324

(3)سه پسرپيام نور-واحدبانه-دانشگاه پيام نوركردستان -زيست شناسي 9558324



(3)سه دخترغيرانتفاعي-قشم-موسسه غيرانتفاعي قشم -حسابداري 9558324

(3)سه پسرپيام نور-واحدتايباد-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -شيمي 9558370

(3)سه دخترپيام نور-واحدايذه-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت دولتي 9558370

9558370
-دانشگاه پيام نورلرستان -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدكوهدشت
(3)سه پسر

9658402
پيام / مركزخرم اباد -دانشگاه پيام نوراستان لرستان |مديريت دولتي

گراب/نور
(3)سه پسر

9558420
فيض -واحدمه والت -دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -حسابداري 

پيام نور-اباد
(3)سه پسر

9558420
-موسسه غيرانتفاعي خرد-علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

غيرانتفاعي-بوشهر
(3)سه دختر

9558420
پيام -واحدتربت جام-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -حسابداري 

نور
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-مركزتاكستان-دانشگاه پيام نورقزوين -حسابداري 9558420

(3)سه دخترپيام نور-مركزاوز-دانشگاه پيام نورفارس -زيست شناسي 9558467

(3)سه دخترپيام نور-واحدگتوند-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت بازرگاني 9558467

9558467
-مركزايرانشهر-دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان -زيست شناسي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزهمدان-دانشگاه پيام نورهمدان -زيست شناسي 9558467

(3)سه دخترپيام نور-واحدايذه-دانشگاه پيام نورخوزستان -حسابداري 9558513

(3)سه پسرپيام نور-واحدتکاب-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -حسابداري 9558513

9558513
-دانشگاه پيام نوراستان مركزي -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزشادخترد
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-مركزسوسنگرد-دانشگاه پيام نورخوزستان -حسابداري 9558513

(3)سه دخترزابل/روزانه/ دانشگاه زابل |زيست شناسي9658533

(3)سه دخترسقز/روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |مهندسي فضاي سبز9658533

9558559
-مركزشهركرد-دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري -زمين شناسي 

پيام نور
(3)سه دختر



9558559
پيام -مركزبيرجند-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -زيست شناسي 

نور
(3)سه دختر

9558559
-دانشگاه پيام نورخوزستان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-واحدشوشتر
(3)سه دختر

9558602
-يزد-دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-زيست شناسي سلولي مولکولي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزابهر-دانشگاه پيام نوردخترجان -شيمي 9558602

(3)سه دخترغيرانتفاعي-ايالم-موسسه غيرانتفاعي باختر-حسابداري 9558602

(3)سه دخترپيام نور-واحدشهربابك-دانشگاه پيام نوركرمان -حسابداري 9558642

(3)سه پسرپيام نور-واحدبانه-دانشگاه پيام نوركردستان -مديريت دولتي 9558642

9558685
مجازي و بين -قم-دانشگاه غيرانتفاعي قران وحديث -علوم حديث 

الملل
(3)سه دختر

9558721
-دانشگاه پيام نورالبرز-محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-واحدنظراباد
(3)سه پسر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-بوشهر-موسسه غيرانتفاعي خرد-شيمي 9558721

(3)سه دخترپيام نور-واحدسپيدان-دانشگاه پيام نورفارس -حسابداري 9558721

(3)سه دخترشيراز/غير انتفاعي/ شيراز -موسسه غيرانتفاعي حافظ|حسابداري9658730

9558764
پيام -مركزياسوج-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-حسابداري 

نور
(3)سه دختر

9558764
پيام -واحدطبس-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -مديريت بازرگاني 

نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحداستارا-دانشگاه پيام نورگيالن -حسابداري 9558798

9558798
پيام -مركزجوانرود-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -مديريت بازرگاني 

نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدشوش-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت بازرگاني 9558851

9558851
-مركزشهركرد-دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري -زمين شناسي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزگرگان-دانشگاه پيام نورگلستان -شيمي 9558895

(3)سه پسرغيرانتفاعي-گرگان-موسسه غيرانتفاعي گلستان -حسابداري 9558932



9558932
-مركزشهركرد-دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري -زمين شناسي 

پيام نور
(3)سه دختر

9658953
پيام / مركزاهواز -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |روانشناسي

دشت آزادگان/نور
(3)سه دختر

9558970
-مركزقائن-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -مديريت جهانگردي 

پيام نور
(3)سه پسر

9558970
-واحدپيرانشهر-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -مديريت بازرگاني 

پيام نور
(3)سه پسر

9558970
-دانشگاه پيام نوردخترجان -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور/-اب بر/واحدطارم 
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-مركزسنندج-دانشگاه پيام نوركردستان -زيست شناسي 9559013

(3)سه پسرپيام نور-مركزجيرفت-دانشگاه پيام نوركرمان -علوم اقتصادي 9559056

9559056
پيام -واحددرگز-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -مديريت دولتي 

نور
(3)سه دختر

9559056
-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-مديريت جهانگردي 

پيام نور-مركزياسوج
(3)سه دختر

9559056
-چالوس-موسسه غيرانتفاعي طبرستان -مديريت بازرگاني 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزاردبيل-دانشگاه پيام نوراردبيل -علوم اقتصادي 9559056

(3)سه دخترغيرانتفاعي-تبريز-موسسه غيرانتفاعي اسوه -مديريت بازرگاني 9559098

(3)سه دخترپيام نور-واحدابركوه-دانشگاه پيام نوريزد-حسابداري 9559098

9559139
موسسه غيرانتفاعي خردگرايان -علوم مهندسي زيست محيطي 

غيرانتفاعي-مشهد-مطهر
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزصفاشهر-دانشگاه پيام نورفارس -مديريت بازرگاني 9559139

(3)سه دخترپيام نور-واحداغاجاري-دانشگاه پيام نورخوزستان -حسابداري 9559139

9559139
-دانشگاه پيام نوراردبيل -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدپارس اباد
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدسقز-دانشگاه پيام نوركردستان -مديريت بازرگاني 9559175

(3)سه پسرپيام نور-مركزياسوج-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-شيمي 9559175

(3)سه پسرگرمي/روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |مهندسي علوم دامي9659194



9659194
پيام / مركزورامين -دانشگاه پيام نوراستان تهران |شيمي كاربردي

اهواز/نور
(3)سه دختر

9559223
-اروميه-موسسه غيرانتفاعي افاق -گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 

غيرانتفاعي
(3)سه پسر

9559223
-دانشگاه پيام نورقزوين -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزقزوين
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزميناب-دانشگاه پيام نورهرمزگان -زيست شناسي 9559223

(3)سه پسرپيام نور-مركزبهار-دانشگاه پيام نورهمدان -زيست شناسي 9559275

(3)سه دخترپيام نور-واحدنظراباد-دانشگاه پيام نورالبرز-حسابداري 9559275

(3)سه دخترپيام نور-مركزجيرفت-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت بازرگاني 9559275

(3)سه دخترغيرانتفاعي-ايالم-موسسه غيرانتفاعي باختر-مديريت صنعتي 9559275

9559328
-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدخواف
(3)سه پسر

9559328
-موسسه غيرانتفاعي كرمان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

غيرانتفاعي-كرمان
(3)سه دختر

9659360
پيام / مركزحسن اباد -دانشگاه پيام نوراستان تهران |روانشناسي

تهران/نور
(3)سه دختر

9659399
/ اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان |روانشناسي

بروجن/غير انتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزپلدختر-دانشگاه پيام نورلرستان -مديريت دولتي 9559439

(3)سه دخترپيام نور-مركزبين المللي عسلويه-دانشگاه پيام نوربوشهر-شيمي 9559439

9659442
غير / ساوه -موسسه غيرانتفاعي حکيم ناصرخسرو|روانشناسي

گلستان/انتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزكازرون-دانشگاه پيام نورفارس -شيمي 9559480

(3)سه دخترپيام نور-واحدماهشهر-دانشگاه پيام نورخوزستان -شيمي 9559480

9559480
پيام -واحدمسجدسليمان-دانشگاه پيام نورخوزستان -زمين شناسي 

نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحددورود-دانشگاه پيام نورلرستان -حسابداري 9559480

9659491
/ واحدشهرجديدپرديس -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حسابداري

شهرري/پيام نور
(3)سه پسر



(3)سه دخترپيام نور-واحدالهيجان-دانشگاه پيام نورگيالن -مديريت بازرگاني 9559524

(3)سه دخترغيرانتفاعي-ابيك-موسسه غيرانتفاعي موالنا-كارداني حسابداري 9559556

(3)سه دخترپيام نور-واحدبستك-دانشگاه پيام نورهرمزگان -مديريت دولتي 9559556

9559594
-مركزياسوج-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-زيست شناسي 

پيام نور
(3)سه دختر

9559626
فيض -واحدمه والت -دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -حسابداري 

پيام نور-اباد
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحددره شهر-دانشگاه پيام نورايالم -شيمي 9559626

(3)سه دخترغيرانتفاعي-تبريز-موسسه غيرانتفاعي اسوه -مديريت بازرگاني 9559626

9659653
-موسسه غيرانتفاعي اروندان |زيست شناسي سلولي ومولکولي

اميديه/غير انتفاعي/ خرمشهر 
(3)سه دختر

9559661
پيام -مركزسبزوار-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -زيست شناسي 

نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزحسن اباد-دانشگاه پيام نورتهران -مديريت صنعتي 9559661

(3)سه دخترغيرانتفاعي-مشهد-موسسه غيرانتفاعي بينالود-مهندسي فضاي سبز9559661

9559661
پيام -واحدتايباد-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -مديريت بازرگاني 

نور
(3)سه دختر

9559706
-تنکابن-موسسه غيرانتفاعي رودكي -شيالت -مهندسي منابع طبيعي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

9559750
پيام -واحددرگز-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -زيست شناسي 

نور
(3)سه پسر

9559750
-موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -زيست شناسي سلولي مولکولي 

غيرانتفاعي-نکا
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدقشم-دانشگاه پيام نورهرمزگان -زيست شناسي 9559750

(3)سه دخترزابل/روزانه/ دانشگاه زابل |زيست شناسي9659768

9559803
-موسسه غيرانتفاعي بينالود-محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

غيرانتفاعي-مشهد
(3)سه دختر

9559803
پيام -مركزجوانرود-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -مديريت بازرگاني 

نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزسنندج-دانشگاه پيام نوركردستان -زمين شناسي 9559803



(3)سه پسرپيام نور-واحدسروستان-دانشگاه پيام نورفارس -مديريت صنعتي 9559841

(3)سه دخترپيام نور-مركزبوشهر-دانشگاه پيام نوربوشهر-مديريت دولتي 9559841

(3)سه پسرازنا/غير انتفاعي/ همدان -موسسه غيرانتفاعي گنجنامه |روانشناسي9659843

9659977
-موسسه غيرانتفاعي اروندان |زيست شناسي سلولي ومولکولي

آبادان/غير انتفاعي/ خرمشهر 
(3)سه دختر

9660013
پيام / واحدپيشوا -دانشگاه پيام نوراستان تهران |مديريت بازرگاني

پاكدشت/نور
(3)سه دختر

9660147
پيام / مركزشيراز -دانشگاه پيام نوراستان فارس |مديريت بازرگاني

جم/نور
(3)سه پسر

9660350
پيام / مركزسوسنگرد -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |حسابداري

دشت آزادگان/نور
(3)سه پسر

(3)سه پسراشنويه/روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |علوم ومهندسي خاك9660434

9660552
پيام / واحدري -دانشگاه پيام نوراستان تهران |مديريت دولتي

قرچك/نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترميناب/روزانه/ بندرعباس -دانشگاه هرمزگان |زيست شناسي دريا9660595

(3)سه پسريزد/غير انتفاعي/ موسسه غيرانتفاعي دارالعلم يزد |روانشناسي9660595

(3)سه پسرطبس/روزانه/ دانشگاه تربت حيدريه |اقتصادكشاورزي9660595

9660643
/ اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني |زيست فناوري

فالورجان/غير انتفاعي
(3)سه دختر

9660682
/ دانشکده كشاورزي ودامپروري تربت جام |شيمي محض

تربت جام/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرتايباد/غير انتفاعي/ مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز|روانشناسي9660808

(3)سه دخترنيشابور/روزانه/ دانشگاه بيرجند |شيمي محض9660891

9660972
دانشگاه پيام نوراستان |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

شهربابك/پيام نور/ مركزكرمان -كرمان 
(3)سه دختر

9661090
پيام / مركزدزفول -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |روانشناسي

انديمشك/نور
(3)سه دختر

9661090
غير / ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخررازي |روانشناسي

زرنديه/ مامونيه /انتفاعي
(3)سه پسر

(3)سه دختربهنمير/غير انتفاعي/ رامسر -موسسه غيرانتفاعي رحمان |روانشناسي9661287



(3)سه دخترزابل/نوبت دوم/ دانشگاه زابل |علوم ورزشي9661287

(3)سه دختركهنوج/روزانه/ دانشگاه جيرفت |زيست شناسي گياهي9661537

(3)سه دخترشيروان/غير انتفاعي/ مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز|روانشناسي9661537

9661696
/ مركزبندرعباس -دانشگاه پيام نوراستان هرمزگان |مديريت دولتي

بندر كنگ و چارك/پيام نور
(3)سه دختر

9661740
دانشگاه پيام نوراستان |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

ايذه/پيام نور/ مركزاهواز -خوزستان 
(3)سه دختر

9661778
مركزتبريز -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي |شيمي كاربردي

مشکين شهر/پيام نور/ 
(3)سه پسر

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ دانشگاه ياسوج |مهندسي علوم دامي9661932

9661975
/ مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان |زيست شناسي سلولي ومولکولي

فردوس/غير انتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترتنکابن/غير انتفاعي/ رامسر -موسسه غيرانتفاعي رحمان |روانشناسي9662246

9662417
/ مركزبندرعباس -دانشگاه پيام نوراستان هرمزگان |زيست شناسي

بندر خمير/پيام نور
(3)سه دختر

9662497
غير / ساوه -موسسه غيرانتفاعي حکيم ناصرخسرو|حسابداري

قم/انتفاعي
(3)سه پسر

9662625
/ مركزتبريز -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي |زيست شناسي

شهرك سهند/پيام نور
(3)سه دختر

9663221
مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز|زيست شناسي سلولي ومولکولي

گنبد/غير انتفاعي/ 
(3)سه دختر

9663299
-دانشگاه پيام نوراستان گيالن |علوم ومهندسي محيطزيست

رشت/پيام نور/ مركزرشت 
(3)سه دختر

9663299
سازمان -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم |علوم قران وحديث

چادگان/روزانه/ قم -اوقاف وامورخيريه 
(3)سه دختر

9663503
ويژه /مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند|شيمي كاربردي

المرد/نوبت دوم/ / خواهران 
(3)سه دختر

(3)سه دخترقزوين/روزانه/ دانشگاه زنجان |زمين شناسي9663950

(3)سه پسربجنورد/غير انتفاعي/ رامسر -موسسه غيرانتفاعي رحمان |روانشناسي9663950

9663950
پيام / مركزخوي -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي |حسابداري

خوي/نور
(3)سه پسر

9664048
پيام / مركزخرم اباد -دانشگاه پيام نوراستان لرستان |مديريت دولتي

كوهدشت/نور
(3)سه دختر



9564172
موسسه غيرانتفاعي -فقه وحقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي 

غيرانتفاعي-ساري-اديب مادختردران 
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزبويين زهرا-دانشگاه پيام نورقزوين -حسابداري 9564172

(3)سه پسرپيام نور-واحدخواف-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -حسابداري 9564172

(3)سه دخترغيرانتفاعي-مشهد-موسسه غيرانتفاعي تابران -كارداني اموربانکي 9564172

9564207
-كوهدشت-موسسه غيرانتفاعي نواوران -مديريت بازرگاني 

غيرانتفاعي
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-واحدخواف-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -حسابداري 9564207

(3)سه دخترپيام نور-مركزتنکابن-دانشگاه پيام نورمادختردران -حسابداري 9564207

(3)سه دخترپيام نور-مركزتالش-دانشگاه پيام نورگيالن -علوم اقتصادي 9564207

(3)سه دخترپيام نور-مركزپلدختر-دانشگاه پيام نورلرستان -مديريت دولتي 9564207

9564207
دانشگاه پيام نورهرمزگان -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزبندرعباس-
(3)سه پسر

9664293
پيام / واحدانديمشك -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |روانشناسي

دزفول/نور
(3)سه دختر

9664293
پيام / مركزبروجرد -دانشگاه پيام نوراستان لرستان |روانشناسي

دورود/نور
(3)سه دختر

9564298
-موسسه غيرانتفاعي خرد-علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

غيرانتفاعي-بوشهر
(3)سه پسر

9564298
-واحدلنگرود-دانشگاه پيام نورگيالن -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-همدان-موسسه غيرانتفاعي الوند-كارداني حسابداري 9564298

9564298
-مركزماكو-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -مديريت بازرگاني 

پيام نور
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-مركزصفاشهر-دانشگاه پيام نورفارس -حسابداري 9564349

(3)سه دخترپيام نور-واحدباغملك-دانشگاه پيام نورخوزستان -حسابداري 9564383

(3)سه پسرپيام نور-مركزالشتر-دانشگاه پيام نورلرستان -مديريت بازرگاني 9564416

(3)سه دخترپيام نور-مركزسنندج-دانشگاه پيام نوركردستان -زيست شناسي 9564460



(3)سه پسرپيام نور-واحدبانه-دانشگاه پيام نوركردستان -مديريت بازرگاني 9564460

9564460
-واحددهدشت-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-زيست شناسي 

پيام نور
(3)سه پسر

9564460
-مشهد-موسسه غيرانتفاعي عطار-كارداني مديريت بازرگاني 

غيرانتفاعي
(3)سه پسر

9564549
دانشگاه پيام نورخراسان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدبردسکن-رضوي 
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزرشت-دانشگاه پيام نورگيالن -زمين شناسي 9564549

(3)سه دخترپيام نور-مركزاليگودرز-دانشگاه پيام نورلرستان -شيمي 9564549

9664569
/ ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا|زيست شناسي سلولي ومولکولي

آبادان/غير انتفاعي
(3)سه دختر

9564593
پيام -واحدقهدريجان-دانشگاه پيام نوراصفهان -مديريت بازرگاني 

نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزايالم-دانشگاه پيام نورايالم -شيمي 9564593

9564593
دانشگاه پيام نوراذربايجان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزاروميه-غربي 
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-كرمان-موسسه غيرانتفاعي كرمان -زمين شناسي 9564593

(3)سه دخترپيام نور-مركزبندرعباس-دانشگاه پيام نورهرمزگان -شيمي 9564636

(3)سه دخترپيام نور-واحدپارسيان-دانشگاه پيام نورهرمزگان -حسابداري 9564636

9564688
مركزاسالم -دانشگاه پيام نوركرمانشاه -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-ابادغرب
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزمياندواب-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -شيمي 9564688

(3)سه دخترپيام نور-واحداهر-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -زيست شناسي 9564688

(3)سه پسرپيام نور-مركزبم-دانشگاه پيام نوركرمان -حسابداري 9564736

9564736
-دانشگاه پيام نوركردستان -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركزسنندج
(3)سه دختر

(3)سه دخترمروست/غير انتفاعي/ موسسه غيرانتفاعي دارالعلم يزد |روانشناسي9664782

(3)سه پسربابل/غير انتفاعي/ / غيرانتفاعي /دانشگاه شمال امل |حسابداري9664782



9564792
-مركزبجنورد-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -مديريت دولتي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدمنوجان-دانشگاه پيام نوركرمان -حسابداري 9564792

(3)سه دخترمالرد/غير انتفاعي/ قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي |حسابداري9664826

9564839
موسسه غيرانتفاعي خردگرايان -علوم مهندسي زيست محيطي 

غيرانتفاعي-مشهد-مطهر
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدارسنجان-دانشگاه پيام نورفارس -حسابداري 9564839

(3)سه دخترغيرانتفاعي-ايالم-موسسه غيرانتفاعي باختر-حسابداري 9564839

9564883
-ساري-موسسه غيرانتفاعي اديب مادختردران -كارداني اموربانکي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

9564883
-مركزبجنورد-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -مديريت بازرگاني 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدباغملك-دانشگاه پيام نورخوزستان -حسابداري 9564883

(3)سه پسرپيام نور-مركزاليگودرز-دانشگاه پيام نورلرستان -مديريت بازرگاني 9564883

9564883
-مركزبوشهر-دانشگاه پيام نوربوشهر-تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزبيرجند-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -شيمي 9564883

(3)سه پسرواحد آبيك- دانشگاه پيام نور قزوين مديريت 9564908

(3)سه دخترفومن/پيام نور/ واحدشفت -دانشگاه پيام نوراستان گيالن |روانشناسي9664951

9564970
-موسسه غيرانتفاعي ديلمان -گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 

غيرانتفاعي-الهيجان
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-امل-موسسه غيرانتفاعي هراز-مهندسي فضاي سبز9564970

(3)سه پسرپيام نور-واحدشال-دانشگاه پيام نورقزوين -حسابداري 9565017

(3)سه پسرپيام نور-واحدادخترا-دانشگاه پيام نورلرستان -مديريت بازرگاني 9565017

(3)سه پسرپيام نور-واحدخواف-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -حسابداري 9565058

9565058
پيام -واحدكليبر-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -مديريت دولتي 

نور
(3)سه دختر



9565058
-دانشگاه پيام نوركردستان -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركزسنندج
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدكهنوج-دانشگاه پيام نوركرمان -زيست شناسي 9565058

9665094
غير / قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني |حسابداري

الوند/انتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحداسديه-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -حسابداري 9565160

(3)سه دخترپيام نور-مركزسيرجان-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت صنعتي 9565160

(3)سه دخترپيام نور-مركزدزفول-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت بازرگاني 9565160

9565160
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدسقز-نوركردستان 
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدجم-دانشگاه پيام نوربوشهر-مديريت بازرگاني 9565160

9665192
/ دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان |مهندسي علوم دامي

سوادكوه/روزانه
(3)سه پسر

9565215
-واحدسردشت-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -مديريت دولتي 

پيام نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحداستارا-دانشگاه پيام نورگيالن -مديريت بازرگاني 9565215

9565215
-گنبدكاووس-موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان -كارداني اموربانکي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

9565215
-دانشگاه پيام نوراردبيل -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزاردبيل
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزبوشهر-دانشگاه پيام نوربوشهر-زيست شناسي 9565215

9565249
-يزد/-ع /موسسه غيرانتفاعي امام جواد-مديريت اموربانکي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

9565249
-واحدسي سخت-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-حسابداري 

پيام نور
(3)سه پسر

9565249
-دانشگاه پيام نورخوزستان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحداميديه
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور/-اب بر/واحدطارم -دانشگاه پيام نوردخترجان -حسابداري 9565249

9565303
-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -مديريت بازرگاني 

پيام نور-واحدسردشت
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدالوند-دانشگاه پيام نورقزوين -حسابداري 9565303



9565303
-دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان -مديريت صنعتي 

پيام نور-مركززاهدان
(3)سه پسر

9565303
-دانشگاه پيام نوركرمان -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزكرمان
(3)سه پسر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-رشت-موسسه غيرانتفاعي كوشيار-حسابداري 9565352

9565352
-دانشگاه پيام نورخوزستان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-مركزرامهرمز
(3)سه دختر

9565352
-واحدپيرانشهر-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -مديريت بازرگاني 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزيزد-دانشگاه پيام نوريزد-زيست شناسي 9565352

9665394
غير / ابيك قزوين -موسسه غيرانتفاعي اوج |حسابداري

شهرك سهند/انتفاعي
(3)سه دختر

9565407
-موسسه غيرانتفاعي البرز-كارداني مديريت صنعتي كاربردي 

غيرانتفاعي-قزوين
(3)سه دختر

9565407
پيام -مركزرامهرمز-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت بازرگاني 

نور
(3)سه دختر

9565443
-مركزياسوج-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-علوم اقتصادي 

پيام نور
(3)سه پسر

9565443
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزورامين-نورتهران 
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزكرمان-دانشگاه پيام نوركرمان -علوم اقتصادي 9565443

9565443
پيام -واحداردل-دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري -حسابداري 

نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي/-ع /دانشگاه بين المللي امام رضا-حسابداري 9565493

(3)سه دخترپيام نور-واحدمسجدسليمان-دانشگاه پيام نورخوزستان -حسابداري 9565493

(3)سه پسرخواف/روزانه/ دانشگاه بيرجند |زمين شناسي9665524

9665524
شهر /پيام نور/ واحداشتهارد -دانشگاه پيام نوراستان البرز|حسابداري

قدس
(3)سه پسر

9665524
پيام / واحدماهدشت -دانشگاه پيام نوراستان البرز|مديريت بازرگاني

كرج/نور
(3)سه دختر

9565540
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزگنبدكاووس-نورگلستان 
(3)سه دختر

9565540
دانشگاه پيام نوركهگيلويه -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزياسوج-وبويراحمد
(3)سه دختر



9565540
مركزمشکين -دانشگاه پيام نوراردبيل -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-شهر
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزصفاشهر-دانشگاه پيام نورفارس -حسابداري 9565540

(3)سه دخترپيام نور-واحدگتوند-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت بازرگاني 9565540

(3)سه دخترقرچك/غير انتفاعي/ گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان |حسابداري9665569

(3)سه دخترغيرانتفاعي-يزد/-ع /موسسه غيرانتفاعي امام جواد-حسابداري 9565589

(3)سه دخترپيام نور-مركدخترقده-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -شيمي 9565589

(3)سه دخترپيام نور-مركزگرگان-دانشگاه پيام نورگلستان -زيست شناسي 9565589

(3)سه پسرپيام نور-مركزبندرلنگه-دانشگاه پيام نورهرمزگان -حسابداري 9565589

(3)سه دخترپيام نور-مركزخرم اباد-دانشگاه پيام نورلرستان -زيست شناسي 9565589

9565641
موسسه غيرانتفاعي عالمه -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

غيرانتفاعي-نور-محدث نوري 
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزبرازجان-دانشگاه پيام نوربوشهر-مديريت بازرگاني 9565641

(3)سه دخترغيرانتفاعي-تاكستان-موسسه غيرانتفاعي عالمه مجلسي -حسابداري 9565641

9565641
پيام -مركزبندرعباس-دانشگاه پيام نورهرمزگان -مديريت دولتي 

نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرغيرانتفاعي-سمنان-موسسه غيرانتفاعي كومش -مديريت بازرگاني 9565779

9565830
-مشهد-موسسه غيرانتفاعي عطار-كارداني مديريت بازرگاني 

غيرانتفاعي
(3)سه پسر

(3)سه دختراهواز/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |زمين شناسي9665958

9665958
پيام / مركزكرمان -دانشگاه پيام نوراستان كرمان |مديريت دولتي

كوهبنان/نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترزرند/روزانه/ دانشگاه زابل |شيمي محض9666012

9666113
پيام / مركزبروجرد -دانشگاه پيام نوراستان لرستان |حسابداري

كوهدشت/نور
(3)سه پسر

9666232
مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز|زيست شناسي سلولي ومولکولي

مشهد/غير انتفاعي/ 
(3)سه دختر



(3)سه دختردهدشت/روزانه/ دانشگاه ياسوج |زيست شناسي گياهي9666403

(3)سه دختردهدشت/روزانه/ دانشگاه ياسوج |زيست شناسي گياهي9666403

9666489
مركزكرمانشاه -دانشگاه پيام نوراستان كرمانشاه |مديريت بازرگاني

كامياران/پيام نور/ 
(3)سه پسر

(3)سه پسرواحد بندر گناوه- دانشگاه پيام نور بوشهر مديريت 9566590

9666613
-دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي |شيمي كاربردي

ماكو/پيام نور/ مركزاروميه 
(3)سه پسر

9666660
غير / دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي |فلسفه وعرفان اسالمي

نظرآباد/انتفاعي
(3)سه دختر

9666879
غير / خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي |حسابداري

رامهرمز/انتفاعي
(3)سه دختر

9666879
/ مركزابادان -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |مديريت بازرگاني

آبادان/پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرمالرد/غير انتفاعي/ ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخررازي |روانشناسي9667208

(3)سه دخترزابل/روزانه/ دانشگاه زابل |زيست شناسي جانوري9667471

9667471
/ دانشکده كشاورزي ودامپروري تربت جام |شيمي محض

شاهرود/روزانه
(3)سه دختر

9667631
دانشگاه پيام نوراستان |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

سنقر/پيام نور/ مركزكرمانشاه -كرمانشاه 
(3)سه دختر

(3)سه پسرآمل- موسسه غيرانتفاعي سمنگان روانشناسي 9567756

9667859
پيام / واحدانديمشك -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |روانشناسي

شوش دانيال/نور
(3)سه دختر

9667949
پيام / واحدمالرد -دانشگاه پيام نوراستان تهران |مديريت بازرگاني

كرج/نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزپاكدشت-دانشگاه پيام نورتهران -مهندسي اب وخاك 9568189

(3)سه پسرپيام نور-مركزدهلران-دانشگاه پيام نورايالم -حسابداري 9568246

(3)سه دخترغيرانتفاعي-بجنورد-موسسه غيرانتفاعي حکيمان -حسابداري 9568246

9568246
-اصفهان-موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -علوم اقتصادي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزرفسنجان-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت بازرگاني 9568246



9568246
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزگنبدكاووس-نورگلستان 
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزرفسنجان-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت بازرگاني 9568246

(3)سه دخترپيام نور-مركزميناب-دانشگاه پيام نورهرمزگان -زيست شناسي 9568246

(3)سه پسرالمرد/روزانه/ دانشگاه بيرجند |شيمي محض9668291

(3)سه پسرآشخانه/غير انتفاعي/ موسسه غيرانتفاعي امل |روانشناسي9668291

(3)سه دخترپيام نور-واحداسفراين-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -حسابداري 9568306

9568306
-واحدباغين-دانشگاه پيام نوركرمان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور
(3)سه پسر

9568306
-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-مديريت صنعتي 

پيام نور-مركزدوگنبدان
(3)سه دختر

9668343
غير / فوالدشهراصفهان -موسسه غيرانتفاعي امين |روانشناسي

داراب/انتفاعي
(3)سه دختر

9568361
-ابهر-موسسه غيرانتفاعي اثيرالدين ابهري -كارداني حسابداري 

غيرانتفاعي
(3)سه پسر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-ابيك-موسسه غيرانتفاعي بصير-كارداني اموربيمه 9568361

9568405
پيام -مركزمريوان-دانشگاه پيام نوركردستان -مديريت بازرگاني 

نور
(3)سه پسر

9568405
فاران /مجازي /موسسه غيرانتفاعي الکترونيکي -مديريت صنعتي 

مجازي و بين الملل-تهران
(3)سه پسر

9568457
پيام -مركزبجنورد-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -علوم اقتصادي 

نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدشهربابك-دانشگاه پيام نوركرمان -حسابداري 9568457

(3)سه دخترپيام نور-واحدابوموسي-دانشگاه پيام نورهرمزگان -مديريت دولتي 9568500

(3)سه پسرپيام نور-واحدبندردير-دانشگاه پيام نوربوشهر-مديريت صنعتي 9568500

9568546
-دانشگاه پيام نورگيالن -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركزرشت
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزبم-دانشگاه پيام نوركرمان -زيست شناسي 9568546

(3)سه دخترغيرانتفاعي-تبريز-موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -زيست شناسي 9568546



9668575
دانشگاه غيرانتفاعي دانش |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

تاكستان/غير انتفاعي/ قزوين -البرز
(3)سه دختر

(3)سه پسرجغتاي/غير انتفاعي/ مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران |حسابداري9668575

9568597
دانشکده معارف -فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي 

غيرانتفاعي/-غيرانتفاعي /اصفهان /-ع /قران وعترت 
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزگرگان-دانشگاه پيام نورگلستان -مديريت دولتي 9568644

(3)سه دخترپيام نور-مركزياسوج-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-شيمي 9568701

9568701
/-ع /دانشگاه بين المللي امام رضا-علم اطالعات ودانش شناسي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزفريمان-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -حسابداري 9568701

(3)سه پسرميمه ميکروبيولوژي- زيست شناسي موسسه غيرانتفاعي نور دانش 9568733

9668739
/ دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر |زيست شناسي دريا

آبادان/روزانه
(3)سه دختر

9568784
-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-مركزبجنورد
(3)سه دختر

9568784
پيام -واحدبهنمير-دانشگاه پيام نورمادختردران -مديريت بازرگاني 

نور
(3)سه پسر

9568784
دانشگاه پيام نوركهگيلويه -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزياسوج-وبويراحمد
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدگتوند-دانشگاه پيام نورخوزستان -حسابداري 9568784

9568833
دانشگاه پيام نورچهارمحال -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزشهركرد-وبختياري 
(3)سه دختر

9668870
پيام / مركزاصفهان -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |زيست شناسي

باغ بهادران/نور
(3)سه دختر

9668870
پيام / واحدالهيجان -دانشگاه پيام نوراستان گيالن |حسابداري

املش/نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-ساري-موسسه غيرانتفاعي سنا-زيست شناسي 9568888

(3)سه دخترپيام نور-مركزقزوين-دانشگاه پيام نورقزوين -زيست شناسي 9568888

(3)سه پسرغيرانتفاعي-موسسه غيرانتفاعي اباده-كارداني اموربانکي 9568888

(3)سه پسرپيام نور-مركزشهرضا-دانشگاه پيام نوراصفهان -مديريت جهانگردي 9568944



(3)سه دخترپيام نور-واحدمنوجان-دانشگاه پيام نوركرمان -زيست شناسي 9568944

(3)سه پسرغيرانتفاعي-قشم-موسسه غيرانتفاعي قشم -حسابداري 9568996

(3)سه پسرغيرانتفاعي-مشهد-موسسه غيرانتفاعي خيام -كارداني حسابداري 9568996

9568996
-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-مركزقائن
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدپاوه-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -مديريت بازرگاني 9568996

(3)سه پسرپيام نور-مركزدليجان-دانشگاه پيام نوراستان مركزي -حسابداري 9568996

(3)سه دخترپيام نور-واحدقشم-دانشگاه پيام نورهرمزگان -حسابداري 9569042

(3)سه دخترپيام نور-واحداللي-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت دولتي 9569091

(3)سه پسرپيام نور-واحدگاليکش-دانشگاه پيام نورگلستان -حسابداري 9569091

(3)سه پسرغيرانتفاعي-تبريز-موسسه غيرانتفاعي الغدير-مديريت صنعتي 9569091

(3)سه پسرورامين/غير انتفاعي/ دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي |مديريت صنعتي9669109

(3)سه پسرپيام نور-واحدپاوه-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -حسابداري 9569125

(3)سه پسرپيام نور-مركزمريوان-دانشگاه پيام نوركردستان -مديريت دولتي 9569125

9569125
-مركدخترقده-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -مديريت دولتي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزتالش-دانشگاه پيام نورگيالن -زيست شناسي 9569125

(3)سه پسربهنمير/غير انتفاعي/ / غيرانتفاعي /دانشگاه شمال امل |حسابداري9669155

9569179
-موسسه غيرانتفاعي تجن -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

غيرانتفاعي-قائمشهر
(3)سه دختر

9569179
-واحدمسجدسليمان-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت دولتي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدسقز-دانشگاه پيام نوركردستان -شيمي 9569179

(3)سه دخترپيام نور-واحدبندرانزلي-دانشگاه پيام نورگيالن -حسابداري 9569231



(3)سه دخترغيرانتفاعي-استارا-موسسه غيرانتفاعي شهريار-حسابداري 9569231

9569271
-واحدسرپل ذهاب-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -مديريت بازرگاني 

پيام نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحداسفراين-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -حسابداري 9569271

9569271
پيام -مركزمريوان-دانشگاه پيام نوركردستان -مديريت بازرگاني 

نور
(3)سه دختر

9669285
-دانشگاه پيام نوراستان تهران |مديريت دولتي

تهران/پيام نور/ واحدشهرجديدپرديس 
(3)سه دختر

9669330
/ مركزتبريز -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي |زيست شناسي

بستان آباد/پيام نور
(3)سه پسر

9569331
-مركزياسوج-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-زيست شناسي 

پيام نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-قشم-موسسه غيرانتفاعي قشم -مديريت بازرگاني 9569331

(3)سه دخترپيام نور-واحدپارسيان-دانشگاه پيام نورهرمزگان -حسابداري 9569331

9569375
-دانشگاه پيام نوركردستان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-مركزسنندج
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-ابيك-موسسه غيرانتفاعي بصير-كارداني اموربانکي 9569425

(3)سه دخترپيام نور-واحداسفراين-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -حسابداري 9569425

9569425
-مركزدوگنبدان-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-حسابداري 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزگرمي-دانشگاه پيام نوراردبيل -حسابداري 9569425

9669459
دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر |علوم ومهندسي محيطزيست

آبادان/روزانه/ 
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدارسنجان-دانشگاه پيام نورفارس -مديريت بازرگاني 9569481

9569481
-مركزبندرامام خميني-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت دولتي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدگيالنغرب-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -زيست شناسي 9569481

9569481
-موسسه غيرانتفاعي فروغ دانش ياسوج-كارداني امورمالي ومالياتي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

9569517
-دانشگاه پيام نورتهران -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدفيروزكوه
(3)سه دختر



(3)سه دخترپيام نور-مركزبجنورد-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -شيمي 9569517

(3)سه دخترپيام نور-واحدشوش-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت بازرگاني 9569517

(3)سه دخترپيام نور-واحدبردسير-دانشگاه پيام نوركرمان -حسابداري 9569517

(3)سه دخترپيام نور-واحددورود-دانشگاه پيام نورلرستان -مديريت دولتي 9569517

(3)سه دخترپيام نور-مركزشاهرود-دانشگاه پيام نورسمنان -حسابداري 9569517

(3)سه دخترپيام نور-واحدچناران-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -حسابداري 9569565

(3)سه پسرپيام نور-مركزاسداباد-دانشگاه پيام نورهمدان -حسابداري 9569565

9569565
پيام -مركزمشکين شهر-دانشگاه پيام نوراردبيل -مديريت بازرگاني 

نور
(3)سه دختر

9669598
غير / مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان |زيست فناوري

بشرويه/انتفاعي
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزبم-دانشگاه پيام نوركرمان -حسابداري 9569607

9569607
-دانشگاه پيام نورگلستان -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزگرگان
(3)سه دختر

9569607
پيام -مركزمريوان-دانشگاه پيام نوركردستان -مديريت بازرگاني 

نور
(3)سه پسر

9569656
-دانشگاه پيام نورالبرز-محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-واحدنظراباد
(3)سه پسر

(3)سه پسرغيرانتفاعي-چناران-موسسه غيرانتفاعي سناباد-حسابداري 9569656

(3)سه دخترپيام نور-مركزدخترجان-دانشگاه پيام نوردخترجان -علوم اقتصادي 9569656

(3)سه دخترپيام نور-واحداستارا-دانشگاه پيام نورگيالن -حسابداري 9569656

(3)سه دخترپيام نور-مركزگنبدكاووس-دانشگاه پيام نورگلستان -زيست شناسي 9569656

9569707
-دانشگاه پيام نورگيالن -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركزرشت
(3)سه دختر

9569707
پيام -واحداشخانه-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -مديريت دولتي 

نور
(3)سه دختر

9569707
پيام -واحدشوشتر-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت جهانگردي 

نور
(3)سه دختر



9569707
-مركزياسوج-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-مديريت دولتي 

پيام نور
(3)سه دختر

9669715
پيام / مركزحسن اباد -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حسابداري

اسالم شهر/نور
(3)سه پسر

9669715
/-ع /دانشگاه امام رضا|كارشناسي ارشدپيوسته معارف اسالمي وارشاد

قوچان/غير انتفاعي/ / غيرانتفاعي /مشهد
(3)سه دختر

(3)سه پسرغيرانتفاعي-ايوانکي-موسسه غيرانتفاعي مولوي -كارداني حسابداري 9569750

9669801
پيام / واحدگرمدره -دانشگاه پيام نوراستان البرز|مديريت بازرگاني

شهر قدس/نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدبيله سوار-دانشگاه پيام نوراردبيل -حسابداري 9569808

(3)سه پسرغيرانتفاعي-مشهد-موسسه غيرانتفاعي عطار-حسابداري 9569808

9569808
-واحداسفراين-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -مديريت دولتي 

پيام نور
(3)سه دختر

9569808
-دانشگاه پيام نوراصفهان -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدبوئين ومياندشت
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدكوهدشت-دانشگاه پيام نورلرستان -مديريت دولتي 9569808

(3)سه پسرپيام نور-واحدادخترا-دانشگاه پيام نورلرستان -زيست شناسي 9569808

9569808
-مركزاردبيل-دانشگاه پيام نوراردبيل -علم اطالعات ودانش شناسي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزسوسنگرد-دانشگاه پيام نورخوزستان -حسابداري 9569808

(3)سه پسرتايباد/غير انتفاعي/ مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان |زيست شناسي9669962

9670175
بوانات /غير انتفاعي/ شيراز -موسسه غيرانتفاعي حافظ|حسابداري

سوريان/
(3)سه پسر

(3)سه پسربم/نوبت دوم/ دانشگاه اردكان |كارداني علوم ورزشي9670221

9670450
-دانشگاه پيام نوراستان هرمزگان |مديريت بازرگاني

ميناب/پيام نور/ مركزبندرعباس 
(3)سه دختر

(3)سه دخترجيرفت/روزانه/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|علوم ومهندسي خاك9670632

9670782
پيام / مركزاهواز -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |زيست شناسي

ماه شهر/نور
(3)سه دختر

9670880
/ مركززابل -دانشگاه پيام نوراستان سيستان وبلوچستان |حسابداري

زابل/پيام نور
(3)سه پسر



(3)سه پسررامهرمز/روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|زمين شناسي9671114

9671290
پيام / مركزاردبيل -دانشگاه پيام نوراستان اردبيل |مديريت دولتي

اردبيل/نور
(3)سه دختر

9671338
مركزتبريز -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي |مديريت صنعتي

اهر/پيام نور/ 
(3)سه دختر

9671388
پيام / مركزنجف اباد -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |روانشناسي

فالورجان/نور
(3)سه دختر

9671512
-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين |علوم ومهندسي خاك

دشت آزادگان/روزانه/ مالثاني اهواز 
(3)سه دختر

(3)سه دخترنمين/روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |زمين شناسي9671750

9672197
/ واحدشهرجديدپرديس -دانشگاه پيام نوراستان تهران |حسابداري

پرديس/پيام نور
(3)سه پسر

(3)سه پسرآبدانان/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |علوم ورزشي9672197

9672407
غير / انزلي -موسسه غيرانتفاعي انوارالعلوم |روانشناسي

آستارا/انتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه پسربهار/روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|مهندسي علوم دامي9672486

9672812
/ مركزبوكان -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي |علوم تربيتي

بوكان/پيام نور
(3)سه دختر

9672953
غير / قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي |حسابداري

شهريار/انتفاعي
(3)سه پسر

9573015
دانشگاه پيام نورخراسان -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-واحددرگز-رضوي 
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزماكو-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -حسابداري 9573015

9573015
-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-مهندسي اب وخاك 

پيام نور-مركزياسوج
(3)سه دختر

9673038
مركزتبريز -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي |شيمي كاربردي

بستان آباد/پيام نور/ 
(3)سه پسر

9673038
غير / قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي |مديريت بيمه

شهرجديد هشتگرد/انتفاعي
(3)سه دختر

9573067
-دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري -علوم اقتصادي 

پيام نور-مركزشهركرد
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزجيرفت-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت بازرگاني 9573067

(3)سه دخترپيام نور-مركزخرامه-دانشگاه پيام نورفارس -مديريت صنعتي 9573067



(3)سه دخترپيام نور-مركزاسداباد-دانشگاه پيام نورهمدان -حسابداري 9573114

9573114
-دانشگاه پيام نورايالم -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركزايالم
(3)سه دختر

9573166
پيام -واحدسيه چشمه-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -حسابداري 

نور
(3)سه پسر

9573166
پيام -مركزمهاباد-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -مديريت دولتي 

نور
(3)سه پسر

9573214
-موسسه غيرانتفاعي تجن -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

غيرانتفاعي-قائمشهر
(3)سه دختر

9573214
پيام -مركزاروميه-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -زيست شناسي 

نور
(3)سه پسر

9573214
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزسنندج-نوركردستان 
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدگتوند-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت بازرگاني 9573261

(3)سه پسرپيام نور-مركزمالير-دانشگاه پيام نورهمدان -مديريت صنعتي 9573261

9673283
واحدبهارستان -دانشگاه پيام نوراستان تهران |مديريت دولتي

اسالم شهر/پيام نور/ رباطکريم 
(3)سه پسر

(3)سه پسراواحد خورموج- دانشگاه پيام نور بوشهر حسابدري 9573310

9573318
واحدتربت -دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -مديريت بازرگاني 

پيام نور-جام
(3)سه پسر

9573318
-واحدليکك-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-مديريت دولتي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدجلفا-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -حسابداري 9573318

9573318
-دانشگاه پيام نورلرستان -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-واحدكوهدشت
(3)سه پسر

9673335
/ دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر |زيست شناسي دريا

كهنوج/روزانه
(3)سه دختر

9673335
سازمان -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم |علوم قران وحديث

مهريز/روزانه/ قم -اوقاف وامورخيريه 
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزدخترجان-دانشگاه پيام نوردخترجان -مديريت صنعتي 9573367

(3)سه دخترپيام نور-واحدكوهدشت-دانشگاه پيام نورلرستان -زيست شناسي 9573367

9573435
-مهرفارس-موسسه غيرانتفاعي پارس -كارداني حسابداري 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر



9573435
-مركزدهلران-دانشگاه پيام نورايالم -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزمريوان-دانشگاه پيام نوركردستان -مديريت دولتي 9573435

(3)سه پسرپيام نور-واحدليکك-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-حسابداري 9573478

(3)سه دخترغيرانتفاعي-اروميه-موسسه غيرانتفاعي نژند-شيمي 9573478

9573521
-واحدسردشت-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -مديريت دولتي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزاسداباد-دانشگاه پيام نورهمدان -مديريت بازرگاني 9573521

(3)سه دخترغيرانتفاعي-يزد-دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-مديريت اموربانکي 9573521

(3)سه پسرساري/نوبت دوم/ بابلسر -دانشگاه مازندران |زيست شناسي گياهي9673537

(3)سه دخترغيرانتفاعي-تبريز-موسسه غيرانتفاعي ميزان -مديريت بيمه 9573568

9573568
-پل دخترلرستان-موسسه غيرانتفاعي پل دختر-كارداني اموربيمه 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

9573568
دانشگاه پيام نوراذربايجان -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزمراغه-شرقي 
(3)سه پسر

9573623
-ساري-موسسه غيرانتفاعي اديب مادختردران -مديريت بيمه 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

9573623
پيام -مركزبندرعباس-دانشگاه پيام نورهرمزگان -زيست شناسي 

نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزساري-دانشگاه پيام نورمادختردران -زيست شناسي 9573671

(3)سه پسرجغتاي/روزانه/ دانشگاه تبريز |مهندسي علوم دامي9673682

9573722
پيام -مركزرامسر-دانشگاه پيام نورمادختردران -مديريت بازرگاني 

نور
(3)سه دختر

9573722
پيام -واحدنوراباددلفان-دانشگاه پيام نورلرستان -مديريت صنعتي 

نور
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-واحدازادشهر-دانشگاه پيام نورگلستان -حسابداري 9573722

(3)سه پسرپيام نور-مركزبهشهر-دانشگاه پيام نورمادختردران -شيمي 9573722

(3)سه دخترغيرانتفاعي-يزد-دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-مديريت مالي 9573722



(3)سه دخترپيام نور-مركزابادان-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت صنعتي 9573771

9573771
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزمشکين شهر-نوراردبيل 
(3)سه پسر

(3)سه دخترزيركوه/روزانه/ دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |پرستاري9673823

9573827
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزقزوين-نورقزوين 
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزبندرتركمن-دانشگاه پيام نورگلستان -مديريت دولتي 9573827

(3)سه دخترپيام نور-مركزپاكدشت-دانشگاه پيام نورتهران -زيست شناسي 9573827

(3)سه پسرپيام نور-واحدهفتگل-دانشگاه پيام نورخوزستان -شيمي 9573827

9573827
-كوهدشت-موسسه غيرانتفاعي نواوران -مديريت بازرگاني 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

9573827
پيام -واحدعلي ابادكتول-دانشگاه پيام نورگلستان -مديريت دولتي 

نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرغيرانتفاعي-اروميه-موسسه غيرانتفاعي نژند-شيمي 9573884

9573884
پيام -واحدسرابله-دانشگاه پيام نورايالم -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدخاوران-دانشگاه پيام نورفارس -حسابداري 9573884

9573932
-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-مركزمياندواب
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدقشم-دانشگاه پيام نورهرمزگان -مديريت بازرگاني 9573932

(3)سه پسربشرويه/غير انتفاعي/ موسسه غيرانتفاعي دارالعلم يزد |روانشناسي9673971

9673971
/ مركزنيشابور -دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي |حسابداري

مشهد/پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-ايالم-موسسه غيرانتفاعي باختر-حسابداري 9573991

9573991
-واحدايذه-دانشگاه پيام نورخوزستان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترگاليکش/روزانه/ دانشگاه گنبد |زيست شناسي گياهي9674053

(3)سه دخترپيام نور-واحدزرند-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت بازرگاني 9574077



(3)سه پسرپيام نور-واحدكليبر-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -حسابداري 9574077

(3)سه پسرغيرانتفاعي-قزوين-موسسه غيرانتفاعي تاكستان -كارداني حسابداري 9574123

9574123
-كوهدشت-موسسه غيرانتفاعي نواوران -كارداني حسابداري 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدكوهدشت-دانشگاه پيام نورلرستان -زيست شناسي 9574185

(3)سه پسرپيام نور-واحدپيشوا-دانشگاه پيام نورتهران -مديريت بازرگاني 9574185

(3)سه دخترپيام نور-واحدشوشتر-دانشگاه پيام نورخوزستان -شيمي 9574185

(3)سه پسرپيام نور-واحدگتوند-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت صنعتي 9574185

(3)سه دخترغيرانتفاعي-ابيك-موسسه غيرانتفاعي بصير-كارداني اموربانکي 9574185

(3)سه دخترپيام نور-مركزمهريز-دانشگاه پيام نوريزد-حسابداري 9574234

9574234
مركزشاهين -دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -مديريت بازرگاني 

پيام نور-دژ
(3)سه دختر

9574234
-دانشگاه پيام نوربوشهر-محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-واحدجم
(3)سه دختر

9674286
غير / ابيك قزوين -موسسه غيرانتفاعي اوج |حسابداري

گيالنغرب/انتفاعي
(3)سه پسر

9674286
پيام / واحدماهدشت -دانشگاه پيام نوراستان البرز|مديريت دولتي

شهر قدس/نور
(3)سه دختر

9574287
-دانشگاه پيام نورخوزستان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-واحدشوشتر
(3)سه دختر

9674330
/ مركزهمدان -دانشگاه پيام نوراستان همدان |مديريت بازرگاني

بانه/پيام نور
(3)سه پسر

9574331
-يزد/-ع /موسسه غيرانتفاعي امام جواد-مديريت اموربانکي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

9574331
-واحدسراب-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -مديريت بازرگاني 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزدخترجان-دانشگاه پيام نوردخترجان -مديريت صنعتي 9574331

(3)سه پسرغيرانتفاعي-ايالم-موسسه غيرانتفاعي باختر-مديريت دولتي 9574331

9574389
-مركزمراغه-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -مديريت دولتي 

پيام نور
(3)سه دختر



(3)سه دخترپيام نور-مركزبندرعباس-دانشگاه پيام نورهرمزگان -زمين شناسي 9574389

9574442
پيام -واحدسرايان-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -مديريت دولتي 

نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزبجنورد-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -شيمي 9574442

(3)سه دخترپيام نور-واحدايذه-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت دولتي 9574442

(3)سه دخترپيام نور-واحدلنگرود-دانشگاه پيام نورگيالن -حسابداري 9574442

9574499
-دانشگاه پيام نوراصفهان -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدبوئين ومياندشت
(3)سه دختر

9674526
/ مركزبندرعباس -دانشگاه پيام نوراستان هرمزگان |مديريت صنعتي

بندرعباس/پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدايوانکي-دانشگاه پيام نورسمنان -مديريت بازرگاني 9574603

(3)سه پسرپيام نور-واحدعنبراباد-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت بازرگاني 9574649

9574649
-موسسه غيرانتفاعي اذرابادگان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

غيرانتفاعي-اروميه
(3)سه دختر

9574649
-دانشگاه پيام نوراردبيل -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزاردبيل
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدشوش-دانشگاه پيام نورخوزستان -مهندسي اب وخاك 9574702

9574702
-موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-كارداني صنعت جهانگردي 

غيرانتفاعي-مشهد
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-مركزگرگان-دانشگاه پيام نورگلستان -مديريت بازرگاني 9574702

9574702
-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-مركزقائن
(3)سه دختر

9674746
پيام / مركزكاشان -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |روانشناسي

كاشان/نور
(3)سه دختر

9674746
پيام / مركزورامين -دانشگاه پيام نوراستان تهران |مديريت دولتي

قرچك/نور
(3)سه دختر

9574754
-مركزاهواز-دانشگاه پيام نورخوزستان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدشهربابك-دانشگاه پيام نوركرمان -حسابداري 9574800

(3)سه دخترپيام نور-مركزصفاشهر-دانشگاه پيام نورفارس -مديريت دولتي 9574906



(3)سه دخترپيام نور-مركزخرمشهر-دانشگاه پيام نورخوزستان -شيمي 9574906

(3)سه دخترپيام نور-مركزساري-دانشگاه پيام نورمادختردران -شيمي 9574906

9574906
دانشگاه پيام نوراذربايجان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحداهر-شرقي 
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-مركزجيرفت-دانشگاه پيام نوركرمان -علوم اقتصادي 9574960

(3)سه دخترپيام نور-واحدالوان-دانشگاه پيام نورخوزستان -حسابداري 9574960

9574960
دانشگاه پيام نورخراسان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزمشهد-رضوي 
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-ساري-موسسه غيرانتفاعي سنا-زيست شناسي 9574960

9574960
-اروميه-موسسه غيرانتفاعي اذرابادگان -كارداني حسابداري 

غيرانتفاعي
(3)سه پسر

(3)سه دختررابر/روزانه/ مجتمع اموزش عالي گناباد |زمين شناسي9674972

9674972
پيام / واحدماهدشت -دانشگاه پيام نوراستان البرز|مديريت صنعتي

كرج/نور
(3)سه دختر

9674972
پيام / واحدهشتگرد -دانشگاه پيام نوراستان البرز|مديريت بازرگاني

هشتگرد/نور
(3)سه پسر

9575013
-مركزدوگنبدان-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-حسابداري 

پيام نور
(3)سه دختر

9675017
/ مركزرشت -دانشگاه پيام نوراستان گيالن |زيست شناسي گياهي

رودبارمنجيل/پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدنظراباد-دانشگاه پيام نورالبرز-مديريت صنعتي 9575054

9676061
-موسسه غيرانتفاعي اروندان |زيست شناسي سلولي ومولکولي

ماه شهر/غير انتفاعي/ خرمشهر 
(3)سه دختر

(3)سه دختركهنوج/روزانه/ دانشگاه جيرفت |زيست شناسي گياهي9676556

9676604
پيام / واحدشوشتر -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |حسابداري

شوشتر/نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترسقز/روزانه/ دانشگاه اروميه |زمين شناسي9676659

9676793
پيام / واحدهشتگرد -دانشگاه پيام نوراستان البرز|مديريت بازرگاني

شهر قدس/نور
(3)سه دختر

9676880
/ ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا|زيست شناسي سلولي ومولکولي

اسفراين/غير انتفاعي
(3)سه دختر



(3)سه دختراردبيل/روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |مهندسي علوم دامي9676880

9676880
غير / ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران |روانشناسي

راميان/انتفاعي
(3)سه دختر

9676923
پيام / واحدمرودشت -دانشگاه پيام نوراستان فارس |حسابداري

سوريان/بوانات /نور
(3)سه دختر

9676923
پيام / مركزدزفول -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |مديريت دولتي

شوشتر/نور
(3)سه پسر

(3)سه دختربهار/روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|زمين شناسي9676972

9676972
پيام / واحدخوراسگان -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |روانشناسي

شاهين شهر/نور
(3)سه دختر

9677019
/ مركزاروميه -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي |شيمي محض

اروميه/پيام نور
(3)سه دختر

9677112
پيام / مركزسيرجان -دانشگاه پيام نوراستان كرمان |روانشناسي

سيرجان/نور
(3)سه دختر

(3)سه پسررودان/روزانه/ بندرعباس -دانشگاه هرمزگان |مهندسي فضاي سبز9677160

9677200
پيام / مركزكرمان -دانشگاه پيام نوراستان كرمان |مديريت بازرگاني

انار/نور
(3)سه پسر

9677340
-موسسه غيرانتفاعي اروندان |زيست شناسي سلولي ومولکولي

ايذه/غير انتفاعي/ خرمشهر 
(3)سه دختر

9677436
غير / انزلي -موسسه غيرانتفاعي انوارالعلوم |روانشناسي

سياهکل/انتفاعي
(3)سه دختر

9677630
پيام / واحدشوشتر -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |حسابداري

شوشتر/نور
(3)سه پسر

9577938
مركززرين -دانشگاه پيام نوراصفهان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-شهر
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدمالرد-دانشگاه پيام نورتهران -مديريت دولتي 9577938

(3)سه دخترغيرانتفاعي-ساري-موسسه غيرانتفاعي روزبهان -حسابداري 9577938

(3)سه دخترپيام نور-مركزرشت-دانشگاه پيام نورگيالن -مديريت جهانگردي 9577938

(3)سه پسرپيام نور-مركزرشت-دانشگاه پيام نورگيالن -علوم اقتصادي 9577938

(3)سه پسرتايباد/غير انتفاعي/ مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان |زيست شناسي9677975

9577996
پيام -واحداهر-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -مديريت بازرگاني 

نور
(3)سه دختر



(3)سه دخترپيام نور-واحدگتوند-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت بازرگاني 9578058

(3)سه دخترپيام نور-مركزالشتر-دانشگاه پيام نورلرستان -زمين شناسي 9578058

(3)سه پسرپيام نور-مركزتاكستان-دانشگاه پيام نورقزوين -مديريت دولتي 9578058

9578058
دانشگاه پيام نوركهگيلويه -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-واحددهدشت-وبويراحمد
(3)سه پسر

(3)سه دختركوهدشت/روزانه/ دانشگاه مالير |زيست شناسي گياهي9678079

(3)سه دخترغيرانتفاعي/-غيرانتفاعي /دانشکده اصول الدين -فقه وحقوق اسالمي 9578110

(3)سه دخترپيام نور-مركزمهريز-دانشگاه پيام نوريزد-حسابداري 9578110

9578110
-مركزايرانشهر-دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان -حسابداري 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرغيرانتفاعي-بجنورد-موسسه غيرانتفاعي حکيمان -مديريت مالي 9578170

9578170
/-كوچصفهان /رشت -موسسه غيرانتفاعي قدر-كارداني حسابداري 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

9578170
پيام -مركزشاهين دژ-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -حسابداري 

نور
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-واحدميالجرد-دانشگاه پيام نوراستان مركزي -حسابداري 9578170

(3)سه دخترغيرانتفاعي-قزوين-موسسه غيرانتفاعي البرز-كارداني حسابداري 9578170

(3)سه دخترپيام نور-مركزتاكستان-دانشگاه پيام نورقزوين -مهندسي اب وخاك 9578170

(3)سه پسرجيرفت/نوبت دوم/ بندرعباس -دانشگاه هرمزگان |علوم ورزشي9678178

9578224
دانشگاه پيام نوركهگيلويه -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزياسوج-وبويراحمد
(3)سه پسر

9578224
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركززابل-نورسيستان وبلوچستان 
(3)سه دختر

9578224
-دانشگاه پيام نورهرمزگان -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركزبندرعباس
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزالمرد-دانشگاه پيام نورفارس -مديريت بازرگاني 9578224

9578283
-موسسه غيرانتفاعي افاق -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

غيرانتفاعي-اروميه
(3)سه پسر



9578283
-دانشگاه پيام نوركرمان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-مركزرفسنجان
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-موسسه غيرانتفاعي فاطميه شيراز-كارداني اموربانکي 9578283

(3)سه دخترپيام نور-واحدفاروج-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -حسابداري 9578349

9578349
-دانشگاه پيام نورخوزستان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-واحدشوشتر
(3)سه دختر

9578349
پيام -مركزجوانرود-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -مديريت بازرگاني 

نور
(3)سه دختر

9578404
پيام -مركدخترقده-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -زمين شناسي 

نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزالشتر-دانشگاه پيام نورلرستان -زيست شناسي 9578404

9578404
-مركزياسوج-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-مديريت دولتي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزبرازجان-دانشگاه پيام نوربوشهر-مديريت دولتي 9578404

9578452
واحدسيه -دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -مديريت بازرگاني 

پيام نور-چشمه
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزبين المللي عسلويه-دانشگاه پيام نوربوشهر-شيمي 9578502

(3)سه دخترپيام نور-واحدشوشتر-دانشگاه پيام نورخوزستان -زيست شناسي 9578502

9578553
پيام -مركزبيرجند-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -زيست شناسي 

نور
(3)سه دختر

9578601
-دانشگاه پيام نورگلستان -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدگاليکش
(3)سه پسر

9678654
-موسسه غيرانتفاعي اروندان |زيست شناسي سلولي ومولکولي

خرمشهر/غير انتفاعي/ خرمشهر 
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدبندپي غربي-دانشگاه پيام نورمادختردران -حسابداري 9578656

(3)سه دخترغيرانتفاعي-اروميه-موسسه غيرانتفاعي اذرابادگان -حسابداري 9578656

(3)سه پسرپيام نور-مركزايالم-دانشگاه پيام نورايالم -علوم اقتصادي 9578656

(3)سه دختركرج/غير انتفاعي/ ابيك -موسسه غيرانتفاعي بصير|مديريت بازرگاني9678705

9578710
پيام -مركزخرم اباد-دانشگاه پيام نورلرستان -مديريت جهانگردي 

نور
(3)سه دختر



9678762
سازمان -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم |علوم قران وحديث

مالير/نوبت دوم/ قم -اوقاف وامورخيريه 
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-واحدپاوه-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -مديريت دولتي 9578802

9578802
-دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-مركززاهدان
(3)سه دختر

9578856
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزجيرفت-نوركرمان 
(3)سه پسر

9578856
-مركزبجنورد-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -مديريت صنعتي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدايذه-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت دولتي 9578856

9578856
دانشگاه پيام نورچهارمحال -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-واحدفرخ شهر-وبختياري 
(3)سه پسر

9578914
-ايوانکي-موسسه غيرانتفاعي مولوي -كارداني امورمالي ومالياتي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزگرگان-دانشگاه پيام نورگلستان -زيست شناسي 9578974

9578974
-مركززابل-دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان -مديريت بازرگاني 

پيام نور
(3)سه پسر

9679007
/ مركزبندرعباس -دانشگاه پيام نوراستان هرمزگان |شيمي محض

قشم/پيام نور
(3)سه پسر

9579034
-دانشگاه پيام نوركرمان -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركزكرمان
(3)سه دختر

9579034
-مركزماكو-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -مديريت جهانگردي 

پيام نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-قزوين-موسسه غيرانتفاعي سهروردي -مديريت مالي 9579034

(3)سه پسرپيام نور-مركزمهاباد-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -شيمي 9579094

(3)سه دخترپيام نور-مركزبم-دانشگاه پيام نوركرمان -شيمي 9579094

(3)سه دخترپيام نور-واحدپاوه-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -علوم اقتصادي 9579094

9579094
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركززابل-نورسيستان وبلوچستان 
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزبوشهر-دانشگاه پيام نوربوشهر-علوم اقتصادي 9579147

(3)سه دخترپيام نور-واحدباغملك-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت بازرگاني 9579147



9679202
/ ابيك -موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني |حسابداري

كرج/غير انتفاعي
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزابهر-دانشگاه پيام نوردخترجان -شيمي 9579203

(3)سه دخترپيام نور-واحداشخانه-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -حسابداري 9579203

(3)سه پسرپيام نور-مركزخرامه-دانشگاه پيام نورفارس -مديريت صنعتي 9579203

(3)سه دخترپيام نور-مركزكازرون-دانشگاه پيام نورفارس -شيمي 9579203

9579258
واحدفرخ -دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري -زيست شناسي 

پيام نور-شهر
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-بجنورد-موسسه غيرانتفاعي حکيمان -مديريت مالي 9579315

(3)سه پسرجيرفت/نوبت دوم/ دانشگاه زابل |زيست شناسي گياهي9679353

9579371
-موسسه غيرانتفاعي خزر-علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

غيرانتفاعي-محموداباد
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزتالش-دانشگاه پيام نورگيالن -مديريت بازرگاني 9579415

(3)سه پسرپيام نور-مركزبهار-دانشگاه پيام نورهمدان -حسابداري 9579415

(3)سه پسرپيام نور-مركزگرگان-دانشگاه پيام نورگلستان -علوم اقتصادي 9579415

9579415
-مركزخاش-دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان -مديريت دولتي 

پيام نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدباغملك-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت بازرگاني 9579518

(3)سه پسرغيرانتفاعي/-ع /دانشگاه بين المللي امام رضا-مديريت بازرگاني 9579518

(3)سه دخترپيام نور-واحدتايباد-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -حسابداري 9579518

9579518
دانشگاه پيام نوراذربايجان -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-واحدملکان-شرقي 
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدطبس-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -حسابداري 9579518

(3)سه دخترپيام نور-واحدبستك-دانشگاه پيام نورهرمزگان -حسابداري 9579518

(3)سه دخترپيام نور-مركزگرگان-دانشگاه پيام نورگلستان -شيمي 9579582



(3)سه پسرپيام نور-واحدراميان-دانشگاه پيام نورگلستان -حسابداري 9579582

(3)سه دخترپيام نور-واحدسقز-دانشگاه پيام نوركردستان -مديريت جهانگردي 9579582

9579582
-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-مديريت دولتي 

پيام نور-مركزدوگنبدان
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركدخترقده-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -شيمي 9579643

(3)سه پسرپيام نور-واحدخواف-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -زمين شناسي 9579643

9579696
-مركزبندرامام خميني-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت صنعتي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزشادگان-دانشگاه پيام نورخوزستان -زيست شناسي 9579696

9579744
پيام -مركدخترقده-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -زمين شناسي 

نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-محموداباد-موسسه غيرانتفاعي خزر-حسابداري 9579744

9579744
-دانشگاه پيام نورخوزستان -علم اطالعات ودانش شناسي 

پيام نور-مركزبندرامام خميني
(3)سه دختر

9579744
-واحدايذه-دانشگاه پيام نورخوزستان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور
(3)سه پسر

9579799
-موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني -كارداني امورمالي ومالياتي 

غيرانتفاعي-قزوين
(3)سه پسر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-موسسه غيرانتفاعي كار-كارداني مديريت بازرگاني 9579799

(3)سه پسرپيام نور-مركزگرمي-دانشگاه پيام نوراردبيل -مديريت بازرگاني 9579848

(3)سه دخترپيام نور-مركزگلپايگان-دانشگاه پيام نوراصفهان -شيمي 9579848

(3)سه پسرغيرانتفاعي-بجنورد-موسسه غيرانتفاعي حکيمان -كارداني اموربانکي 9579901

(3)سه پسرپيام نور-واحددره شهر-دانشگاه پيام نورايالم -حسابداري 9579901

9579901
پيام -مركزايالم-دانشگاه پيام نورايالم -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدهفتگل-دانشگاه پيام نورخوزستان -شيمي 9579960

9579960
-دانشگاه پيام نورلرستان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-واحدكوهدشت
(3)سه پسر



9579960
پيام -مركزكبودراهنگ-دانشگاه پيام نورهمدان -مديريت بازرگاني 

نور
(3)سه دختر

9679962
/ / ويژه خواهران /شيراز-موسسه غيرانتفاعي فاطميه |روانشناسي

سعادت شهر/غير انتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزجيرفت-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت دولتي 9580006

9680121
غير / شيراز -موسسه غيرانتفاعي زندشيراز|مديريت بازرگاني

جويم/انتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترمشهد/غير انتفاعي/ مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران |حسابداري9680277

(3)سه دخترتايباد/غير انتفاعي/ مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان |زيست شناسي9680384

9680647
غير / شيراز -موسسه غيرانتفاعي زندشيراز|مديريت بازرگاني

جويم/انتفاعي
(3)سه دختر

9680750
/ مركزبندرعباس -دانشگاه پيام نوراستان هرمزگان |مديريت دولتي

بندر كنگ و چارك/پيام نور
(3)سه پسر

9680991
غير / كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني |روانشناسي

لردگان/انتفاعي
(3)سه پسر

(3)سه دختربندرامام خميني/روزانه/ دانشگاه جيرفت |زيست شناسي گياهي9681339

9681441
/ مركزابادان -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |مديريت بازرگاني

آبادان/پيام نور
(3)سه دختر

9681598
-موسسه غيرانتفاعي نقش جهان |زيست شناسي سلولي ومولکولي

شوشتر/غير انتفاعي/ اصفهان 
(3)سه دختر

9681697
-موسسه غيرانتفاعي اروندان |زيست شناسي سلولي ومولکولي

آبادان/غير انتفاعي/ خرمشهر 
(3)سه دختر

9681842
/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |زيست شناسي گياهي

اردبيل/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرخرمشهر/نوبت دوم/ دانشگاه دامغان |زمين شناسي9681888

9682000
-دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي |زيست شناسي گياهي

اسکو/پيام نور/ مركزتبريز 
(3)سه دختر

9582318
سوابق --بهبهان صنايع خمير و كاغذ- دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء 

تحصيلي روزانه
(3)سه پسر

9682504
پيام / مركزورامين -دانشگاه پيام نوراستان تهران |شيمي محض

شهر قدس/نور
(3)سه دختر

9682553
دانشگاه پيام نوراستان |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

آبادان/پيام نور/ مركزاهواز -خوزستان 
(3)سه دختر

(3)سه دخترعنبرآباد/روزانه/ دانشگاه زابل |زيست شناسي گياهي9682835



9682835
/ مركزبندرعباس -دانشگاه پيام نوراستان هرمزگان |شيمي كاربردي

ميناب/پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترنيمه حضوري-سنندج-دانشگاه كردستان -مديريت بازرگاني 9582934

(3)سه دخترپيام نور-مركدخترقده-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -شيمي 9582936

(3)سه پسرپيام نور-واحدخواف-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -زمين شناسي 9582937

9582945
-مركزبندرامام خميني-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت صنعتي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزشادگان-دانشگاه پيام نورخوزستان -زيست شناسي 9582950

9582955
پيام -مركدخترقده-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -زمين شناسي 

نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-محموداباد-موسسه غيرانتفاعي خزر-حسابداري 9582958

9582965
-دانشگاه پيام نورخوزستان -علم اطالعات ودانش شناسي 

پيام نور-مركزبندرامام خميني
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدقشم-دانشگاه پيام نورهرمزگان -شيمي 9582969

9582970
-دانشگاه پيام نورگلستان -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدگاليکش
(3)سه پسر

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ دانشگاه ياسوج |زيست شناسي گياهي9682981

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ دانشگاه ياسوج |زيست شناسي گياهي9682981

(3)سه دخترپيام نور-مركزپلدختر-دانشگاه پيام نورلرستان -مديريت دولتي 9582999

9582999
-يزد/-ع /موسسه غيرانتفاعي امام جواد-مديريت اموربانکي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدادخترا-دانشگاه پيام نورلرستان -مديريت دولتي 9582999

9583047
مركزتربت -دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -زيست شناسي 

پيام نور-حيدريه
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-مركزالمرد-دانشگاه پيام نورفارس -حسابداري 9583047

(3)سه پسرپيام نور-واحدانديمشك-دانشگاه پيام نورخوزستان -شيمي 9583047

(3)سه دخترپيام نور-واحددهق-دانشگاه پيام نوراصفهان -حسابداري 9583047



(3)سه پسرغيرانتفاعي/-ع /دانشگاه بين المللي امام رضا-مديريت بيمه 9583047

(3)سه پسرپيام نور-واحدخواف-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -زمين شناسي 9583117

(3)سه پسرپيام نور-مركزپلدختر-دانشگاه پيام نورلرستان -مديريت دولتي 9583117

9683154
مركزتبريز -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي |مديريت صنعتي

شهرك سهند/پيام نور/ 
(3)سه دختر

(3)سه پسرغيرانتفاعي/-غيرانتفاعي /دانشکده اصول الدين -فقه وحقوق اسالمي 9583169

(3)سه پسرپيام نور-واحدفومن-دانشگاه پيام نورگيالن -مديريت جهانگردي 9583169

(3)سه پسرپيام نور-واحدباغملك-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت بازرگاني 9583169

(3)سه دخترپيام نور-واحدبنيس-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -حسابداري 9583244

(3)سه دخترپيام نور-مركزتيران-دانشگاه پيام نوراصفهان -مهندسي اب وخاك 9583244

(3)سه دخترپيام نور-واحدكالچاي-دانشگاه پيام نورگيالن -حسابداري 9583291

(3)سه پسرپيام نور-واحدقشم-دانشگاه پيام نورهرمزگان -شيمي 9583291

9583291
-دانشگاه پيام نورگلستان -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدگاليکش
(3)سه پسر

(3)سه پسرمجازي و بين الملل-تبريز-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -شيمي 9583346

9583346
-مركزشاهين دژ-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -زيست شناسي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزكرمان-دانشگاه پيام نوركرمان -زيست شناسي 9583401

9583401
-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-واحداسفراين
(3)سه دختر

9583450
دانشگاه پيام -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزرامسر-نورمادختردران 
(3)سه دختر

9583450
-مهرفارس-موسسه غيرانتفاعي پارس -كارداني شيمي ازمايشگاهي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-مشهد-موسسه غيرانتفاعي عطار-مديريت مالي 9583507

9583507
پيام -واحداركواز-دانشگاه پيام نورايالم -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

نور
(3)سه پسر



9583507
-دانشگاه پيام نورلرستان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحددورود
(3)سه دختر

9583507
-دانشگاه پيام نورگلستان -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدازادشهر
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزابهر-دانشگاه پيام نوردخترجان -شيمي 9583507

(3)سه دخترپيام نور-واحدمالرد-دانشگاه پيام نورتهران -مهندسي اب وخاك 9583507

9683523
-دانشگاه پيام نوراستان سيستان وبلوچستان |مديريت دولتي

زابل/پيام نور/ مركززاهدان 
(3)سه دختر

9583560
/-اصفهان /فوالدشهر-موسسه غيرانتفاعي امين -كارداني اموربانکي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه پسرغيرانتفاعي-ابيك-موسسه غيرانتفاعي موالنا-كارداني حسابداري 9583560

(3)سه دخترپيام نور-مركزبابل-دانشگاه پيام نورمادختردران -مديريت صنعتي 9583560

(3)سه دخترپيام نور-واحدعلي ابادكتول-دانشگاه پيام نورگلستان -شيمي 9583560

9583627
-شيروان-موسسه غيرانتفاعي علم وادب نوين -كارداني حسابداري 

غيرانتفاعي
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-واحدايذه-دانشگاه پيام نورخوزستان -زمين شناسي 9583627

9583627
-دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري -علوم اقتصادي 

پيام نور-مركزشهركرد
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدكشکوييه-دانشگاه پيام نوركرمان -حسابداري 9583690

9583750
پيام -مركزشادخترد-دانشگاه پيام نوراستان مركزي -زيست شناسي 

نور
(3)سه دختر

9583750
-اصفهان-موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -علوم اقتصادي 

غيرانتفاعي
(3)سه پسر

(3)سه دخترديواندره/روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |مهندسي فضاي سبز9683754

9683754
غير / ابيك قزوين -موسسه غيرانتفاعي اوج |حسابداري

فرديس/انتفاعي
(3)سه پسر

9683801
نوبت / دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر |زيست شناسي دريا

اهواز/دوم
(3)سه دختر

9583823
دانشگاه پيام نورمادختردران -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزساري-
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدعنبراباد-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت بازرگاني 9583823



(3)سه دخترپيام نور-واحدبانه-دانشگاه پيام نوركردستان -مديريت بازرگاني 9583823

(3)سه دخترغيرانتفاعي-موسسه غيرانتفاعي كوثرقزوين-كارداني حسابداري 9583823

(3)سه دخترپيام نور-مركزالشتر-دانشگاه پيام نورلرستان -مديريت دولتي 9583879

(3)سه دخترپيام نور-واحدشوش-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت دولتي 9583879

(3)سه دخترپيام نور-مركزرفسنجان-دانشگاه پيام نوركرمان -زيست شناسي 9583879

9583879
-موسسه غيرانتفاعي ايوانکي-كارداني تربيت بدني وعلوم ورزشي 

غيرانتفاعي
(3)سه پسر

9583950
-موسسه غيرانتفاعي مهرگان -علوم خاك -مهندسي كشاورزي 

غيرانتفاعي-محالت
(3)سه دختر

9583950
پيام -واحدشوشتر-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت جهانگردي 

نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزبجنورد-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -شيمي 9583950

9583950
-دانشگاه پيام نورخوزستان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-واحدشوشتر
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدقلعه گنج-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت دولتي 9583950

9583950
پيام -واحدكوهدشت-دانشگاه پيام نورلرستان -مهندسي اب وخاك 

نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحداللي-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت دولتي 9583950

(3)سه پسرغيرانتفاعي-مهرفارس-موسسه غيرانتفاعي پارس -شيمي 9583950

(3)سه دخترپيام نور-واحدپاوه-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -علوم اقتصادي 9584007

9584007
-رشت-موسسه غيرانتفاعي جابرابن حيان -مديريت بازرگاني 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدكوهبنان-دانشگاه پيام نوركرمان -حسابداري 9584007

(3)سه دخترپيام نور-مركزاليگودرز-دانشگاه پيام نورلرستان -مديريت دولتي 9584066

(3)سه دخترپيام نور-مركزبوشهر-دانشگاه پيام نوربوشهر-شيمي 9584124

9584124
-مركزورامين-دانشگاه پيام نورتهران -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور
(3)سه دختر



9584124
-موسسه غيرانتفاعي ديلمان -گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 

غيرانتفاعي-الهيجان
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزاليگودرز-دانشگاه پيام نورلرستان -زيست شناسي 9584124

9584124
-دانشگاه پيام نورتهران -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدمالرد
(3)سه دختر

9584124
واحدبين المللي -دانشگاه پيام نورهرمزگان -مديريت بازرگاني 

پيام نور-كيش
(3)سه دختر

9684164
پيام / مركزسوسنگرد -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |حسابداري

دشت آزادگان/نور
(3)سه دختر

9584255
-واحدسردشت-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -مديريت دولتي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدعلي ابادكتول-دانشگاه پيام نورگلستان -حسابداري 9584255

9584255
-دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري -مديريت جهانگردي 

پيام نور-واحدسامان
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحداسالمشهر-دانشگاه پيام نورتهران -مهندسي اب وخاك 9584255

9584255
-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزسنقر
(3)سه دختر

9684255
غير / قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني |حسابداري

الوند/انتفاعي
(3)سه پسر

(3)سه دختراسالم شهر/روزانه/ دانشگاه دامغان |زمين شناسي9684310

(3)سه پسرپيام نور-مركزدخترجان-دانشگاه پيام نوردخترجان -شيمي 9584315

(3)سه پسرپيام نور-مركزتالش-دانشگاه پيام نورگيالن -علوم اقتصادي 9584389

(3)سه پسرپيام نور-مركزشادگان-دانشگاه پيام نورخوزستان -زيست شناسي 9584389

(3)سه دخترپيام نور-مركزايالم-دانشگاه پيام نورايالم -زيست شناسي 9584443

(3)سه پسرپيام نور-مركزسيرجان-دانشگاه پيام نوركرمان -شيمي 9584443

(3)سه پسرپيام نور-مركزياسوج-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-شيمي 9584511

9584566
-رشت-موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -مديريت بازرگاني 

غيرانتفاعي
(3)سه پسر

9584626
پيام -مركزفردوس-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -زيست شناسي 

نور
(3)سه پسر



9584626
-قزوين-موسسه غيرانتفاعي سهروردي -كارداني اموربيمه 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه پسرغيرانتفاعي-ايالم-موسسه غيرانتفاعي باختر-مديريت دولتي 9584684

9584684
-دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان -مهندسي اب وخاك 

پيام نور-مركززابل
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحداقليد-دانشگاه پيام نورفارس -مهندسي اب وخاك 9584684

9584753
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزمريوان-نوركردستان 
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-زاهدان-موسسه غيرانتفاعي هاتف -كارداني حسابداري 9584753

(3)سه دخترپيام نور-مركزبيجار-دانشگاه پيام نوركردستان -مديريت بازرگاني 9584804

(3)سه پسرپيام نور-واحدبانه-دانشگاه پيام نوركردستان -علوم اقتصادي 9584804

(3)سه پسرپيام نور-مركزخرامه-دانشگاه پيام نورفارس -زيست شناسي 9584846

(3)سه دخترپيام نور-مركزميناب-دانشگاه پيام نورهرمزگان -مديريت بازرگاني 9584846

(3)سه پسرپيام نور-واحدبستان-دانشگاه پيام نورخوزستان -علوم اقتصادي 9584846

9584846
-دانشگاه پيام نورگيالن -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركزرودسر
(3)سه دختر

9584846
پيام -مركزبندرعباس-دانشگاه پيام نورهرمزگان -علوم اقتصادي 

نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحداباده طشك-دانشگاه پيام نورفارس -حسابداري 9584896

9584896
-مركزاسداباد-دانشگاه پيام نورهمدان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور
(3)سه دختر

9584896
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزمريوان-نوركردستان 
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزجيرفت-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت بازرگاني 9584949

(3)سه پسرپيام نور-مركزورامين-دانشگاه پيام نورتهران -زمين شناسي 9584996

(3)سه دخترپيام نور-واحدايذه-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت دولتي 9585043

9585043
-مركزياسوج-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-مديريت صنعتي 

پيام نور
(3)سه پسر



(3)سه دختربندرتركمن/روزانه/ گرگان -دانشگاه گلستان |زيست شناسي گياهي9685505

9685993
نيمه متمركز / ساوه -موسسه غيرانتفاعي دانشستان |حسابداري

زرنديه/ مامونيه /روزانه
(3)سه دختر

9686049
-موسسه غيرانتفاعي اروندان |زيست شناسي سلولي ومولکولي

اميديه/غير انتفاعي/ خرمشهر 
(3)سه دختر

9686335
نوبت / بندرعباس -دانشگاه هرمزگان |مهندسي فضاي سبز

ميناب/دوم
(3)سه دختر

9686335
دانشگاه پيام نوراستان |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

مالير/پيام نور/ مركزهمدان -همدان 
(3)سه پسر

9686503
-دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي |زيست شناسي گياهي

اسکو/پيام نور/ مركزتبريز 
(3)سه دختر

(3)سه دخترميناب/روزانه/ بندرعباس -دانشگاه هرمزگان |مهندسي فضاي سبز9686552

(3)سه دختركياشهر/نوبت دوم/ رشت -دانشگاه گيالن |علوم ومهندسي خاك9686803

9687216
/ دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان |مهندسي فضاي سبز

آق قال/نوبت دوم
(3)سه پسر

9687321
/ دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر |زيست شناسي دريا

دشت آزادگان/روزانه
(3)سه دختر

9687470
پيام / واحدانديمشك -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |حسابداري

انديمشك/نور
(3)سه پسر

9687524
مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز|زيست شناسي سلولي ومولکولي

اسفراين/غير انتفاعي/ 
(3)سه پسر

(3)سه دخترماهان/نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|شيمي محض9687735

9687837
غير / اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو|حسابداري

دهاقان/انتفاعي
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدباغملك-دانشگاه پيام نورخوزستان -حسابداري 9587885

9587939
-موسسه غيرانتفاعي صبا-علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

غيرانتفاعي-اروميه
(3)سه پسر

(3)سه پسرغيرانتفاعي-قزوين-موسسه غيرانتفاعي تاكستان -كارداني حسابداري 9587939

(3)سه دخترغيرانتفاعي-بوشهر-موسسه غيرانتفاعي خرد-شيمي 9587939

9587994
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزگرگان-نورگلستان 
(3)سه دختر

9588054
پيام -مركزماكو-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -مديريت دولتي 

نور
(3)سه دختر



9588054
-اردبيل-موسسه غيرانتفاعي نوين -كارداني مديريت بازرگاني 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدانديمشك-دانشگاه پيام نورخوزستان -شيمي 9588054

(3)سه پسرپيام نور-واحدبانه-دانشگاه پيام نوركردستان -علوم اقتصادي 9588054

(3)سه دخترپيام نور-مركزبندرعباس-دانشگاه پيام نورهرمزگان -زمين شناسي 9588054

(3)سه دخترپيام نور-واحدماهشهر-دانشگاه پيام نورخوزستان -شيمي 9588113

9588182
-مركزجيرفت-دانشگاه پيام نوركرمان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدازادشهر-دانشگاه پيام نورگلستان -حسابداري 9588255

9588255
-واحدسردشت-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -مديريت دولتي 

پيام نور
(3)سه دختر

9588255
-موسسه غيرانتفاعي مهرگان -كارداني تکنولوژي توليدات گياهي 

غيرانتفاعي-محالت
(3)سه دختر

9588317
-دانشگاه پيام نوركرمان -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركزسيرجان
(3)سه دختر

9588379
-دانشگاه پيام نورخوزستان -علم اطالعات ودانش شناسي 

پيام نور-مركزدزفول
(3)سه دختر

9588379
-واحداقليد-دانشگاه پيام نورفارس -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور
(3)سه دختر

9588439
دانشگاه پيام نورخراسان -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركزسبزوار-رضوي 
(3)سه دختر

9588439
-مركزبين المللي عسلويه-دانشگاه پيام نوربوشهر-مديريت صنعتي 

پيام نور
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-واحدبيرم-دانشگاه پيام نورفارس -حسابداري 9588439

(3)سه دخترالوند/غير انتفاعي/ قزوين -موسسه غيرانتفاعي رجا|مديريت صنعتي9688493

9588506
-دانشگاه پيام نورخوزستان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-واحدشوشتر
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدابدانان-دانشگاه پيام نورايالم -مديريت بازرگاني 9588506

(3)سه دخترپيام نور-مركزقزوين-دانشگاه پيام نورقزوين -زمين شناسي 9588506

(3)سه دخترپيام نور-واحدبندرگناوه-دانشگاه پيام نوربوشهر-حسابداري 9588506



(3)سه دخترغيرانتفاعي-تاكستان-موسسه غيرانتفاعي عالمه مجلسي -حسابداري 9588561

9688614
غير / ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان |روانشناسي

زيراب سوادكوه/انتفاعي
(3)سه دختر

9688614
/ مركزبندرعباس -دانشگاه پيام نوراستان هرمزگان |مديريت صنعتي

ميناب/پيام نور
(3)سه پسر

9588738
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركززرين شهر-نوراصفهان 
(3)سه پسر

9588738
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدفيروزه-نورخراسان رضوي 
(3)سه دختر

9588789
پيام -مركزفريمان-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -علوم اقتصادي 

نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدالوان-دانشگاه پيام نورخوزستان -مهندسي اب وخاك 9588789

(3)سه پسرپيام نور-واحدفومن-دانشگاه پيام نورگيالن -مديريت دولتي 9588789

(3)سه دخترغيرانتفاعي-تنکابن-موسسه غيرانتفاعي شفق -حسابداري 9588789

9588789
پيام -مركزبندرعباس-دانشگاه پيام نورهرمزگان -زيست شناسي 

نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزابهر-دانشگاه پيام نوردخترجان -زيست شناسي 9588856

(3)سه دخترپيام نور-واحددخترگي اباد-دانشگاه پيام نوركرمان -شيمي 9588856

9588856
-موسسه غيرانتفاعي خرد-علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

غيرانتفاعي-بوشهر
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزايالم-دانشگاه پيام نورايالم -مديريت دولتي 9588856

(3)سه دخترپيام نور-واحدبندركنگان-دانشگاه پيام نوربوشهر-مديريت بازرگاني 9588856

9588856
-واحدسراب-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -مديريت صنعتي 

پيام نور
(3)سه پسر

9588920
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركززابل-نورسيستان وبلوچستان 
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزبوانات-دانشگاه پيام نورفارس -مديريت دولتي 9588920

9688952
پيام / واحدالهيجان -دانشگاه پيام نوراستان گيالن |حسابداري

سياهکل/نور
(3)سه دختر

9588983
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزشهرضا-نوراصفهان 
(3)سه دختر



9588983
-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -مديريت جهانگردي 

پيام نور-واحدپيرانشهر
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-رشت-موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -مديريت مالي 9588983

9588983
-دانشگاه پيام نورقزوين -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدالوند
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزميناب-دانشگاه پيام نورهرمزگان -مديريت دولتي 9588983

(3)سه پسرپيام نور-واحدبستان-دانشگاه پيام نورخوزستان -علوم اقتصادي 9588983

9589050
-واحدنکا-دانشگاه پيام نورمادختردران -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور
(3)سه پسر

9589050
-موسسه غيرانتفاعي غزالي -كارداني مديريت صنعتي كاربردي 

غيرانتفاعي-قزوين
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدنظراباد-دانشگاه پيام نورالبرز-حسابداري 9589108

(3)سه پسرپيام نور-واحدگاليکش-دانشگاه پيام نورگلستان -مديريت بازرگاني 9589108

(3)سه دخترپيام نور-مركزقزوين-دانشگاه پيام نورقزوين -مديريت جهانگردي 9589108

(3)سه دخترپيام نور-مركزدهلران-دانشگاه پيام نورايالم -مديريت بازرگاني 9589108

(3)سه پسرپيام نور-مركزبابل-دانشگاه پيام نورمادختردران -مديريت صنعتي 9589190

(3)سه دخترپيام نور-واحدتايباد-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -شيمي 9589190

(3)سه پسرپيام نور-واحدرستم-دانشگاه پيام نورفارس -مديريت بازرگاني 9589190

9589190
مركزمشکين -دانشگاه پيام نوراردبيل -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-شهر
(3)سه دختر

9689225
پيام / واحدمالرد -دانشگاه پيام نوراستان تهران |مديريت صنعتي

فرديس/نور
(3)سه پسر

9589249
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزپلدختر-نورلرستان 
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدهفتگل-دانشگاه پيام نورخوزستان -شيمي 9589312

9689335
پيام / واحدزاينده رود -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |روانشناسي

داران/نور
(3)سه دختر

9589376
-رشت-موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -مديريت اموربانکي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر



9589376
پيام -مركزفريدون شهر-دانشگاه پيام نوراصفهان -زيست شناسي 

نور
(3)سه پسر

9589376
دانشگاه پيام نوراذربايجان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدپيرانشهر-غربي 
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدپاوه-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -مديريت دولتي 9589376

9589376
-همدان-موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -كارداني مديريت بازرگاني 

غيرانتفاعي
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزدهلران-دانشگاه پيام نورايالم -مديريت دولتي 9589376

(3)سه پسرپيام نور-واحدمنوجان-دانشگاه پيام نوركرمان -حسابداري 9589376

9589425
-دانشگاه پيام نورقزوين -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزقزوين
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحددخترگي اباد-دانشگاه پيام نوركرمان -شيمي 9589425

(3)سه دخترپيام نور-مركزابهر-دانشگاه پيام نوردخترجان -شيمي 9589484

(3)سه دخترپيام نور-مركزگناباد-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -شيمي 9589484

9589484
-استارا-موسسه غيرانتفاعي شهريار-كارداني مديريت بازرگاني 

غيرانتفاعي
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزاليگودرز-دانشگاه پيام نورلرستان -مديريت دولتي 9589484

9589484
-دانشگاه پيام نوراردبيل -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزاردبيل
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزبهار-دانشگاه پيام نورهمدان -مديريت دولتي 9589484

9689488
غير / دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي |فقه وحقوق امامي

رومشکان/انتفاعي
(3)سه پسر

9689544
/ ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا|زيست شناسي سلولي ومولکولي

كردكوي/غير انتفاعي
(3)سه دختر

9689544
غير / انزلي -موسسه غيرانتفاعي انوارالعلوم |روانشناسي

رشت/انتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزسيرجان-دانشگاه پيام نوركرمان -زيست شناسي 9589548

(3)سه دخترپيام نور-واحددره شهر-دانشگاه پيام نورايالم -شيمي 9589548

(3)سه پسرپيام نور-واحدفامنين-دانشگاه پيام نورهمدان -مديريت دولتي 9589548



9689601
غير / ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان |روانشناسي

سوادكوه/انتفاعي
(3)سه دختر

9689601
غير / انزلي -موسسه غيرانتفاعي انوارالعلوم |روانشناسي

صومعه سرا/انتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدسرابله-دانشگاه پيام نورايالم -مديريت بازرگاني 9589606

9589606
-مركزچابهار-دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان -مديريت دولتي 

پيام نور
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-مركدخترقده-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -شيمي 9589606

9689652
غير / قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني |حسابداري

زرند/انتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزبافت-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت دولتي 9589657

9589717
-موسسه غيرانتفاعي صبا-علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

غيرانتفاعي-اروميه
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-واحدرستم-دانشگاه پيام نورفارس -حسابداري 9589717

(3)سه دخترپيام نور-واحدبستان-دانشگاه پيام نورخوزستان -علوم اقتصادي 9589717

9589717
-موسسه غيرانتفاعي بهاران -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

غيرانتفاعي-گلستان
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدراميان-دانشگاه پيام نورگلستان -حسابداري 9589717

(3)سه دخترپيام نور-مركزجيرفت-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت دولتي 9589782

(3)سه پسرغيرانتفاعي-تبريز-موسسه غيرانتفاعي الغدير-مديريت بازرگاني 9589838

(3)سه دخترپيام نور-مركزبندرامام خميني-دانشگاه پيام نورخوزستان -شيمي 9589896

9589896
-پل دخترلرستان-موسسه غيرانتفاعي پل دختر-حسابداري 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزميناب-دانشگاه پيام نورهرمزگان -زيست شناسي 9589896

9589959
-دانشگاه پيام نوردخترجان -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزقيدار
(3)سه پسر

9589959
-مركزياسوج-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-مديريت صنعتي 

پيام نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدجم-دانشگاه پيام نوربوشهر-حسابداري 9589959



9690032
/ ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا|زيست شناسي سلولي ومولکولي

بهنمير/غير انتفاعي
(3)سه پسر

9590034
پيام -مركزبم-دانشگاه پيام نوركرمان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

نور
(3)سه دختر

9590034
پيام -مركزماكو-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -مديريت دولتي 

نور
(3)سه پسر

9590034
-دانشگاه پيام نورمادختردران -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركزرامسر
(3)سه دختر

(3)سه پسرواحد سرخس- دانشگاه پيام نور خراسان رضوي شيمي 9590034

9590071
-واحدسردشت-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -مديريت دولتي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدماسال-دانشگاه پيام نورگيالن -حسابداري 9590071

9590071
پيام -مركزگنبدكاووس-دانشگاه پيام نورگلستان -مديريت دولتي 

نور
(3)سه دختر

9690363
-موسسه غيرانتفاعي اروندان |زيست شناسي سلولي ومولکولي

رامهرمز/غير انتفاعي/ خرمشهر 
(3)سه دختر

9690363
غير / قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني |مديريت بازرگاني

رودبارمنجيل/انتفاعي
(3)سه دختر

9690507
پيام / مركزسوسنگرد -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |روانشناسي

دشت آزادگان/نور
(3)سه پسر

9690667
-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين |مهندسي علوم دامي

عنبرآباد/روزانه/ مالثاني اهواز 
(3)سه دختر

(3)سه دخترميناب/روزانه/ بندرعباس -دانشگاه هرمزگان |مهندسي فضاي سبز9690713

(3)سه دخترتاكستان/غير انتفاعي/ تاكستان -موسسه غيرانتفاعي نيکان |روانشناسي9690713

9690760
/ مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان |زيست شناسي سلولي ومولکولي

فيض آبادتربت حيدريه/غير انتفاعي
(3)سه پسر

9690966
دانشگاه علم |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

شهربابك/غير انتفاعي/ يزد /-غيرانتفاعي /وهنر
(3)سه دختر

9691698
ويژه /تهران -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين |مديريت بازرگاني

شهر قدس/غير انتفاعي/ / برادران 
(3)سه پسر

9692037
/ دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر |زيست شناسي دريا

بندرامام خميني/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسردانشکده غيرانتفاعي اصول الدين اسالمي9592347

9692372
غير / ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخررازي |روانشناسي

زرنديه/ مامونيه /انتفاعي
(3)سه دختر



9692489
/ مركزابادان -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |مديريت بازرگاني

آبادان/پيام نور
(3)سه دختر

9592768
دانشگاه پيام نوراذربايجان -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-واحدممقان-شرقي 
(3)سه دختر

9592768
-واحداسفراين-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -مديريت صنعتي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزكرمان-دانشگاه پيام نوركرمان -مهندسي اب وخاك 9592768

9592768
-دانشگاه پيام نورخوزستان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-واحدشوش
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدپاوه-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -علوم اقتصادي 9592768

(3)سه پسرپيام نور-مركزگنبدكاووس-دانشگاه پيام نورگلستان -علوم اقتصادي 9592768

(3)سه پسرپيام نور-مركزياسوج-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-شيمي 9592768

(3)سه دخترپيام نور-مركدخترايين-دانشگاه پيام نوراصفهان -حسابداري 9592768

(3)سه دخترپيام نور-مركزجيرفت-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت دولتي 9592770

(3)سه پسرغيرانتفاعي-تبريز-موسسه غيرانتفاعي الغدير-مديريت بازرگاني 9592773

(3)سه دخترپيام نور-مركزبندرامام خميني-دانشگاه پيام نورخوزستان -شيمي 9592778

9592782
-پل دخترلرستان-موسسه غيرانتفاعي پل دختر-حسابداري 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزميناب-دانشگاه پيام نورهرمزگان -زيست شناسي 9592785

9592788
-دانشگاه پيام نوردخترجان -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزقيدار
(3)سه پسر

9592790
-مركزياسوج-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-مديريت صنعتي 

پيام نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزدهلران-دانشگاه پيام نورايالم -مديريت بازرگاني 9592793

(3)سه پسرپيام نور- دانشگاه پيام نورمادختردران -مديريت صنعتي 9592795

(3)سه دخترپيام نور-واحدتايباد-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -شيمي 9592797

(3)سه پسردانشگاه پيام نورفارس-مديريت بازرگاني 9592799



(3)سه دختر-دانشگاه پيام نوراردبيل -تربيت بدني وعلوم ورزشي 9592800

9692811
-دانشگاه كردستان |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

سقز/نوبت دوم/ سنندج 
(3)سه دختر

9592829
-موسسه غيرانتفاعي البرز-كارداني مديريت صنعتي كاربردي 

غيرانتفاعي-قزوين
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-واحدپاوه-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -مديريت بازرگاني 9592829

9692876
دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر |علوم ومهندسي محيطزيست

آبادان/روزانه/ 
(3)سه پسر

9592892
-تبريز/ص /موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم -مديريت بازرگاني 

غيرانتفاعي
(3)سه پسر

9592892
-موسسه غيرانتفاعي خزر-علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

غيرانتفاعي-محموداباد
(3)سه پسر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-رشت-موسسه غيرانتفاعي كوشيار-حسابداري 9592947

(3)سه دخترپيام نور-واحدعنبراباد-دانشگاه پيام نوركرمان -حسابداري 9592947

(3)سه دخترپيام نور-واحددانسفهان-دانشگاه پيام نورقزوين -مديريت دولتي 9593007

(3)سه پسرغيرانتفاعي/-ع /دانشگاه بين المللي امام رضا-مديريت بازرگاني 9593061

9593061
-ساري-موسسه غيرانتفاعي اديب مادختردران -كارداني اموربانکي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

9593127
دانشگاه پيام نوراذربايجان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزاروميه-غربي 
(3)سه پسر

9593127
-واحدتکاب-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -مديريت بازرگاني 

پيام نور
(3)سه دختر

9593187
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزمشکين شهر-نوراردبيل 
(3)سه پسر

9593187
پيام -مركزگنبدكاووس-دانشگاه پيام نورگلستان -مديريت صنعتي 

نور
(3)سه دختر

9593187
-اروميه-موسسه غيرانتفاعي افاق -گياه پزشکي -مهندسي كشاورزي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

9593251
-واحدقصرشيرين-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -مديريت بازرگاني 

پيام نور
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-مركزبوشهر-دانشگاه پيام نوربوشهر-زمين شناسي 9593324

(3)سه پسرگنبدكاووس- موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان روانشناسي 9593344



9593430
مركزتربت -دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -مديريت بازرگاني 

پيام نور-حيدريه
(3)سه پسر

9593430
-دانشگاه پيام نورتهران -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدلواسانات
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزالشتر-دانشگاه پيام نورلرستان -زمين شناسي 9593430

(3)سه پسرپيام نور-مركزسنندج-دانشگاه پيام نوركردستان -علوم اقتصادي 9593430

9593488
پيام -مركزهشترود-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -حسابداري 

نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرغيرانتفاعي-ساري-موسسه غيرانتفاعي روزبهان -حسابداري 9593488

9693519
/ مركزبوكان -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي |علوم تربيتي

بوكان/پيام نور
(3)سه دختر

9593549
-گرگان-موسسه غيرانتفاعي حکيم جرجاني -مديريت اموربانکي 

غيرانتفاعي
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدرامشير-دانشگاه پيام نورخوزستان -حسابداري 9593549

9593549
-محالت-موسسه غيرانتفاعي مهرگان -مهندسي فضاي سبز

غيرانتفاعي
(3)سه پسر

9593610
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدچرام-نوركهگيلويه وبويراحمد
(3)سه پسر

9593610
-واحداسفراين-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -مديريت دولتي 

پيام نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزقزوين-دانشگاه پيام نورقزوين -زمين شناسي 9593610

(3)سه پسرپيام نور-واحدپاوه-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -علوم اقتصادي 9593660

9593660
-مركزايرانشهر-دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان -زيست شناسي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدراميان-دانشگاه پيام نورگلستان -حسابداري 9593660

(3)سه دخترپيام نور-واحدشهربابك-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت دولتي 9593718

(3)سه دخترپيام نور-واحدقروه درجزين-دانشگاه پيام نورهمدان -حسابداري 9593718

(3)سه دختركرج/غير انتفاعي/ قزوين -موسسه غيرانتفاعي رجا|مديريت صنعتي9693743

(3)سه پسرپيام نور-واحدبانه-دانشگاه پيام نوركردستان -مديريت دولتي 9593772



(3)سه پسرپيام نور-واحدمنوجان-دانشگاه پيام نوركرمان -حسابداري 9593772

(3)سه دخترپيام نور-واحدديواندره-دانشگاه پيام نوركردستان -مديريت دولتي 9593836

9593883
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزپاكدشت-نورتهران 
(3)سه دختر

9593883
-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-مركزياسوج
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدسقز-دانشگاه پيام نوركردستان -مديريت جهانگردي 9593944

9593944
پيام -مركززابل-دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان -زيست شناسي 

نور
(3)سه دختر

9594003
پيام -واحدجونقان-دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري -حسابداري 

نور
(3)سه دختر

9594066
موسسه غيرانتفاعي عالمه -كارداني مديريت صنعتي كاربردي 

غيرانتفاعي-قزوين-قزويني 
(3)سه پسر

9594129
-واحدسامان-دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري -مديريت صنعتي 

پيام نور
(3)سه پسر

9594187
-موسسه غيرانتفاعي بهاران -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

غيرانتفاعي-گلستان
(3)سه دختر

9594187
-دانشگاه پيام نورالبرز-محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-واحدنظراباد
(3)سه دختر

9594187
-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-مديريت بازرگاني 

پيام نور-مركزياسوج
(3)سه دختر

9694207
غير / مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان |زيست شناسي

چناران/انتفاعي
(3)سه دختر

9594245
-موسسه غيرانتفاعي علم وادب نوين -كارداني شيمي ازمايشگاهي 

غيرانتفاعي-شيروان
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-موسسه غيرانتفاعي كار-كارداني مديريت بازرگاني 9594245

9594245
-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-شيالت -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركزياسوج
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحداغاجاري-دانشگاه پيام نورخوزستان -حسابداري 9594245

9594305
-موسسه غيرانتفاعي كرمان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

غيرانتفاعي-كرمان
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزاراك-دانشگاه پيام نوراستان مركزي -زمين شناسي 9594305

9694336
غير / مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان |زيست شناسي

بشرويه/انتفاعي
(3)سه دختر



9594356
-واحدخواف-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -مديريت بازرگاني 

پيام نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدفاروج-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -حسابداري 9594356

9594356
پيام -مركزبجنورد-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -زيست شناسي 

نور
(3)سه پسر

9594356
دانشگاه پيام نوراذربايجان -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركزماكو-غربي 
(3)سه دختر

9594356
-واحداسفراين-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -مديريت بازرگاني 

پيام نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزرفسنجان-دانشگاه پيام نوركرمان -زيست شناسي 9594416

9594464
-دانشگاه پيام نورهرمزگان -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركزبندرعباس
(3)سه دختر

9594464
-واحداسفراين-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -مديريت دولتي 

پيام نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزجهرم-دانشگاه پيام نورفارس -حسابداري 9594464

(3)سه دخترپيام نور-واحددخترگي اباد-دانشگاه پيام نوركرمان -شيمي 9594523

9594523
-واحدهريس-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -مديريت بازرگاني 

پيام نور
(3)سه پسر

9594584
پيام -واحدشيروان-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -مديريت دولتي 

نور
(3)سه پسر

9594584
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزقيدار-نوردخترجان 
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-واحدشبانکاره-دانشگاه پيام نوربوشهر-مديريت بازرگاني 9594584

(3)سه دخترپيام نور-واحدالوان-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت صنعتي 9594652

(3)سه پسرپيام نور-مركزبندرعباس-دانشگاه پيام نورهرمزگان -زمين شناسي 9594652

9594711
-مركزدهلران-دانشگاه پيام نورايالم -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور
(3)سه دختر

9594711
-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-مديريت بازرگاني 

پيام نور-مركزياسوج
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزتالش-دانشگاه پيام نورگيالن -زيست شناسي 9594771

(3)سه پسرپيام نور-واحددخترگي اباد-دانشگاه پيام نوركرمان -شيمي 9594771



(3)سه دخترپيام نور-مركزاهواز-دانشگاه پيام نورخوزستان -زمين شناسي 9594823

9594823
-مركزياسوج-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-مديريت دولتي 

پيام نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدنمين-دانشگاه پيام نوراردبيل -مديريت بازرگاني 9594876

(3)سه پسرغيرانتفاعي-يزد-دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-مديريت صنعتي 9594876

(3)سه دخترپيام نور-واحدايذه-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت صنعتي 9594942

(3)سه دخترزيركوه/روزانه/ دانشگاه بيرجند |شيمي محض9695009

(3)سه دخترپيام نور-واحدعلي ابادكتول-دانشگاه پيام نورگلستان -حسابداري 9595011

9595011
-مركزياسوج-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-زيست شناسي 

پيام نور
(3)سه پسر

(3)سه پسرغيرانتفاعي-لنگرود-موسسه غيرانتفاعي قدير-حسابداري 9595011

(3)سه دخترپيام نور-واحدبيرم-دانشگاه پيام نورفارس -حسابداري 9595072

(3)سه دخترپيام نور-واحدبانه-دانشگاه پيام نوركردستان -زيست شناسي 9595072

9595072
-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-مديريت بازرگاني 

پيام نور-مركزياسوج
(3)سه پسر

9595141
-رشت-موسسه غيرانتفاعي جابرابن حيان -مديريت بازرگاني 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزتيران-دانشگاه پيام نوراصفهان -شيمي 9595141

(3)سه دخترپيام نور-واحدبانه-دانشگاه پيام نوركردستان -علوم اقتصادي 9595141

(3)سه دخترپيام نور-واحدبندرگناوه-دانشگاه پيام نوربوشهر-حسابداري 9595141

(3)سه پسرمركز ايالم- دانشگاه پيام نور ايالم شيمي 9595186

(3)سه پسرپيام نور-واحددخترگي اباد-دانشگاه پيام نوركرمان -شيمي 9595205

9595205
-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -مديريت بازرگاني 

پيام نور-واحدخسروشهر
(3)سه پسر

9595205
مركزحسن -دانشگاه پيام نورتهران -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-اباد
(3)سه دختر



9695256
دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي |زيست شناسي سلولي ومولکولي

ابركوه/غير انتفاعي/ اصفهان -اصفهاني 
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزايالم-دانشگاه پيام نورايالم -زيست شناسي 9595281

(3)سه پسرپيام نور-واحدنظراباد-دانشگاه پيام نورالبرز-مديريت صنعتي 9595281

9695504
پيام / مركزاردبيل -دانشگاه پيام نوراستان اردبيل |مديريت صنعتي

اردبيل/نور
(3)سه پسر

9695504
غير / شيراز -موسسه غيرانتفاعي زندشيراز|مديريت بازرگاني

جهرم/انتفاعي
(3)سه پسر

9695614
نوبت / دانشگاه تبريز |/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

شهرك سهند/دوم
(3)سه دختر

9695674
/ ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا|زيست شناسي سلولي ومولکولي

ماسال/غير انتفاعي
(3)سه دختر

9695845
غير / اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان |شيمي كاربردي

اليگودرز/انتفاعي
(3)سه دختر

9696331
/ مركزبندرعباس -دانشگاه پيام نوراستان هرمزگان |زيست شناسي

بندرعباس/پيام نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترزابل/روزانه/ دانشگاه زابل |زيست شناسي جانوري9696509

(3)سه پسرتايباد/روزانه/ دانشگاه بيرجند |زمين شناسي9696564

9696845
-دانشگاه پيام نوراستان كرمانشاه |زيست شناسي گياهي

سرپل ذهاب/پيام نور/ مركزكرمانشاه 
(3)سه دختر

9696845
سرپل /نوبت دوم/ سنندج -دانشگاه كردستان |علوم ومهندسي خاك

ذهاب
(3)سه دختر

(3)سه دخترميناب/روزانه/ بندرعباس -دانشگاه هرمزگان |زمين شناسي9697012

(3)سه دخترغيرانتفاعي-ابيك-موسسه غيرانتفاعي بصير-كارداني اموربانکي 9597588

(3)سه دخترغيرانتفاعي-اروميه-موسسه غيرانتفاعي نژند-شيمي 9597588

(3)سه پسرپيام نور-واحدانديمشك-دانشگاه پيام نورخوزستان -شيمي 9597588

(3)سه دخترپيام نور-مركزتالش-دانشگاه پيام نورگيالن -مديريت دولتي 9597588

(3)سه پسرقم- دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث فقه و حقوق 9597591

9697615
غير / شيراز -موسسه غيرانتفاعي اپادانا|مديريت بازرگاني

المرد/انتفاعي
(3)سه دختر



9597653
-دانشگاه پيام نوراصفهان -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدبوئين ومياندشت
(3)سه پسر

9597653
-دانشگاه پيام نورلرستان -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-واحدادخترا
(3)سه پسر

9597653
پيام -مركزگنبدكاووس-دانشگاه پيام نورگلستان -مديريت دولتي 

نور
(3)سه دختر

9597653
-دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري -مديريت بازرگاني 

پيام نور-واحدشلمزار
(3)سه دختر

9597728
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزاروميه-نوراذربايجان غربي 
(3)سه دختر

9597778
-دانشگاه پيام نورتهران -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدفيروزكوه
(3)سه دختر

(3)سه پسرغيرانتفاعي-مشهد-موسسه غيرانتفاعي كاويان -كارداني اموربيمه 9597778

9597860
-دانشگاه پيام نوراردبيل -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركزگرمي
(3)سه پسر

9597970
-مركزياسوج-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-مديريت دولتي 

پيام نور
(3)سه پسر

9598025
مركزبندرامام -دانشگاه پيام نورخوزستان -مهندسي اب وخاك 

پيام نور-خميني
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزشادگان-دانشگاه پيام نورخوزستان -زيست شناسي 9598025

9598025
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزگنبدكاووس-نورگلستان 
(3)سه دختر

9598068
دانشکده معارف -فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي 

غيرانتفاعي/-غيرانتفاعي /اصفهان /-ع /قران وعترت 
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدبردسير-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت صنعتي 9598068

9598068
واحدبين المللي -دانشگاه پيام نورهرمزگان -مديريت بازرگاني 

پيام نور-كيش
(3)سه پسر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-بوشهر-موسسه غيرانتفاعي خرد-شيمي 9598124

(3)سه دخترغيرانتفاعي-محالت-موسسه غيرانتفاعي مهرگان -زيست شناسي 9598124

(3)سه دخترغيرانتفاعي-استارا-موسسه غيرانتفاعي شهريار-كارداني اموربانکي 9598193

(3)سه پسرپيام نور-واحدنير-دانشگاه پيام نوراردبيل -مديريت دولتي 9598193

(3)سه دخترپيام نور-واحدطبس-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -حسابداري 9598193



(3)سه پسرياسوج/روزانه/ دانشگاه ياسوج |زيست شناسي گياهي9698195

(3)سه پسرياسوج/روزانه/ دانشگاه ياسوج |زيست شناسي گياهي9698195

(3)سه دخترغيرانتفاعي-استارا-موسسه غيرانتفاعي شهريار-حسابداري 9598256

(3)سه پسرپيام نور-واحدگاليکش-دانشگاه پيام نورگلستان -مديريت بازرگاني 9598256

(3)سه دخترچابکسر/غير انتفاعي/ رامسر -موسسه غيرانتفاعي رحمان |روانشناسي9698310

(3)سه دخترپيام نور-مركزتالش-دانشگاه پيام نورگيالن -مديريت جهانگردي 9598313

9598387
-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-واحدسرپل ذهاب
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدراميان-دانشگاه پيام نورگلستان -حسابداري 9598387

(3)سه دخترغيرانتفاعي-يزد-دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-حسابداري 9598387

9698442
/ مركزتبريز -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي |شيمي محض

بستان آباد/پيام نور
(3)سه پسر

9698499
-موسسه غيرانتفاعي اروندان |زيست شناسي سلولي ومولکولي

بوشهر/غير انتفاعي/ خرمشهر 
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدسرايان-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -حسابداري 9598523

(3)سه دخترپيام نور-واحدبستك-دانشگاه پيام نورهرمزگان -مديريت دولتي 9598523

9598523
موسسات غيرانتفاعي -علوم باغباني -مهندسي كشاورزي 

غيرانتفاعي-جهاددانشگاهي
(3)سه دختر

9598523
-دانشگاه پيام نورقزوين -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدالوند
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزگرمي-دانشگاه پيام نوراردبيل -مديريت بازرگاني 9598634

9598634
مركزتربت -دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -مديريت صنعتي 

پيام نور-حيدريه
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-واحدالوان-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت بازرگاني 9598634

(3)سه دخترپيام نور-مركزكرمان-دانشگاه پيام نوركرمان -زمين شناسي 9598634

9598708
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزجيرفت-نوركرمان 
(3)سه پسر



9598708
-دانشگاه پيام نورخوزستان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحددهدز
(3)سه پسر

9598780
-مركزاردبيل-دانشگاه پيام نوراردبيل -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور
(3)سه دختر

9598852
پيام -مركزساري-دانشگاه پيام نورمادختردران -مديريت بازرگاني 

نور
(3)سه دختر

9598852
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزپلدختر-نورلرستان 
(3)سه دختر

9598852
پيام -مركزكبودراهنگ-دانشگاه پيام نورهمدان -مديريت بازرگاني 

نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزبويين زهرا-دانشگاه پيام نورقزوين -مديريت دولتي 9598852

9598852
پيام -واحداشنويه-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -زيست شناسي 

نور
(3)سه دختر

9598912
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزپلدختر-نورلرستان 
(3)سه پسر

9598968
-دانشگاه پيام نورهرمزگان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدحاجي اباد
(3)سه پسر

9598968
پيام -واحدمسجدسليمان-دانشگاه پيام نورخوزستان -زمين شناسي 

نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدسقز-دانشگاه پيام نوركردستان -مديريت جهانگردي 9599022

9599022
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزمهاباد-نوراذربايجان غربي 
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدگوگان-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -حسابداري 9599022

(3)سه پسرغيرانتفاعي-قشم-موسسه غيرانتفاعي قشم -حسابداري 9599022

(3)سه دخترپيام نور-مركزخرم اباد-دانشگاه پيام نورلرستان -زيست شناسي 9599075

9599075
واحدقره -دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -مديريت بازرگاني 

پيام نور-ضياالدين
(3)سه پسر

9599148
-كوهدشت-موسسه غيرانتفاعي نواوران -كارداني اموربيمه 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدراميان-دانشگاه پيام نورگلستان -حسابداري 9599148

(3)سه دخترپيام نور-مركزساوه-دانشگاه پيام نوراستان مركزي -زيست شناسي 9599148

(3)سه دخترزرند/نوبت دوم/ دانشگاه جيرفت |مهندسي علوم دامي9699190



(3)سه پسرغيرانتفاعي-بجنورد-موسسه غيرانتفاعي حکيمان -مديريت بازرگاني 9599270

9599270
پيام -واحدهرسين-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -مديريت بازرگاني 

نور
(3)سه پسر

9699314
سازمان -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم |علوم قران وحديث

اهر/نوبت دوم/ قم -اوقاف وامورخيريه 
(3)سه پسر

9599344
-موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -كارداني اموربيمه 

غيرانتفاعي-اصفهان
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدرامشير-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت دولتي 9599344

9599400
-دانشگاه پيام نورفارس -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركدخترورابادممسني
(3)سه دختر

9599400
پيام -مركزشاهين دژ-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -حسابداري 

نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدباغملك-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت بازرگاني 9599400

(3)سه پسرپيام نور-مركزبم-دانشگاه پيام نوركرمان -شيمي 9599400

9599474
-دانشگاه پيام نوركرمان -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-واحدزرند
(3)سه دختر

9599474
-واحدايلخچي-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -مديريت بازرگاني 

پيام نور
(3)سه دختر

9599474
موسسه غيرانتفاعي -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

غيرانتفاعي-گلستان-بهاران 
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدعلي ابادكتول-دانشگاه پيام نورگلستان -علوم اقتصادي 9599474

(3)سه دخترپيام نور-واحدخنج-دانشگاه پيام نورفارس -مديريت دولتي 9599547

(3)سه دختربن/روزانه/ دانشگاه شهركرد |مهندسي علوم دامي9699574

(3)سه دخترپيام نور-واحدشوش-دانشگاه پيام نورخوزستان -علوم اقتصادي 9599610

9599610
-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -مديريت بازرگاني 

پيام نور-مركزهشترود
(3)سه پسر

(3)سه پسرغيرانتفاعي-همدان-موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -كارداني اموربيمه 9599610

9699630
پيام / واحدهشتگرد -دانشگاه پيام نوراستان البرز|مديريت صنعتي

هشتگرد/نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-موسسه غيرانتفاعي كار-كارداني مديريت بازرگاني 9599666



9599666
-دانشگاه پيام نورخوزستان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدشوشتر
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدجم-دانشگاه پيام نوربوشهر-حسابداري 9599666

(3)سه دخترپيام نور-مركزقيدار-دانشگاه پيام نوردخترجان -مديريت دولتي 9599716

9599716
-واحددورود-دانشگاه پيام نورلرستان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور
(3)سه دختر

9599790
-دانشگاه پيام نورخوزستان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-مركزرامهرمز
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزبم-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت جهانگردي 9599903

(3)سه دخترپيام نور-مركزمشکين شهر-دانشگاه پيام نوراردبيل -علوم اقتصادي 9599966

9599966
پيام -مركزكبودراهنگ-دانشگاه پيام نورهمدان -مديريت بازرگاني 

نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-ميمه-موسسه غيرانتفاعي نوردانش -زيست شناسي 9599966

(3)سه پسرپيام نور-مركزبهبهان-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت صنعتي 95100034

(3)سه دخترپيام نور-مركزبم-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت دولتي 95100034

95100089
پيام -واحدطبس-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -مديريت صنعتي 

نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدايوانکي-دانشگاه پيام نورسمنان -حسابداري 95100089

(3)سه دخترپيام نور-واحدباغين-دانشگاه پيام نوركرمان -حسابداري 95100089

95100153
-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-واحددهدشت
(3)سه دختر

96100160
پيام / مركزاردبيل -دانشگاه پيام نوراستان اردبيل |مديريت صنعتي

مشکين شهر/نور
(3)سه پسر

95100215
-دانشگاه پيام نورگيالن -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزتالش
(3)سه دختر

95100215
-دانشگاه پيام نوركرمان -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-واحدزرند
(3)سه دختر

95100274
-دانشگاه پيام نورگيالن -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركزرودسر
(3)سه دختر

95100274
مركزبندرامام -دانشگاه پيام نورخوزستان -مهندسي اب وخاك 

پيام نور-خميني
(3)سه دختر



(3)سه دخترپيام نور-مركزيزد-دانشگاه پيام نوريزد-مديريت دولتي 95100345

(3)سه دخترپيام نور-واحدسيريك-دانشگاه پيام نورهرمزگان -مديريت دولتي 95100345

(3)سه دخترغيرانتفاعي-بابل-موسسه غيرانتفاعي راه دانش -مديريت بازرگاني 95100471

(3)سه دخترغيرانتفاعي-بجنورد-موسسه غيرانتفاعي حکيمان -مديريت مالي 95100471

95100471
-موسسه غيرانتفاعي نوردانش -زيست شناسي سلولي مولکولي 

غيرانتفاعي-ميمه
(3)سه دختر

(3)سه پسرغيرانتفاعي-استارا-موسسه غيرانتفاعي شهريار-حسابداري 95100471

(3)سه پسركرج/غير انتفاعي/ دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد|مديريت مالي96101309

96101373
پيام / واحدهشتگرد -دانشگاه پيام نوراستان البرز|مديريت صنعتي

بجستان/نور
(3)سه پسر

96101568
/ ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا|زيست شناسي سلولي ومولکولي

آق قال/غير انتفاعي
(3)سه پسر

96102104
پيام / مركزاصفهان -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان |مديريت صنعتي

تيران/نور
(3)سه دختر

96102164
/ اصفهان -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا|روانشناسي

لردگان/غير انتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه پسرمركز بروجن- دانشگاه پيام نور چهارمحال و بختياري زمين شناسي 95102493

(3)سه دخترپيام نور-واحدكهنوج-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت بازرگاني 95102675

95102675
دانشگاه پيام نوركهگيلويه -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-واحددهدشت-وبويراحمد
(3)سه پسر

96102728
نقاب /غير انتفاعي/ مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود|حسابداري

سبزوار
(3)سه پسر

(3)سه دخترغيرانتفاعي/-غيرانتفاعي /دانشکده اصول الدين -زبان وادبيات عربي 95102756

95102756
پيام -مركزتربت حيدريه-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -شيمي 

نور
(3)سه پسر

95102756
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدخاوران-نورفارس 
(3)سه پسر

95102818
-دانشگاه پيام نورخوزستان -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-واحدايذه
(3)سه دختر

96102862
/ مركزتبريز -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي |شيمي محض

آذرشهر/پيام نور
(3)سه دختر



(3)سه دخترپيام نور-مركزگرگان-دانشگاه پيام نورگلستان -شيمي 95102876

95102876
دانشگاه پيام نوركهگيلويه -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزياسوج-وبويراحمد
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدقلعه گنج-دانشگاه پيام نوركرمان -حسابداري 95102933

95103002
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدشوش-نورخوزستان 
(3)سه دختر

95103002
-واحددورود-دانشگاه پيام نورلرستان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-بوشهر-موسسه غيرانتفاعي خرد-شيمي 95103002

(3)سه پسرغيرانتفاعي-همدان-موسسه غيرانتفاعي الوند-كارداني اموربيمه 95103084

95103084
-دانشگاه پيام نورخوزستان -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركزبندرامام خميني
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزبرازجان-دانشگاه پيام نوربوشهر-حسابداري 95103084

95103084
پيام -مركزبين المللي عسلويه-دانشگاه پيام نوربوشهر-حسابداري 

نور
(3)سه پسر

96103105
غير / انزلي -موسسه غيرانتفاعي انوارالعلوم |روانشناسي

آبادان/انتفاعي
(3)سه دختر

95103146
پيام -مركزگناباد-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -زيست شناسي 

نور
(3)سه دختر

95103146
-دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري -مديريت جهانگردي 

پيام نور-واحدسامان
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدقمصر-دانشگاه پيام نوراصفهان -مديريت بازرگاني 95103146

95103146
پيام -مركزبيرجند-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -زمين شناسي 

نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدباغملك-دانشگاه پيام نورخوزستان -حسابداري 95103207

(3)سه دخترپيام نور-مركزدخترجان-دانشگاه پيام نوردخترجان -زيست شناسي 95103207

(3)سه پسرپيام نور-واحدادخترا-دانشگاه پيام نورلرستان -مديريت دولتي 95103207

96103225
غير / اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو|روانشناسي

كياشهر/انتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدگاليکش-دانشگاه پيام نورگلستان -مديريت بازرگاني 95103273



95103321
-موسسه غيرانتفاعي الوند-كارداني مديريت صنعتي كاربردي 

غيرانتفاعي-همدان
(3)سه پسر

95103392
-قزوين-موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني -كارداني اموربيمه 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

95103392
-قزوين-موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني -كارداني اموربانکي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزرشت-دانشگاه پيام نورگيالن -زيست شناسي 95103392

(3)سه پسرغيرانتفاعي-امل-دانشگاه غيرانتفاعي شمال -مديريت صنعتي 95103392

95103392
-رشت-موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -مديريت صنعتي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدبانه-دانشگاه پيام نوركردستان -مديريت دولتي 95103392

(3)سه دخترپيام نور-مركزدخترجان-دانشگاه پيام نوردخترجان -زمين شناسي 95103392

(3)سه دخترپيام نور-واحدكوهبنان-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت بازرگاني 95103392

96103425
پيام / واحدنظراباد -دانشگاه پيام نوراستان البرز|مديريت بازرگاني

شهر قدس/نور
(3)سه دختر

95103457
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزجيرفت-نوركرمان 
(3)سه پسر

95103528
پيام -مركزايالم-دانشگاه پيام نورايالم -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزگنبدكاووس-دانشگاه پيام نورگلستان -زيست شناسي 95103591

95103591
پيام -مركزسوسنگرد-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت دولتي 

نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزاسداباد-دانشگاه پيام نورهمدان -مديريت دولتي 95103648

(3)سه دخترپيام نور-مركزردختر-دانشگاه پيام نورهمدان -مديريت دولتي 95103648

(3)سه پسرپيام نور-واحدقلعه گنج-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت بازرگاني 95103713

95103713
-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-ثالث باباجاني-واحدتازه اباد
(3)سه دختر

(3)سه پسرغيرانتفاعي-كرمان-موسسه غيرانتفاعي كرمان -كارداني اموربانکي 95103774

(3)سه پسرپيام نور-واحدخورموج-دانشگاه پيام نوربوشهر-حسابداري 95103774



(3)سه پسرپيام نور-واحدمنوجان-دانشگاه پيام نوركرمان -حسابداري 95103835

(3)سه پسرپيام نور-واحدجم-دانشگاه پيام نوربوشهر-مديريت صنعتي 95103835

95103899
-دانشگاه پيام نوريزد-محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركزيزد
(3)سه پسر

95103969
-دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان -مهندسي اب وخاك 

پيام نور-مركزايرانشهر
(3)سه دختر

95103969
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدچرام-نوركهگيلويه وبويراحمد
(3)سه دختر

95103969
-مركزاردبيل-دانشگاه پيام نوراردبيل -علم اطالعات ودانش شناسي 

پيام نور
(3)سه دختر

95104036
-دانشگاه پيام نورهرمزگان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدحاجي اباد
(3)سه پسر

(3)سه پسرغيرانتفاعي/-ع /دانشگاه بين المللي امام رضا-مديريت بازرگاني 95104109

(3)سه دخترپيام نور-واحدنکا-دانشگاه پيام نورمادختردران -مديريت دولتي 95104109

95104109
-كرمانشاه-موسسه غيرانتفاعي شهيدرضايي -كارداني حسابداري 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

95104109
دانشگاه پيام نورسيستان -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركززاهدان-وبلوچستان 
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزقيدار-دانشگاه پيام نوردخترجان -مديريت دولتي 95104176

95104176
-دانشگاه پيام نورخوزستان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدانديمشك
(3)سه پسر

95104176
دانشگاه پيام نوركهگيلويه -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركزياسوج-وبويراحمد
(3)سه دختر

95104176
پيام -مركزخاش-دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان -حسابداري 

نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-اروميه-موسسه غيرانتفاعي اذرابادگان -مديريت صنعتي 95104176

95104226
پيام -مركزمهاباد-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -زيست شناسي 

نور
(3)سه دختر

95104226
-تبريز-موسسه غيرانتفاعي اسوه -كارداني مديريت بازرگاني 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

95104282
-موسسه غيرانتفاعي بهاران -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

غيرانتفاعي-گلستان
(3)سه دختر

95104282
-واحدمسجدسليمان-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت بازرگاني 

پيام نور
(3)سه دختر



95104282
دانشگاه پيام نوراذربايجان -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-واحدقره اغاج-شرقي 
(3)سه پسر

95104343
موسسات غيرانتفاعي -كارداني تکنولوژي توليدات گياهي 

غيرانتفاعي-جهاددانشگاهي
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-مركزبم-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت دولتي 95104408

95104408
-موسسه غيرانتفاعي صبا-علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

غيرانتفاعي-اروميه
(3)سه دختر

96104421
/ ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا|زيست شناسي سلولي ومولکولي

سوادكوه/غير انتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه پسرغيرانتفاعي-سمنان-موسسه غيرانتفاعي كومش -كارداني اموربانکي 95104469

95104469
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركدخترقده-نوراذربايجان غربي 
(3)سه دختر

96104479
غير / دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي |فقه وحقوق شافعي

شهر قدس/انتفاعي
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحددهاقان-دانشگاه پيام نوراصفهان -حسابداري 95104542

95104542
پيام -مركزكاشمر-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -علوم اقتصادي 

نور
(3)سه پسر

95104542
-مركزياسوج-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-علوم اقتصادي 

پيام نور
(3)سه دختر

95104542
-دانشگاه پيام نوركردستان -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركزسنندج
(3)سه دختر

95104542
-مركزياسوج-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-علوم اقتصادي 

پيام نور
(3)سه دختر

95104542
-رشت-موسسه غيرانتفاعي كوشيار-كارداني مديريت گمركي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-مشهد-موسسه غيرانتفاعي فردوس -مديريت بازرگاني 95104622

(3)سه دخترپيام نور-واحدالر-دانشگاه پيام نورفارس -علوم اقتصادي 95104695

(3)سه دخترپيام نور-واحدبستان-دانشگاه پيام نورخوزستان -علوم اقتصادي 95104695

(3)سه پسرتفت/روزانه/ دانشگاه اردكان |كارداني علوم ورزشي96104731

95104737
-واحدملکان-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -مديريت بازرگاني 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدچوار-دانشگاه پيام نورايالم -حسابداري 95104737



(3)سه پسرپيام نور-واحدقلعه گنج-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت بازرگاني 95104737

95104810
-واحداسفراين-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -مديريت بازرگاني 

پيام نور
(3)سه پسر

95104810
-دانشگاه پيام نورخوزستان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-مركزرامهرمز
(3)سه دختر

95104871
-اردبيل-موسسه غيرانتفاعي نوين -كارداني امورمالي ومالياتي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

95104931
-گنبدكاووس-موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان -كارداني اموربانکي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

95104996
/-كوچصفهان /رشت -موسسه غيرانتفاعي قدر-كارداني اموربانکي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزردختر-دانشگاه پيام نورهمدان -مديريت بازرگاني 95104996

(3)سه دخترپيام نور-مركزبوشهر-دانشگاه پيام نوربوشهر-زمين شناسي 95104996

(3)سه دخترپيام نور-واحدباغملك-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت بازرگاني 95104996

(3)سه پسرغيرانتفاعي-قشم-موسسه غيرانتفاعي قشم -مديريت اموربانکي 95105056

95105056
-دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان -مديريت بازرگاني 

پيام نور-مركزايرانشهر
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-بابلسر-موسسه غيرانتفاعي پارسا-حسابداري 95105122

95105197
-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزفريمان
(3)سه پسر

95105197
مركزاسالم -دانشگاه پيام نوركرمانشاه -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-ابادغرب
(3)سه دختر

95105265
دانشگاه پيام نوراذربايجان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزهشترود-شرقي 
(3)سه پسر

95105265
-دانشگاه پيام نوراصفهان -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدبوئين ومياندشت
(3)سه دختر

95105324
-اصفهان-موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -علوم اقتصادي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

95105324
پيام -مركزبهشهر-دانشگاه پيام نورمادختردران -مديريت بازرگاني 

نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدايذه-دانشگاه پيام نورخوزستان -زمين شناسي 95105324

(3)سه دخترپيام نور-واحدخورموج-دانشگاه پيام نوربوشهر-شيمي 95105379



96105449
/ مركزاروميه -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي |شيمي محض

اروميه/پيام نور
(3)سه دختر

96105525
/ مركزرشت -دانشگاه پيام نوراستان گيالن |زيست شناسي گياهي

صومعه سرا/پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترشهربابك/غير انتفاعي/ موسسه غيرانتفاعي دارالعلم يزد |روانشناسي96105650

(3)سه دختربم/نوبت دوم/ بندرعباس -دانشگاه هرمزگان |زمين شناسي96105964

95107239
-مركزايرانشهر-دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان -زيست شناسي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدكهنوج-دانشگاه پيام نوركرمان -زيست شناسي 95107239

(3)سه دخترپيام نور-مركزالمرد-دانشگاه پيام نورفارس -شيمي 95107293

96107332
غير / مشهد -موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي |حسابداري

قائن/انتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدشبانکاره-دانشگاه پيام نوربوشهر-مديريت بازرگاني 95107359

(3)سه پسرپيام نور-واحدسيريك-دانشگاه پيام نورهرمزگان -مديريت دولتي 95107359

95107359
-لنگرود-موسسه غيرانتفاعي قدير-مديريت كسب وكارهاي كوچك 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزجيرفت-دانشگاه پيام نوركرمان -علوم اقتصادي 95107471

95107471
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزجيرفت-نوركرمان 
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزردختر-دانشگاه پيام نورهمدان -مديريت بازرگاني 95107471

(3)سه دخترپيام نور-مركزبندرامام خميني-دانشگاه پيام نورخوزستان -شيمي 95107531

(3)سه دخترغيرانتفاعي-شاهرود-موسسه غيرانتفاعي برايند-مديريت بازرگاني 95107666

95107666
-دانشگاه پيام نورخوزستان -علم اطالعات ودانش شناسي 

پيام نور-واحدهويزه
(3)سه پسر

96107717
غير / قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي |حسابداري

قرچك/انتفاعي
(3)سه دختر

95107798
-واحدجونقان-دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري -مديريت دولتي 

پيام نور
(3)سه دختر

95107798
-واحدسراب-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -مديريت بازرگاني 

پيام نور
(3)سه دختر



(3)سه پسرغيرانتفاعي-بجنورد-موسسه غيرانتفاعي حکيمان -مديريت مالي 95107862

(3)سه پسرپيام نور-واحدطبس-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -حسابداري 95107862

95107922
پيام -واحدششده وقره بالغ-دانشگاه پيام نورفارس -علوم اقتصادي 

نور
(3)سه دختر

95108001
-پل دخترلرستان-موسسه غيرانتفاعي پل دختر-حسابداري 

غيرانتفاعي
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزسمنان-دانشگاه پيام نورسمنان -مديريت دولتي 95108001

95108075
-دانشگاه پيام نورخوزستان -علم اطالعات ودانش شناسي 

پيام نور-واحدشوشتر
(3)سه دختر

95108075
-كاربردي توليدوبهره برداري گياهان دارويي -كارداني علمي 

غيرانتفاعي-اروميه-موسسه غيرانتفاعي افاق 
(3)سه دختر

95108075
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزجيرفت-نوركرمان 
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدتايباد-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -شيمي 95108075

(3)سه پسرپيام نور-مركزخرمشهر-دانشگاه پيام نورخوزستان -زيست شناسي 95108075

95108129
دانشگاه پيام نورخراسان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزبجنورد-شمالي 
(3)سه دختر

(3)سه پسرغيرانتفاعي-بجنورد-موسسه غيرانتفاعي حکيمان -مديريت بازرگاني 95108129

(3)سه دخترغيرانتفاعي-ابيك-موسسه غيرانتفاعي بصير-كارداني اموربيمه 95108129

96108129
غير / مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان |زيست شناسي

شيروان/انتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدتايباد-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -شيمي 95108199

95108333
پيام -مركزكاشمر-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -علوم اقتصادي 

نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرغيرانتفاعي-قوچان-موسسه غيرانتفاعي حکيم نظامي -حسابداري 95108333

(3)سه دخترغيرانتفاعي-قشم-موسسه غيرانتفاعي قشم -مديريت اموربانکي 95108404

95108464
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزمراغه-نوراذربايجان شرقي 
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزتنکابن-دانشگاه پيام نورمادختردران -حسابداري 95108532



(3)سه دخترپيام نور-واحدپارسيان-دانشگاه پيام نورهرمزگان -مديريت دولتي 95108594

96108636
-موسسه غيرانتفاعي اروندان |زيست شناسي سلولي ومولکولي

آبادان/غير انتفاعي/ خرمشهر 
(3)سه پسر

96108636
پيام / مركزاهواز -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |مديريت صنعتي

خرمشهر/نور
(3)سه دختر

95108658
-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-مديريت بازرگاني 

پيام نور-واحددهدشت
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-مشهد-موسسه غيرانتفاعي بينالود-مديريت صنعتي 95108736

(3)سه دخترپيام نور-واحداروندكنار-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت دولتي 95108736

(3)سه دخترپيام نور-واحدقصرشيرين-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -شيمي 95108791

(3)سه دخترپيام نور-واحدايذه-دانشگاه پيام نورخوزستان -مهندسي اب وخاك 95108791

95108851
پيام -واحدتركالکي-دانشگاه پيام نورخوزستان -مهندسي اب وخاك 

نور
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-مركزتالش-دانشگاه پيام نورگيالن -زيست شناسي 95108851

(3)سه دخترپيام نور-مركزياسوج-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-شيمي 95108851

95108918
دانشگاه پيام نوراذربايجان -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-واحدعجب شير-شرقي 
(3)سه دختر

95109037
مركزبويين -دانشگاه پيام نورقزوين -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-زهرا
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدشهربابك-دانشگاه پيام نوركرمان -حسابداري 95109092

96109128
نوبت / سنندج -دانشگاه كردستان |علوم ومهندسي خاك

كامياران/دوم
(3)سه دختر

95109153
-پل دخترلرستان-موسسه غيرانتفاعي پل دختر-حسابداري 

غيرانتفاعي
(3)سه پسر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-ابيك-موسسه غيرانتفاعي بصير-كارداني حسابداري 95109214

(3)سه دخترپيام نور-مركزالمرد-دانشگاه پيام نورفارس -حسابداري 95109214

(3)سه دخترپيام نور-واحدراين-دانشگاه پيام نوركرمان -حسابداري 95109214

95109328
-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-مركزقائن
(3)سه پسر



(3)سه دخترپيام نور-واحدعنبراباد-دانشگاه پيام نوركرمان -حسابداري 95109328

(3)سه پسرغيرانتفاعي-قزوين-موسسه غيرانتفاعي رجا-كارداني حسابداري 95109385

95109385
-دانشگاه پيام نورخوزستان -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-واحدمسجدسليمان
(3)سه دختر

95109449
-كاربردي توليدوبهره برداري گياهان دارويي -كارداني علمي 

غيرانتفاعي-گلستان-موسسه غيرانتفاعي بهاران 
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزايالم-دانشگاه پيام نورايالم -علوم اقتصادي 95109449

(3)سه دخترپيام نور-واحدقلعه گنج-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت بازرگاني 95109528

95109528
-نور-موسسه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري -علوم اقتصادي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

95109590
-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزقوچان
(3)سه پسر

95109644
-دانشگاه پيام نورتهران -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحداسالمشهر
(3)سه دختر

95109644
-دانشگاه پيام نورهرمزگان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزميناب
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحددخترگي اباد-دانشگاه پيام نوركرمان -شيمي 95109707

95109707
-مركزكرمان-دانشگاه پيام نوركرمان -علم اطالعات ودانش شناسي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-موسسه غيرانتفاعي كار-كارداني مديريت بازرگاني 95109760

(3)سه دخترپيام نور-مركزقزوين-دانشگاه پيام نورقزوين -مهندسي اب وخاك 95109760

95109760
-دانشگاه پيام نورايالم -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركزايالم
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزبافت-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت دولتي 95109830

(3)سه پسرپيام نور-واحدصائين قلعه-دانشگاه پيام نوردخترجان -حسابداري 95109830

95109889
-دانشگاه پيام نوردخترجان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-واحدخرمدره
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-واحدبردسير-دانشگاه پيام نوركرمان -مهندسي اب وخاك 95109889

(3)سه دخترپيام نور-واحدشهريار-دانشگاه پيام نورتهران -زمين شناسي 95109942



(3)سه دخترپيام نور-مركزاوز-دانشگاه پيام نورفارس -زيست شناسي 95109942

(3)سه پسرپيام نور-واحدبانه-دانشگاه پيام نوركردستان -زيست شناسي 95110005

(3)سه دخترپيام نور-واحددره شهر-دانشگاه پيام نورايالم -شيمي 95110005

95110066
-قزوين-موسسه غيرانتفاعي سهروردي -كارداني حسابداري 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

95110066
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزدخترجان-نوردخترجان 
(3)سه دختر

(3)سه پسرغيرانتفاعي-كرمان-موسسه غيرانتفاعي مهر-حسابداري 95110126

(3)سه پسرپيام نور-واحدزرند-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت بازرگاني 95110189

95110189
پيام -واحدفرمهين-دانشگاه پيام نوراستان مركزي -مديريت دولتي 

نور
(3)سه دختر

95110248
-دانشگاه پيام نورفارس -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركدخترورابادممسني
(3)سه دختر

95110315
-دانشگاه پيام نورخوزستان -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-واحدتركالکي
(3)سه دختر

95110315
رويان -موسسه غيرانتفاعي مازيار-جنگلداري -مهندسي منابع طبيعي 

غيرانتفاعي-نور-
(3)سه دختر

95110315
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزپلدختر-نورلرستان 
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدكميجان-دانشگاه پيام نوراستان مركزي -حسابداري 95110315

95110315
واحدقره -دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -مديريت بازرگاني 

پيام نور-ضياالدين
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدمسجدسليمان-دانشگاه پيام نورخوزستان -حسابداري 95110315

(3)سه دخترپيام نور-مركزالمرد-دانشگاه پيام نورفارس -مديريت صنعتي 95110366

95110366
-مهرفارس-موسسه غيرانتفاعي پارس -كارداني شيمي ازمايشگاهي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

95110366
واحدفرخ -دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري -زيست شناسي 

پيام نور-شهر
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدراميان-دانشگاه پيام نورگلستان -مديريت بازرگاني 95110430

(3)سه دخترپيام نور-مركزرامسر-دانشگاه پيام نورمادختردران -زيست شناسي 95110481



(3)سه پسرغيرانتفاعي-يزد-دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-حسابداري 95110481

(3)سه دخترپيام نور-واحدديواندره-دانشگاه پيام نوركردستان -علوم اقتصادي 95110481

(3)سه دخترپيام نور-واحدنظراباد-دانشگاه پيام نورالبرز-حسابداري 95110481

(3)سه پسرپيام نور-مركزقزوين-دانشگاه پيام نورقزوين -مهندسي اب وخاك 95110543

95110657
دانشگاه پيام نوركهگيلويه -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركزياسوج-وبويراحمد
(3)سه دختر

(3)سه دختركهنوج/روزانه/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|زمين شناسي96110661

(3)سه دخترپيام نور-واحدرضوانشهر-دانشگاه پيام نورگيالن -حسابداري 95110724

95110724
-جيرفت-موسسه غيرانتفاعي نگين -كارداني شيمي ازمايشگاهي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

95110724
پيام -واحدحاجي اباد-دانشگاه پيام نورهرمزگان -مديريت بازرگاني 

نور
(3)سه دختر

95110724
-قزوين-موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني -كارداني حسابداري 

غيرانتفاعي
(3)سه پسر

96110726
قروه /روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|مهندسي علوم دامي

درجزين
(3)سه پسر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-كوهدشت-موسسه غيرانتفاعي نواوران -مديريت مالي 95110798

96110906
/ ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا|زيست شناسي سلولي ومولکولي

املش/غير انتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دختربم/غير انتفاعي/ موسسه غيرانتفاعي دارالعلم يزد |روانشناسي96111604

(3)سه پسرواحد زرند- دانشگاه پيام نور كرمان مديريت 95111834

(3)سه دخترشازنداراك/روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|زمين شناسي96111954

(3)سه دختربم/نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|اقتصادكشاورزي96112093

(3)سه پسرمركز بندرعباس- دانشگاه پيام نور هرمزگان زمين شناسي 95112270

(3)سه دخترپيام نور-مركزرامسر-دانشگاه پيام نورمادختردران -شيمي 95112536

(3)سه دخترپيام نور-مركزدهلران-دانشگاه پيام نورايالم -حسابداري 95112536



95112536
-دانشگاه پيام نورخوزستان -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-واحدمسجدسليمان
(3)سه دختر

95112536
-دانشگاه پيام نورايالم -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحددره شهر
(3)سه پسر

(3)سه دخترعنبرآباد/روزانه/ دانشگاه جيرفت |زيست شناسي گياهي96112574

(3)سه دخترغيرانتفاعي-رشت-موسسه غيرانتفاعي كوشيار-حسابداري 95112603

(3)سه پسرپيام نور-مركزقيدار-دانشگاه پيام نوردخترجان -حسابداري 95112603

95112664
پيام -مركزاوز-دانشگاه پيام نورفارس -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

نور
(3)سه پسر

95112664
پيام -واحداشنويه-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -زمين شناسي 

نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدشبانکاره-دانشگاه پيام نوربوشهر-حسابداري 95112731

(3)سه دخترپيام نور-واحداغاجاري-دانشگاه پيام نورخوزستان -حسابداري 95112731

95112731
-اصفهان-موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -كارداني اموربانکي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدباغملك-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت بازرگاني 95112731

95112796
-جيرفت-موسسه غيرانتفاعي نگين -كارداني شيمي ازمايشگاهي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

95112796
پيام -واحداشخانه-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -مديريت دولتي 

نور
(3)سه دختر

95112796
-دانشگاه پيام نوركرمان -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزكرمان
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدعنبراباد-دانشگاه پيام نوركرمان -حسابداري 95112796

(3)سه دخترپيام نور-مركزالشتر-دانشگاه پيام نورلرستان -زمين شناسي 95112796

(3)سه دخترپيام نور-مركزگنبدكاووس-دانشگاه پيام نورگلستان -علوم اقتصادي 95112796

95112858
دانشگاه پيام نورخراسان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحداسفراين-شمالي 
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحداق قال-دانشگاه پيام نورگلستان -حسابداري 95112920

95112965
-واحدكميجان-دانشگاه پيام نوراستان مركزي -مديريت بازرگاني 

پيام نور
(3)سه پسر



(3)سه دخترپيام نور-مركزرامهرمز-دانشگاه پيام نورخوزستان -زيست شناسي 95112965

95113032
-مركزبندرامام خميني-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت صنعتي 

پيام نور
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-مركزكبودراهنگ-دانشگاه پيام نورهمدان -مديريت دولتي 95113032

95113141
پيام -مركزبيرجند-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -علوم اقتصادي 

نور
(3)سه پسر

95113196
موسسه غيرانتفاعي عالمه -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

غيرانتفاعي-نور-محدث نوري 
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزاوز-دانشگاه پيام نورفارس -مديريت صنعتي 95113196

(3)سه دخترپيام نور-واحدعنبراباد-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت بازرگاني 95113254

(3)سه پسرپيام نور-واحدراميان-دانشگاه پيام نورگلستان -مديريت بازرگاني 95113254

95113313
پيام -واحدمسجدسليمان-دانشگاه پيام نورخوزستان -زمين شناسي 

نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرغيرانتفاعي/-ع /دانشگاه بين المللي امام رضا-مديريت بازرگاني 95113313

95113364
پيام -واحدسرابله-دانشگاه پيام نورايالم -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

نور
(3)سه پسر

95113417
-مركزبجنورد-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -مهندسي اب وخاك 

پيام نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدبندرگناوه-دانشگاه پيام نوربوشهر-شيمي 95113417

95113479
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزرامهرمز-نورخوزستان 
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدبهارستان-دانشگاه پيام نوراصفهان -حسابداري 95113479

95113479
-الهيجان-موسسه غيرانتفاعي انديشمند-كارداني حسابداري 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

95113538
پيام -مركزسنندج-دانشگاه پيام نوركردستان -مديريت جهانگردي 

نور
(3)سه دختر

95113538
-دانشگاه پيام نورخوزستان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدباغملك
(3)سه دختر

95113610
-موسسه غيرانتفاعي بهاران -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

غيرانتفاعي-گلستان
(3)سه دختر

(3)سه دخترنمين/روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |زمين شناسي96113647



95113682
-موسسه غيرانتفاعي بهاران -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

غيرانتفاعي-گلستان
(3)سه پسر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-كرمان-موسسه غيرانتفاعي مهر-علوم اقتصادي 95113682

(3)سه پسرپيام نور-واحدمسجدسليمان-دانشگاه پيام نورخوزستان -حسابداري 95113752

(3)سه دخترپيام نور-واحدراين-دانشگاه پيام نوركرمان -حسابداري 95113752

(3)سه دخترپيام نور-مركزابهر-دانشگاه پيام نوردخترجان -زيست شناسي 95113752

95113810
-دانشگاه پيام نورگلستان -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركزگرگان
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزاسداباد-دانشگاه پيام نورهمدان -زمين شناسي 95113810

(3)سه پسرپيام نور-واحدپاوه-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -مديريت دولتي 95113810

96113862
-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين |مهندسي فضاي سبز

مسجدسليمان/روزانه/ مالثاني اهواز 
(3)سه پسر

96113862
غير / انزلي -موسسه غيرانتفاعي انوارالعلوم |روانشناسي

سياهکل/انتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزجيرفت-دانشگاه پيام نوركرمان -زيست شناسي 95113871

95113933
پيام -واحداسفراين-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -علوم اقتصادي 

نور
(3)سه پسر

95113933
-دانشگاه پيام نورخوزستان -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركزدزفول
(3)سه دختر

95113933
-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-مديريت صنعتي 

پيام نور-مركزدوگنبدان
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزاوز-دانشگاه پيام نورفارس -مديريت دولتي 95113933

95113997
مركزشاهين -دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -مديريت بازرگاني 

پيام نور-دژ
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-واحدپاوه-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -مديريت دولتي 95113997

(3)سه دخترپيام نور-مركزتالش-دانشگاه پيام نورگيالن -علوم اقتصادي 95114057

95114111
-مركزپاكدشت-دانشگاه پيام نورتهران -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزبهشهر-دانشگاه پيام نورمادختردران -شيمي 95114111



(3)سه دخترپيام نور-مركزاباده-دانشگاه پيام نورفارس -شيمي 95114174

95114174
-مشهد-موسسه غيرانتفاعي عطار-كارداني امورمالي ومالياتي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

95114227
پيام -واحدخواف-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -مديريت صنعتي 

نور
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-مركزبم-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت بازرگاني 95114227

95114227
پيام -واحدسيه چشمه-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -حسابداري 

نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-قائم شهر-موسسه غيرانتفاعي فروردين -حسابداري 95114341

95114341
پيام -واحداهر-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -مديريت صنعتي 

نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزابهر-دانشگاه پيام نوردخترجان -شيمي 95114341

(3)سه دخترپيام نور-مركزگرمي-دانشگاه پيام نوراردبيل -علوم اقتصادي 95114341

(3)سه پسرغيرانتفاعي-گرگان-موسسه غيرانتفاعي گلستان -حسابداري 95114409

(3)سه پسرغيرانتفاعي-كرمان-موسسه غيرانتفاعي فرهيختگان -حسابداري 95114479

(3)سه دخترمجازي و بين الملل-تبريز-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -شيمي 95114479

(3)سه دخترفراشبند/روزانه/ دانشگاه گنبد |زيست شناسي گياهي96114487

(3)سه دخترپيام نور-مركزتالش-دانشگاه پيام نورگيالن -زيست شناسي 95114550

95114550
پيام -واحداشنويه-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -زيست شناسي 

نور
(3)سه دختر

95114619
-مركزمراغه-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -مديريت صنعتي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترمجازي و بين الملل-تبريز-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -شيمي 95114619

95114683
واحدخضري دشت -دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -حسابداري 

پيام نور-بياض
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدبانه-دانشگاه پيام نوركردستان -مديريت دولتي 95114743

(3)سه پسرپيام نور-واحدطبس-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -حسابداري 95114743



(3)سه پسرغيرانتفاعي-شاهرود-موسسه غيرانتفاعي برايند-حسابداري 95114809

(3)سه پسرغيرانتفاعي-تبريز-موسسه غيرانتفاعي الغدير-مديريت بازرگاني 95114809

96114827
غير / دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي |فقه وحقوق امامي

بهار/انتفاعي
(3)سه پسر

95114864
-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-واحداسفراين
(3)سه دختر

95114864
پيام -واحدهنديجان-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت بازرگاني 

نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزبهشهر-دانشگاه پيام نورمادختردران -مديريت دولتي 95114864

(3)سه پسرغيرانتفاعي-گرگان-موسسه غيرانتفاعي حکيم جرجاني -حسابداري 95114864

95114933
-واحدخواف-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -مديريت بازرگاني 

پيام نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزتيران-دانشگاه پيام نوراصفهان -مديريت بازرگاني 95114933

95114933
-واحدبستان اباد-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -مديريت دولتي 

پيام نور
(3)سه پسر

95114933
-دانشگاه پيام نورگلستان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزگنبدكاووس
(3)سه دختر

95114947
سوابق --مهندس مركز آموزش عالي اقليد جنگلداري شهري

تحصيلي روزانه
(3)سه پسر

95114993
پيام -مركزمراغه-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -زيست شناسي 

نور
(3)سه پسر

95114993
مركزبويين -دانشگاه پيام نورقزوين -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-زهرا
(3)سه دختر

95114993
-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -مديريت جهانگردي 

پيام نور-مركدخترقده
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-مركزبرازجان-دانشگاه پيام نوربوشهر-حسابداري 95115059

(3)سه دخترپيام نور-واحدپلدشت-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -حسابداري 95115059

(3)سه پسرپيام نور-واحدپلدشت-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -حسابداري 95115059

96115187
/ دانشکده كشاورزي ودامپروري تربت جام |شيمي محض

بيرجند/روزانه
(3)سه دختر

95115244
-دانشگاه پيام نورقزوين -علم اطالعات ودانش شناسي 

پيام نور-مركزتاكستان
(3)سه پسر



95115244
-دانشگاه پيام نورهرمزگان -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركزبندرعباس
(3)سه پسر

(3)سه پسرغيرانتفاعي-اروميه-موسسه غيرانتفاعي نژند-شيمي 95115411

95115411
واحدسيه -دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -مديريت بازرگاني 

پيام نور-چشمه
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدقشم-دانشگاه پيام نورهرمزگان -مديريت جهانگردي 95115464

(3)سه پسردولتيواحد قلعه گنج - دانشگاه پيام نور كرمان مديريت 95115491

(3)سه پسرپيام نور-واحدراميان-دانشگاه پيام نورگلستان -حسابداري 95115526

(3)سه دخترپيام نور-واحدابدانان-دانشگاه پيام نورايالم -مديريت بازرگاني 95115526

96115535
غير / دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي |فقه وحقوق امامي

ميناب/انتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه پسرمركز بهار- دانشگاه پيام نور همدان زمين شناسي 95115870

(3)سه دخترآبادان/نوبت دوم/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |زمين شناسي96116372

96116942
پيام / واحدلواسانات -دانشگاه پيام نوراستان تهران |مديريت دولتي

شهر قدس/نور
(3)سه دختر

95117037
-واحدايلخچي-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -مديريت صنعتي 

پيام نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-مشهد-موسسه غيرانتفاعي تابران -كارداني اموربانکي 95117097

(3)سه پسرپيام نور-واحدايذه-دانشگاه پيام نورخوزستان -علوم اقتصادي 95117097

95117097
-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-مديريت صنعتي 

پيام نور-مركزدوگنبدان
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-مركزياسوج-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-شيمي 95117167

(3)سه دخترفارسان/روزانه/ دانشگاه شهركرد |مهندسي علوم دامي96117207

96117207
/ دانشگاه علوم پزشکي همدان |كتابداري درشاخه پزشکي

ياسوج/روزانه
(3)سه دختر

95117228
پيام -واحدمسجدسليمان-دانشگاه پيام نورخوزستان -علوم اقتصادي 

نور
(3)سه دختر

95117228
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزبوشهر-نوربوشهر
(3)سه دختر



(3)سه پسرپيام نور-واحدابدانان-دانشگاه پيام نورايالم -مديريت بازرگاني 95117228

95117293
-دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان -مديريت بازرگاني 

پيام نور-مركزخاش
(3)سه دختر

95117347
پيام -واحدعلي ابادكتول-دانشگاه پيام نورگلستان -مديريت دولتي 

نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدباغملك-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت بازرگاني 95117347

(3)سه پسرپيام نور-واحدانديکا-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت دولتي 95117347

95117406
-تبريز/ص /موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم -مديريت بازرگاني 

غيرانتفاعي
(3)سه پسر

95117406
-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-مركدخترقده
(3)سه دختر

95117474
-مركزبوشهر-دانشگاه پيام نوربوشهر-تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحداركواز-دانشگاه پيام نورايالم -حسابداري 95117474

95117540
مركزتربت -دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -مديريت صنعتي 

پيام نور-حيدريه
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدطبس-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -حسابداري 95117540

95117606
پيام -مركزدوگنبدان-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-شيمي 

نور
(3)سه دختر

95117606
-دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان -مهندسي اب وخاك 

پيام نور-مركزايرانشهر
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدهريس-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -حسابداري 95117606

(3)سه دخترپيام نور-واحدزيراب-دانشگاه پيام نورمادختردران -حسابداري 95117683

95117683
-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-مركزماكو
(3)سه دختر

95117753
-اروميه-موسسه غيرانتفاعي صبا-كارداني تکنولوژي موادغذايي 

غيرانتفاعي
(3)سه پسر

95117753
-مركزياسوج-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-علوم اقتصادي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدبستان-دانشگاه پيام نورخوزستان -علوم اقتصادي 95117937

(3)سه پسرغيرانتفاعي-تبريز-موسسه غيرانتفاعي الغدير-مديريت صنعتي 95117937



95118009
دانشگاه پيام نورخراسان -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-نقاب-واحدجوين -رضوي 
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-تبريز-موسسه غيرانتفاعي ارس -كارداني حسابداري 95118080

(3)سه پسرپيام نور-واحدراميان-دانشگاه پيام نورگلستان -حسابداري 95118135

(3)سه دخترغيرانتفاعي-يزد-دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-مديريت صنعتي 95118135

(3)سه دخترپيام نور-واحدتايباد-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -شيمي 95118189

(3)سه پسرپيام نور-واحدانديمشك-دانشگاه پيام نورخوزستان -شيمي 95118189

95118189
-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-واحدهرسين
(3)سه دختر

(3)سه پسرسروآباد/روزانه/ دانشگاه مالير |زيست شناسي گياهي96118247

(3)سه پسرپيام نور-واحدبندرگز-دانشگاه پيام نورگلستان -مديريت دولتي 95118254

95118329
پيام -واحدملکان-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -مديريت صنعتي 

نور
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-مركزاسداباد-دانشگاه پيام نورهمدان -مديريت دولتي 95118329

(3)سه دخترپيام نور-واحدبندرگناوه-دانشگاه پيام نوربوشهر-مديريت دولتي 95118329

95118397
-واحدمسجدسليمان-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت صنعتي 

پيام نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحداوج-دانشگاه پيام نورقزوين -زيست شناسي 95118397

(3)سه دخترپيام نور-واحدباغملك-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت بازرگاني 95118530

(3)سه دخترپيام نور-نقاب-واحدجوين -دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -شيمي 95118530

(3)سه پسرغيرانتفاعي-رشت-موسسه غيرانتفاعي كوشيار-كارداني حسابداري 95118658

95118658
پيام -واحددرگز-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -زيست شناسي 

نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-كوهدشت-موسسه غيرانتفاعي نواوران -علوم اقتصادي 95118658

(3)سه پسرغيرانتفاعي-چناران-موسسه غيرانتفاعي سناباد-علوم اقتصادي 95118777



(3)سه دخترپيام نور-واحدعلي ابادكتول-دانشگاه پيام نورگلستان -حسابداري 95118777

95118839
دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركزفردوس-
(3)سه پسر

95118899
-كوهدشت-موسسه غيرانتفاعي نواوران -كارداني حسابداري 

غيرانتفاعي
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزپاكدشت-دانشگاه پيام نورتهران -مهندسي اب وخاك 95118960

(3)سه پسرپيام نور-واحدچوار-دانشگاه پيام نورايالم -حسابداري 95118960

95119023
-دانشگاه پيام نورگيالن -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركزرودسر
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدباغين-دانشگاه پيام نوركرمان -زيست شناسي 95119023

(3)سه دخترپيام نور-واحدعنبراباد-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت بازرگاني 95119023

(3)سه دخترپيام نور-مركزمشکين شهر-دانشگاه پيام نوراردبيل -مديريت دولتي 95119079

(3)سه پسرغيرانتفاعي-چناران-موسسه غيرانتفاعي سناباد-حسابداري 95119139

95119201
-موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان -مديريت اموربانکي 

غيرانتفاعي-گنبدكاووس
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدسياهکل-دانشگاه پيام نورگيالن -حسابداري 95119336

(3)سه پسرپيام نور-واحدكردكوي-دانشگاه پيام نورگلستان -حسابداري 95119336

(3)سه دخترغيرانتفاعي-تبريز-موسسه غيرانتفاعي ميزان -مديريت بيمه 95119404

(3)سه پسرپيام نور-واحدرودبار-دانشگاه پيام نوركرمان -حسابداري 95119404

(3)سه دخترپيام نور-مركزتالش-دانشگاه پيام نورگيالن -علوم اقتصادي 95119404

(3)سه پسردهدشت/نوبت دوم/ رشت -دانشگاه گيالن |مهندسي علوم دامي96119421

95119472
پيام -واحدبندرخمير-دانشگاه پيام نورهرمزگان -مديريت دولتي 

نور
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-مركزياسوج-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-شيمي 95119472

95119472
-دانشگاه پيام نورگلستان -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركزگرگان
(3)سه دختر



95119534
-جيرفت-موسسه غيرانتفاعي نگين -كارداني شيمي ازمايشگاهي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-رفسنجان-موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري -حسابداري 95119597

(3)سه پسرغيرانتفاعي-اروميه-موسسه غيرانتفاعي علم وفن -حسابداري 95119597

95119667
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزابادان-نورخوزستان 
(3)سه دختر

96119680
/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |مهندسي علوم دامي

بندرگز/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدقروه درجزين-دانشگاه پيام نورهمدان -حسابداري 95119880

(3)سه دخترپيام نور-مركزقيدار-دانشگاه پيام نوردخترجان -مديريت بازرگاني 95119880

(3)سه دخترپيام نور-واحدباغملك-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت بازرگاني 95119880

95119880
-واحدقصرشيرين-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -مديريت بازرگاني 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزساري-دانشگاه پيام نورمادختردران -مديريت صنعتي 95119934

(3)سه دخترپيام نور-واحدبندرگز-دانشگاه پيام نورگلستان -مديريت دولتي 95119934

95119934
واحدغرق -دانشگاه پيام نوراستان مركزي -مديريت صنعتي 

پيام نور/-نوبران /اباد
(3)سه پسر

95119994
موسسه غيرانتفاعي خردگرايان -كارداني تکنولوژي محيطزيست 

غيرانتفاعي-مشهد-مطهر
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-واحدعنبراباد-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت بازرگاني 95119994

95119994
-واحددهدشت-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-علوم اقتصادي 

پيام نور
(3)سه دختر

95120138
-موسسه غيرانتفاعي بهاران -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

غيرانتفاعي-گلستان
(3)سه پسر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-مشهد-موسسه غيرانتفاعي خيام -كارداني حسابداري 95120197

95120197
-موسسات غيرانتفاعي جهاددانشگاهي-مهندسي فضاي سبز

غيرانتفاعي
(3)سه پسر

96120242
غير / مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود|مهندسي فضاي سبز

جاجرم/انتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-ابيك-موسسه غيرانتفاعي بصير-كارداني اموربيمه 95120322



95120322
پيام -مركزكاشمر-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -علوم اقتصادي 

نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدممقان-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -حسابداري 95120322

(3)سه پسرغيرانتفاعي-رشت-موسسه غيرانتفاعي كوشيار-كارداني حسابداري 95120385

(3)سه پسرپيام نور-مركزبم-دانشگاه پيام نوركرمان -زيست شناسي 95120445

95120445
-موسسه غيرانتفاعي مهراستان -كارداني مديريت صنعتي كاربردي 

غيرانتفاعي-استانه اشرفيه
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدمسجدسليمان-دانشگاه پيام نورخوزستان -حسابداري 95120514

95120572
پيام -مركزبم-دانشگاه پيام نوركرمان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-گرگان-موسسه غيرانتفاعي حکيم جرجاني -حسابداري 95120572

(3)سه پسرغيرانتفاعي-قوچان-موسسه غيرانتفاعي حکيم نظامي -حسابداري 95120634

95120634
پيام -مركزهشترود-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -حسابداري 

نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدزرند-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت دولتي 95120819

95120819
-قزوين-موسسه غيرانتفاعي رجا-كارداني امورمالي ومالياتي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

95120880
-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -مديريت جهانگردي 

پيام نور-واحدپيرانشهر
(3)سه پسر

95120880
پيام -واحدمهران-دانشگاه پيام نورايالم -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرساري بيوشيمي- زيست شناسي موسسه غيرانتفاعي سنا 95120893

95120944
-اصفهان-موسسه غيرانتفاعي صبح صادق -مديريت بازرگاني 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

95120944
-دانشگاه پيام نورخوزستان -علم اطالعات ودانش شناسي 

پيام نور-واحدرامشير
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزاليگودرز-دانشگاه پيام نورلرستان -مديريت صنعتي 95120944

(3)سه دخترسراوان/روزانه/ دانشگاه زابل |زيست شناسي جانوري96121030

(3)سه دخترپيام نور-واحدروانسر-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -حسابداري 95121437



(3)سه پسرپيام نور-واحدهرسين-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -مديريت صنعتي 95121437

95121437
پيام -واحدكليبر-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -مديريت دولتي 

نور
(3)سه دختر

95121499
-دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان -مديريت بازرگاني 

پيام نور-مركزايرانشهر
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-مركزبم-دانشگاه پيام نوركرمان -علوم اقتصادي 95121566

(3)سه پسرواحد الوان- دانشگاه پيام نور خوزستان مديريت 95121613

(3)سه پسرغيرانتفاعي-تبريز-موسسه غيرانتفاعي الغدير-مديريت صنعتي 95121634

95121806
-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-مركزماكو
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدخواف-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -زمين شناسي 95121927

95121927
-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-علوم اقتصادي 

پيام نور-مركزدوگنبدان
(3)سه پسر

(3)سه دختربم/روزانه/ دانشگاه جيرفت |زيست شناسي گياهي96122090

(3)سه پسرغيرانتفاعي-ايالم-موسسه غيرانتفاعي باختر-حسابداري 95122110

(3)سه پسرغيرانتفاعي-بجنورد-موسسه غيرانتفاعي حکيمان -مديريت بازرگاني 95122167

(3)سه دخترپيام نور-واحدبيله سوار-دانشگاه پيام نوراردبيل -مديريت بازرگاني 95122167

(3)سه دختركهنوج/نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|مهندسي علوم دامي96122172

(3)سه پسرپيام نور-مركزبرازجان-دانشگاه پيام نوربوشهر-حسابداري 95122224

96122248
پيام / واحدهشتگرد -دانشگاه پيام نوراستان البرز|مديريت صنعتي

كرج/نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدباغملك-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت بازرگاني 95122280

95122351
دانشگاه پيام نوركهگيلويه -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزياسوج-وبويراحمد
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدبانه-دانشگاه پيام نوركردستان -علوم اقتصادي 95122413

(3)سه دخترپيام نور-واحدراميان-دانشگاه پيام نورگلستان -حسابداري 95122472



95122524
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزتربت حيدريه-نورخراسان رضوي 
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-واحدپاوه-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -مديريت دولتي 95122601

(3)سه دخترپيام نور-واحدزرند-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت دولتي 95122724

95122724
-دانشگاه پيام نورهرمزگان -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-واحدبندرجاسك
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزردختر-دانشگاه پيام نورهمدان -مديريت بازرگاني 95122908

95122966
-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-مديريت جهانگردي 

پيام نور-مركزدوگنبدان
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدپارس اباد-دانشگاه پيام نوراردبيل -علوم اقتصادي 95122966

(3)سه دخترپيام نور-مركزبوشهر-دانشگاه پيام نوربوشهر-مهندسي اب وخاك 95122966

95122966
مركزبويين -دانشگاه پيام نورقزوين -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-زهرا
(3)سه دختر

95123035
-واحدچناران-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -مديريت جهانگردي 

پيام نور
(3)سه پسر

95123035
-چابهار-موسسه غيرانتفاعي بهارانديشه -مديريت اموربانکي 

غيرانتفاعي
(3)سه پسر

96123050
پيام / واحدهشتگرد -دانشگاه پيام نوراستان البرز|مديريت صنعتي

هشتگرد/نور
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-مركزرودسر-دانشگاه پيام نورگيالن -زيست شناسي 95123091

96123118
غير / قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني |مديريت بازرگاني

هشتگرد/انتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدخواف-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -شيمي 95123150

95123150
-موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -زيست شناسي سلولي مولکولي 

غيرانتفاعي-تبريز
(3)سه پسر

95123226
-موسسه غيرانتفاعي اذرابادگان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

غيرانتفاعي-اروميه
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزكازرون-دانشگاه پيام نورفارس -علوم اقتصادي 95123226

95123226
دانشگاه پيام نوركهگيلويه -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزياسوج-وبويراحمد
(3)سه دختر

95123272
-دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري -مديريت بازرگاني 

پيام نور-واحدجونقان
(3)سه دختر



(3)سه پسرپيام نور-واحدتازه كندانگوت-دانشگاه پيام نوراردبيل -حسابداري 95123272

95123272
-دانشگاه پيام نورهرمزگان -شيالت -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-واحدبندرجاسك
(3)سه دختر

95123330
پيام -واحدكوهدشت-دانشگاه پيام نورلرستان -مهندسي اب وخاك 

نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدنهبندان-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -حسابداري 95123330

95123381
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزكاشمر-نورخراسان رضوي 
(3)سه پسر

(3)سه پسرغيرانتفاعي/-ع /دانشگاه بين المللي امام رضا-حسابداري 95123381

(3)سه دخترگنبد/روزانه/ دانشگاه گنبد |زيست شناسي گياهي96123388

95123450
-تبريز-موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -كارداني اموربيمه 

غيرانتفاعي
(3)سه پسر

96123453
/ دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر |زيست شناسي دريا

خميني شهر/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي/-غيرانتفاعي /دانشکده اصول الدين -شيعه شناسي 95123520

(3)سه دخترگنبد/روزانه/ دانشگاه گنبد |زيست شناسي گياهي96123524

(3)سه دخترغيرانتفاعي-كرمان-موسسه غيرانتفاعي كرمان -زمين شناسي 95123569

96123587
مركزسوسنگرد -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان |مديريت بازرگاني

دشت آزادگان/پيام نور/ 
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-بابل-موسسه غيرانتفاعي راه دانش -كارداني اموربانکي 95123681

95123681
-دانشگاه پيام نورخوزستان -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-واحدايذه
(3)سه دختر

(3)سه پسرغيرانتفاعي-امل-موسسه غيرانتفاعي سمنگان -حسابداري 95123681

95123742
-موسسه غيرانتفاعي دخترد-كارداني مديريت صنعتي كاربردي 

غيرانتفاعي-شيراز
(3)سه پسر

95124016
پيام -واحداهر-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -مديريت صنعتي 

نور
(3)سه دختر

95124016
-قزوين-موسسه غيرانتفاعي رجا-كارداني امورمالي ومالياتي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحداللي-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت دولتي 95124016



95124129
مركزبندرامام -دانشگاه پيام نورخوزستان -مهندسي اب وخاك 

پيام نور-خميني
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدايذه-دانشگاه پيام نورخوزستان -زيست شناسي 95124129

95124129
-واحددهدشت-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-علوم اقتصادي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزگنبدكاووس-دانشگاه پيام نورگلستان -علوم اقتصادي 95124129

(3)سه دخترپيام نور-مركزبندرامام خميني-دانشگاه پيام نورخوزستان -شيمي 95124177

(3)سه پسرغيرانتفاعي-بجنورد-موسسه غيرانتفاعي حکيمان -مديريت مالي 95124241

95124302
-دانشگاه پيام نورخوزستان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-واحدشوشتر
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزدخترجان-دانشگاه پيام نوردخترجان -زيست شناسي 95124364

95124364
-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-واحدنهبندان
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدپارسيان-دانشگاه پيام نورهرمزگان -حسابداري 95124364

(3)سه دخترپيام نور-مركزگرگان-دانشگاه پيام نورگلستان -مديريت جهانگردي 95124423

95124468
مركزمشکين -دانشگاه پيام نوراردبيل -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-شهر
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-استارا-موسسه غيرانتفاعي شهريار-حسابداري 95124522

(3)سه دخترپيام نور-واحدپارسيان-دانشگاه پيام نورهرمزگان -حسابداري 95124579

96124621
-موسسه غيرانتفاعي نقش جهان |زيست شناسي سلولي ومولکولي

شاهين شهر/غير انتفاعي/ اصفهان 
(3)سه پسر

95124691
پيام -واحدششده وقره بالغ-دانشگاه پيام نورفارس -مديريت دولتي 

نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-تبريز-موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -زيست شناسي 95124691

95124744
پيام -واحداسفراين-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -علوم اقتصادي 

نور
(3)سه پسر

95124796
-واحدكله بست-دانشگاه پيام نورمادختردران -مديريت بازرگاني 

پيام نور
(3)سه دختر

95124796
-دانشگاه پيام نورمادختردران -شيالت -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركزساري
(3)سه دختر



(3)سه پسرغيرانتفاعي/-ع /دانشگاه بين المللي امام رضا-مديريت صنعتي 95125018

95125018
دانشگاه پيام نورخراسان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزبجنورد-شمالي 
(3)سه پسر

95125018
-مركزياسوج-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-علوم اقتصادي 

پيام نور
(3)سه دختر

95125018
-واحددهدشت-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-علوم اقتصادي 

پيام نور
(3)سه دختر

95125018
-مركزگرمي-دانشگاه پيام نوراردبيل -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور
(3)سه پسر

95125193
-مركزچابهار-دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان -مديريت دولتي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-ابيك-موسسه غيرانتفاعي بصير-كارداني حسابداري 95125260

(3)سه پسرپيام نور-مركزياسوج-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-شيمي 95125260

(3)سه دخترپيام نور-مركزيزد-دانشگاه پيام نوريزد-زيست شناسي 95125316

(3)سه دخترپيام نور-واحدطالقان-دانشگاه پيام نورالبرز-مهندسي اب وخاك 95125316

(3)سه پسرپيام نور-واحدراميان-دانشگاه پيام نورگلستان -حسابداري 95125316

(3)سه دخترپيام نور-مركزردختر-دانشگاه پيام نورهمدان -زيست شناسي 95125372

95125466
-موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -كارداني اموربيمه 

غيرانتفاعي-اصفهان
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزمشکين شهر-دانشگاه پيام نوراردبيل -مديريت دولتي 95125466

95125636
-موسسه غيرانتفاعي كرمان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

غيرانتفاعي-كرمان
(3)سه دختر

96125637
نوبت / زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |شيمي محض

سراوان/دوم
(3)سه پسر

(3)سه پسرغيرانتفاعي-قائم شهر-موسسه غيرانتفاعي فروردين -حسابداري 95125699

(3)سه پسرپيام نور-مركزبم-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت بازرگاني 95125769

(3)سه دخترپيام نور-مركزرامهرمز-دانشگاه پيام نورخوزستان -زيست شناسي 95125823

95125823
مركزتربت -دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -علوم اقتصادي 

پيام نور-حيدريه
(3)سه دختر



96125856
/ مركزبندرعباس -دانشگاه پيام نوراستان هرمزگان |شيمي محض

بندر كنگ و چارك/پيام نور
(3)سه دختر

95125938
-الهيجان-موسسه غيرانتفاعي انديشمند-كارداني حسابداري 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزبين المللي عسلويه-دانشگاه پيام نوربوشهر-شيمي 95125938

95126001
-موسسه غيرانتفاعي بهاران -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

غيرانتفاعي-گلستان
(3)سه دختر

95126001
-دانشگاه پيام نورلرستان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-واحدنوراباددلفان
(3)سه دختر

(3)سه پسركالله/غير انتفاعي/ موسسه غيرانتفاعي امل |روانشناسي96126007

(3)سه دخترشهربابك/غير انتفاعي/ موسسه غيرانتفاعي دارالعلم يزد |روانشناسي96126007

(3)سه پسرپيام نور-واحدقروه درجزين-دانشگاه پيام نورهمدان -حسابداري 95126062

(3)سه پسرپيام نور-مركزدخترجان-دانشگاه پيام نوردخترجان -زيست شناسي 95126062

(3)سه دخترپيام نور-واحدفيروزكوه-دانشگاه پيام نورتهران -حسابداري 95126238

(3)سه دخترپيام نور-واحدتايباد-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -شيمي 95126396

(3)سه پسرغيرانتفاعي-موسسه غيرانتفاعي شاهرود-حسابداري 95126452

95126522
-موسسات غيرانتفاعي جهاددانشگاهي-مهندسي فضاي سبز

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

95126579
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزجيرفت-نوركرمان 
(3)سه پسر

95126999
واحدفرخ -دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري -زيست شناسي 

پيام نور-شهر
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-كرمانشاه-موسسه غيرانتفاعي كبيرغرب -حسابداري 95127071

95127071
دانشگاه پيام نورخراسان -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-واحداسفراين-شمالي 
(3)سه پسر

95127160
-واحدنوراباددلفان-دانشگاه پيام نورلرستان -مديريت جهانگردي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-قوچان-موسسه غيرانتفاعي حکيم نظامي -حسابداري 95127214

95127214
-موسسه غيرانتفاعي بهاران -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

غيرانتفاعي-گلستان
(3)سه دختر



(3)سه دخترپيام نور-واحدكردكوي-دانشگاه پيام نورگلستان -حسابداري 95127265

(3)سه پسرپيام نور-واحدكنگاور-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -علوم اقتصادي 95127440

95127440
-گنبدكاووس-موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان -كارداني اموربانکي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

95127502
-واحدشيروان-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -مديريت بازرگاني 

پيام نور
(3)سه دختر

95127502
-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-مركزياسوج
(3)سه پسر

95127569
-مركزرشت-دانشگاه پيام نورگيالن -شيالت -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرغيرانتفاعي-امل-دانشگاه غيرانتفاعي شمال -كارداني حسابداري 95127624

(3)سه دخترپيام نور-مركزرامهرمز-دانشگاه پيام نورخوزستان -زيست شناسي 95127624

(3)سه پسرغيرانتفاعي-ابيك-موسسه غيرانتفاعي بصير-كارداني اموربيمه 95127732

95127732
پيام -واحددرگز-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -مديريت دولتي 

نور
(3)سه دختر

95127732
-جيرفت-موسسه غيرانتفاعي نگين -كارداني شيمي ازمايشگاهي 

غيرانتفاعي
(3)سه پسر

95127732
-دانشگاه پيام نوردخترجان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزدخترجان
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزميناب-دانشگاه پيام نورهرمزگان -علوم اقتصادي 95127732

(3)سه پسرپيام نور-مركزايالم-دانشگاه پيام نورايالم -زيست شناسي 95127732

95127794
پيام -واحدشيروان-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -علوم اقتصادي 

نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزدهلران-دانشگاه پيام نورايالم -مديريت بازرگاني 95127864

95127930
-واحدمه والت -دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -مديريت بازرگاني 

پيام نور-فيض اباد
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزگرمي-دانشگاه پيام نوراردبيل -مديريت دولتي 95128044

95128044
پيام -واحدنهبندان-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -مديريت دولتي 

نور
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-واحدبندرديلم-دانشگاه پيام نوربوشهر-مديريت بازرگاني 95128108



95128108
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزگرمي-نوراردبيل 
(3)سه دختر

95128108
واحدقره -دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -مديريت بازرگاني 

پيام نور-ضياالدين
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدريگان-دانشگاه پيام نوركرمان -شيمي 95128239

(3)سه دخترپيام نور-واحدايوان-دانشگاه پيام نورايالم -مديريت دولتي 95128301

95128365
/-كوچصفهان /رشت -موسسه غيرانتفاعي قدر-كارداني حسابداري 

غيرانتفاعي
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزورامين-دانشگاه پيام نورتهران -زمين شناسي 95128365

95128413
-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-مركزياسوج
(3)سه دختر

95128474
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزجيرفت-نوركرمان 
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-مركزاسداباد-دانشگاه پيام نورهمدان -مديريت بازرگاني 95128474

(3)سه دخترپيام نور-واحدالر-دانشگاه پيام نورفارس -حسابداري 95128474

95128526
/-كوچصفهان /رشت -موسسه غيرانتفاعي قدر-مديريت بازرگاني 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدارادان-دانشگاه پيام نورسمنان -حسابداري 95128526

95128526
واحدسيه -دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -مديريت بازرگاني 

پيام نور-چشمه
(3)سه پسر

95128526
-دانشگاه پيام نوراصفهان -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدبوئين ومياندشت
(3)سه دختر

96128622
-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين |علوم ومهندسي خاك

دشت آزادگان/روزانه/ مالثاني اهواز 
(3)سه دختر

(3)سه پسرغيرانتفاعي-گلپايگان-موسسه غيرانتفاعي پيام -مديريت بازرگاني 95128643

95128698
-دانشگاه پيام نورفارس -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركزاوز
(3)سه دختر

95128698
پيام -مركزياسوج-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-حسابداري 

نور
(3)سه دختر

95128768
-مركزياسوج-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-زيست شناسي 

پيام نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدبستك-دانشگاه پيام نورهرمزگان -مديريت دولتي 95128768



95128827
-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزتربت حيدريه
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدبردسير-دانشگاه پيام نوركرمان -حسابداري 95128827

95128892
مركزشاهين -دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -مديريت بازرگاني 

پيام نور-دژ
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزشادگان-دانشگاه پيام نورخوزستان -زيست شناسي 95128892

95128892
-دانشگاه پيام نورهرمزگان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزبندرعباس
(3)سه دختر

95129052
-اروميه-موسسه غيرانتفاعي اذرابادگان -كارداني اموربانکي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدكهنوج-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت بازرگاني 95129052

95129052
پيام -واحدطبس-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -مديريت دولتي 

نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدبندردير-دانشگاه پيام نوربوشهر-مديريت صنعتي 95129052

(3)سه دخترپيام نور-مركزبافت-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت بازرگاني 95129108

96129146
غير / قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي |مديريت بيمه

محمديه/انتفاعي
(3)سه دختر

95129153
-مركزشبستر-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -مديريت بازرگاني 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-موسسه غيرانتفاعي كوثرقزوين-كارداني حسابداري 95129153

(3)سه دخترپيام نور-واحدعلي ابادكتول-دانشگاه پيام نورگلستان -شيمي 95129153

(3)سه دخترپيام نور-مركزفسا-دانشگاه پيام نورفارس -زيست شناسي 95129207

(3)سه دخترغيرانتفاعي-گرگان-موسسه غيرانتفاعي گلستان -مديريت بازرگاني 95129379

95129379
واحدبهارستان -دانشگاه پيام نورتهران -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-رباطکريم-
(3)سه دختر

96129428
شهر /غير انتفاعي/ تاكستان -موسسه غيرانتفاعي نيکان |روانشناسي

قدس
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-محموداباد-موسسه غيرانتفاعي خزر-مديريت صنعتي 95129440

95129503
-دانشگاه پيام نورخوزستان -علم اطالعات ودانش شناسي 

پيام نور-مركزبندرامام خميني
(3)سه دختر



95129503
-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-مركدخترقده
(3)سه دختر

(3)سه پسرالوند/غير انتفاعي/ قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي |مديريت بيمه96129568

95129572
مركزتربت -دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -مديريت بازرگاني 

پيام نور-حيدريه
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحداهرم-دانشگاه پيام نوربوشهر-حسابداري 95129572

(3)سه پسرپيام نور-مركزاسداباد-دانشگاه پيام نورهمدان -زيست شناسي 95129627

95129692
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزشاهين دژ-نوراذربايجان غربي 
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزياسوج-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-شيمي 95129692

95129818
-پل دخترلرستان-موسسه غيرانتفاعي پل دختر-حسابداري 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

95129947
-بوشهر-موسسه غيرانتفاعي خرد-كارداني تکنولوژي موادغذايي 

غيرانتفاعي
(3)سه پسر

95130001
پيام -واحدمسجدسليمان-دانشگاه پيام نورخوزستان -علوم اقتصادي 

نور
(3)سه دختر

95130053
-موسسه غيرانتفاعي صبا-اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

غيرانتفاعي-اروميه
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدبجستان-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -حسابداري 95130053

96130098
پيام / واحدنظراباد -دانشگاه پيام نوراستان البرز|مديريت صنعتي

مالرد/نور
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-واحدورزقان-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -حسابداري 95130109

(3)سه پسرغيرانتفاعي-اروميه-موسسه غيرانتفاعي اذرابادگان -مديريت صنعتي 95130161

(3)سه دخترپيام نور-واحدبندركنگان-دانشگاه پيام نوربوشهر-حسابداري 95130215

95130281
-رشت-موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -كارداني حسابداري 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدابوموسي-دانشگاه پيام نورهرمزگان -مديريت دولتي 95130281

95130511
دانشگاه پيام نورهرمزگان -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزبندرعباس-
(3)سه دختر

95130573
دانشگاه پيام نوراذربايجان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدپيرانشهر-غربي 
(3)سه دختر



(3)سه پسرپيام نور-واحدديواندره-دانشگاه پيام نوركردستان -علوم اقتصادي 95130573

(3)سه دخترغيرانتفاعي-قزوين-موسسه غيرانتفاعي غزالي -كارداني حسابداري 95130573

95130573
-دانشگاه پيام نورخوزستان -علم اطالعات ودانش شناسي 

پيام نور-واحدهويزه
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزگرمسار-دانشگاه پيام نورسمنان -مديريت دولتي 95130684

95130684
-دانشگاه پيام نورگلستان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزگرگان
(3)سه دختر

96130752
/ ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا|زيست شناسي سلولي ومولکولي

بابلسر/غير انتفاعي
(3)سه پسر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-ساوه-موسسه غيرانتفاعي ناصرخسرو-كارداني اموربيمه 95130864

(3)سه پسرغيرانتفاعي/-ع /دانشگاه بين المللي امام رضا-مديريت مالي 95130864

96130893
غير / قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي |مديريت بيمه

فرديس/انتفاعي
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-مركزپاكدشت-دانشگاه پيام نورتهران -مهندسي اب وخاك 95130916

95130916
-دانشگاه پيام نوركرمان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزكرمان
(3)سه دختر

(3)سه پسرغيرانتفاعي-ايالم-موسسه غيرانتفاعي باختر-مديريت دولتي 95130916

(3)سه پسرپيام نور-مركزتالش-دانشگاه پيام نورگيالن -زمين شناسي 95130970

(3)سه دخترپيام نور-واحدخواف-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -شيمي 95130970

(3)سه دخترپيام نور-واحدايوان-دانشگاه پيام نورايالم -مديريت بازرگاني 95130970

95131022
-واحدانديکا-دانشگاه پيام نورخوزستان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور
(3)سه دختر

95131022
-دانشگاه پيام نورهمدان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزمالير
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-مركزرامسر-دانشگاه پيام نورمادختردران -مديريت دولتي 95131069

(3)سه دخترغيرانتفاعي-ساري-موسسه غيرانتفاعي روزبهان -حسابداري 95131069

95131069
-واحدليکك-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-مديريت دولتي 

پيام نور
(3)سه دختر



95131069
پيام -مركزمهريز-دانشگاه پيام نوريزد-تربيت بدني وعلوم ورزشي 

نور
(3)سه پسر

96131313
غير / شيراز -موسسه غيرانتفاعي اپادانا|مديريت بازرگاني

بندرامام خميني/انتفاعي
(3)سه دختر

96131525
-موسسه غيرانتفاعي اروندان |زيست شناسي سلولي ومولکولي

شوشتر/غير انتفاعي/ خرمشهر 
(3)سه دختر

(3)سه پسرغيرانتفاعي-امل-موسسه غيرانتفاعي هراز-مهندسي فضاي سبز95132001

95132044
-كرمان-موسسه غيرانتفاعي فرهيختگان -كارداني اموربانکي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزشادگان-دانشگاه پيام نورخوزستان -زيست شناسي 95132044

95132044
-دانشگاه پيام نورخوزستان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدانديمشك
(3)سه دختر

95132044
-دانشگاه پيام نورگلستان -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدگاليکش
(3)سه پسر

95132044
-دانشگاه پيام نورگلستان -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركزگرگان
(3)سه دختر

(3)سه پسررومشکان/روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |علوم ورزشي96132049

95132097
-چابهار-موسسه غيرانتفاعي بهارانديشه -مديريت اموربانکي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدايوان-دانشگاه پيام نورايالم -مديريت دولتي 95132136

95132333
-دانشگاه پيام نورتهران -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزپاكدشت
(3)سه دختر

95132333
-دانشگاه پيام نورگيالن -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركزرودسر
(3)سه دختر

95132383
-واحدسربيشه-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -مديريت بازرگاني 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدرودبار-دانشگاه پيام نوركرمان -حسابداري 95132383

95132383
-دانشگاه پيام نورسمنان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-مركزشاهرود
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدتکاب-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -شيمي 95132439

(3)سه دخترپيام نور-واحداوج-دانشگاه پيام نورقزوين -زيست شناسي 95132439

95132504
-دانشگاه پيام نورگلستان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزگنبدكاووس
(3)سه دختر



95132504
-دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان -شيالت -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركزچابهار
(3)سه دختر

95132575
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدشوش-نورخوزستان 
(3)سه دختر

95132575
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزبهبهان-نورخوزستان 
(3)سه دختر

95132641
-همدان-موسسه غيرانتفاعي الوند-كارداني مديريت بازرگاني 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

95132641
-گنبدكاووس-موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان -حسابداري 

غيرانتفاعي
(3)سه پسر

95132641
-دخترجان-موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -حسابداري 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

95132693
پيام -واحددرگز-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -مديريت دولتي 

نور
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-مركزدهلران-دانشگاه پيام نورايالم -مديريت دولتي 95132744

95132744
-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-مركزفردوس
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدانديمشك-دانشگاه پيام نورخوزستان -شيمي 95132797

95132797
-ساوه-موسسه غيرانتفاعي ناصرخسرو-كارداني حسابداري 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

95132855
پيام -واحدملکان-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -زيست شناسي 

نور
(3)سه دختر

95132899
/-كوچصفهان /رشت -موسسه غيرانتفاعي قدر-مديريت بازرگاني 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

95133023
-ساوه-موسسه غيرانتفاعي فن ودانش -كارداني حسابداري 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزصفاشهر-دانشگاه پيام نورفارس -زمين شناسي 95133023

(3)سه پسرپيام نور-واحدكشکوييه-دانشگاه پيام نوركرمان -حسابداري 95133074

95133125
-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-واحدهرسين
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزگرمي-دانشگاه پيام نوراردبيل -مديريت دولتي 95133232

95133293
-دانشگاه پيام نورخوزستان -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدتركالکي
(3)سه پسر

95133293
-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -مديريت جهانگردي 

پيام نور-مركزمياندواب
(3)سه دختر



(3)سه دختراسفراين/روزانه/ دانشگاه گنبد |زيست شناسي گياهي96133317

95133346
-واحداقليد-دانشگاه پيام نورفارس -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزمشکين شهر-دانشگاه پيام نوراردبيل -مديريت دولتي 95133406

(3)سه دخترپيام نور-واحددورود-دانشگاه پيام نورلرستان -زيست شناسي 95133463

(3)سه دخترپيام نور-واحدبندرگناوه-دانشگاه پيام نوربوشهر-مديريت دولتي 95133515

95133700
-مركزسبزوار-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -مهندسي اب وخاك 

پيام نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدابدانان-دانشگاه پيام نورايالم -حسابداري 95133700

95133767
-دانشگاه پيام نورمادختردران -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-مركزساري
(3)سه پسر

95133820
-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-زيست شناسي 

پيام نور-مركزدوگنبدان
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-موسسه غيرانتفاعي كار-حسابداري 95133934

(3)سه دخترپيام نور-واحدقشم-دانشگاه پيام نورهرمزگان -زيست شناسي 95133982

(3)سه دخترپيام نور-واحدزرند-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت صنعتي 95134045

(3)سه دخترپيام نور-واحدبستك-دانشگاه پيام نورهرمزگان -مديريت بازرگاني 95134045

(3)سه پسرغيرانتفاعي-موسسه غيرانتفاعي شاهرود-حسابداري 95134107

(3)سه دخترپيام نور-واحدشهربابك-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت دولتي 95134107

95134220
-دانشگاه پيام نوراستان مركزي -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-مركزشادخترد
(3)سه دختر

95134272
-اروميه-موسسه غيرانتفاعي اذرابادگان -كارداني مديريت بازرگاني 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-بوشهر-موسسه غيرانتفاعي خرد-شيمي 95134272

(3)سه دخترغيرانتفاعي-بجنورد-موسسه غيرانتفاعي حکيمان -مديريت مالي 95134332

(3)سه دخترپيام نور-واحدخاوران-دانشگاه پيام نورفارس -مديريت صنعتي 95134398



95134456
-گنبدكاووس-موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان -كارداني اموربيمه 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

95134456
-كوهدشت-موسسه غيرانتفاعي نواوران -مديريت بازرگاني 

غيرانتفاعي
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزتويسركان-دانشگاه پيام نورهمدان -مديريت دولتي 95134504

95134564
-مركزياسوج-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-علوم اقتصادي 

پيام نور
(3)سه دختر

95134612
-گنبدكاووس-موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان -كارداني اموربانکي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

96134708
-موسسه غيرانتفاعي اروندان |زيست شناسي سلولي ومولکولي

آبادان/غير انتفاعي/ خرمشهر 
(3)سه دختر

(3)سه پسرغيرانتفاعي-مشهد-موسسه غيرانتفاعي تابران -كارداني حسابداري 95134726

(3)سه دخترغيرانتفاعي-ابيك-موسسه غيرانتفاعي بصير-كارداني اموربيمه 95134779

(3)سه پسرپيام نور-واحددره شهر-دانشگاه پيام نورايالم -مديريت بازرگاني 95134779

(3)سه پسرپيام نور-واحداق قال-دانشگاه پيام نورگلستان -مديريت دولتي 95134779

95134851
-دانشگاه پيام نوركرمان -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدكهنوج
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدمراوه تپه-دانشگاه پيام نورگلستان -مديريت دولتي 95134851

95134955
-موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان -مديريت اموربانکي 

غيرانتفاعي-گنبدكاووس
(3)سه دختر

95135007
-مركزچابهار-دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان -علوم اقتصادي 

پيام نور
(3)سه دختر

95135054
پيام -واحداشنويه-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -زيست شناسي 

نور
(3)سه دختر

95135054
-دانشگاه پيام نورگيالن -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزرودسر
(3)سه پسر

95135100
-واحدايذه-دانشگاه پيام نورخوزستان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور
(3)سه دختر

95135100
-اروميه-موسسه غيرانتفاعي صبا-علوم باغباني -مهندسي كشاورزي 

غيرانتفاعي
(3)سه پسر

95135100
-مركزياسوج-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-علوم اقتصادي 

پيام نور
(3)سه دختر

95135154
-واحددورود-دانشگاه پيام نورلرستان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور
(3)سه دختر



95135344
-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-مديريت جهانگردي 

پيام نور-مركزياسوج
(3)سه پسر

95135344
-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-علوم اقتصادي 

پيام نور-مركزدوگنبدان
(3)سه دختر

95135344
موسسه -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

غيرانتفاعي-خوي-غيرانتفاعي زرينه 
(3)سه دختر

(3)سه پسرغيرانتفاعي-بجنورد-موسسه غيرانتفاعي حکيمان -حسابداري 95135414

95135414
-واحداسفراين-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -مديريت بازرگاني 

پيام نور
(3)سه پسر

95135414
-الهيجان-موسسه غيرانتفاعي انديشمند-كارداني حسابداري 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزسمنان-دانشگاه پيام نورسمنان -مديريت دولتي 95135472

95135569
-دانشگاه پيام نوردخترجان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-مركزقيدار
(3)سه دختر

95135607
-مركزشاهين دژ-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -مديريت صنعتي 

پيام نور
(3)سه پسر

95135662
-دانشگاه پيام نورايالم -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزايالم
(3)سه دختر

95135719
-دانشگاه پيام نورهمدان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزاسداباد
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزكرمان-دانشگاه پيام نوركرمان -مهندسي اب وخاك 95135774

95135834
-مركزياسوج-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-مديريت دولتي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدقشم-دانشگاه پيام نورهرمزگان -زمين شناسي 95135834

95135886
دانشکده معارف -فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي 

غيرانتفاعي/-غيرانتفاعي /اصفهان /-ع /قران وعترت 
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدابدانان-دانشگاه پيام نورايالم -علوم اقتصادي 95135886

95135934
پيام -مركزدزفول-دانشگاه پيام نورخوزستان -مهندسي اب وخاك 

نور
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-واحدچادگان-دانشگاه پيام نوراصفهان -مديريت بازرگاني 95135934

95135984
پيام -مركززابل-دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان -زيست شناسي 

نور
(3)سه دختر

95136046
-مشهد-موسسه غيرانتفاعي عطار-كارداني مديريت بازرگاني 

غيرانتفاعي
(3)سه پسر



(3)سه دخترپيام نور-واحدبانه-دانشگاه پيام نوركردستان -مديريت جهانگردي 95136046

95136046
دانشگاه پيام -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزرامسر-نورمادختردران 
(3)سه دختر

(3)سه پسرغيرانتفاعي-ابيك-موسسه غيرانتفاعي بصير-كارداني اموربيمه 95136046

95136085
واحدتربت -دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -مديريت بازرگاني 

پيام نور-جام
(3)سه پسر

95136085
پيام -واحدطبس-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -مديريت دولتي 

نور
(3)سه دختر

95136085
پيام -مركزدوگنبدان-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-شيمي 

نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-بجنورد-موسسه غيرانتفاعي حکيمان -مديريت بازرگاني 95136903

(3)سه پسرپيام نور-واحدراين-دانشگاه پيام نوركرمان -حسابداري 95136903

95137061
موسسه غيرانتفاعي خردگرايان -كارداني تکنولوژي محيطزيست 

غيرانتفاعي-مشهد-مطهر
(3)سه دختر

95137112
پيام -واحداسفراين-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -علوم اقتصادي 

نور
(3)سه دختر

95137112
-دانشگاه پيام نورخوزستان -علم اطالعات ودانش شناسي 

پيام نور-مركزبندرامام خميني
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-بجنورد-موسسه غيرانتفاعي حکيمان -مديريت بازرگاني 95137178

95137178
-دانشگاه پيام نورلرستان -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركزخرم اباد
(3)سه دختر

95137274
پيام -مركزفريدون شهر-دانشگاه پيام نوراصفهان -مديريت صنعتي 

نور
(3)سه پسر

95137274
-قزوين-موسسه غيرانتفاعي رجا-كارداني امورمالي ومالياتي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

95137274
-موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -كارداني مديريت بازرگاني 

غيرانتفاعي-رشت
(3)سه دختر

95137274
-موسسه غيرانتفاعي فروغ دانش ياسوج-كارداني حسابداري 

غيرانتفاعي
(3)سه پسر

95137327
-رشت-موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -كارداني حسابداري 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

95137327
پيام -واحدچناران-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -علوم اقتصادي 

نور
(3)سه پسر

95137327
پيام -واحدهنديجان-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت بازرگاني 

نور
(3)سه دختر



95137389
-موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان -كارداني حسابداري 

غيرانتفاعي-گنبدكاووس
(3)سه دختر

95137445
-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-مركزماكو
(3)سه دختر

95137503
-مركزشبستر-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -مديريت صنعتي 

پيام نور
(3)سه پسر

95137568
پيام -مركزبويين زهرا-دانشگاه پيام نورقزوين -مديريت بازرگاني 

نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرغيرانتفاعي-موسسه غيرانتفاعي اباده-كارداني حسابداري 95137568

(3)سه پسرپيام نور-واحدراميان-دانشگاه پيام نورگلستان -مديريت بازرگاني 95137568

95137623
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزقيدار-نوردخترجان 
(3)سه دختر

95137623
-موسسه غيرانتفاعي سهروردي -كارداني مديريت صنعتي كاربردي 

غيرانتفاعي-قزوين
(3)سه پسر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-موسسه غيرانتفاعي كار-مديريت صنعتي 95137678

(3)سه دخترپيام نور-واحددرگز-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -شيمي 95137678

(3)سه پسرپيام نور-مركزردختر-دانشگاه پيام نورهمدان -زيست شناسي 95137830

95137892
-واحدفاروج-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -مديريت جهانگردي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدايوانکي-دانشگاه پيام نورسمنان -مديريت دولتي 95137930

95137930
-دانشگاه پيام نورخوزستان -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-واحدشوشتر
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحداللجين-دانشگاه پيام نورهمدان -حسابداري 95137985

95138087
-جيرفت-موسسه غيرانتفاعي نگين -كارداني شيمي ازمايشگاهي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-يزد-دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-مديريت اموربانکي 95138149

95138149
مركزصومعه -دانشگاه پيام نورگيالن -علم اطالعات ودانش شناسي 

پيام نور-سرا
(3)سه پسر

95138203
-اصفهان-موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -علوم اقتصادي 

غيرانتفاعي
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-واحدزرند-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت صنعتي 95138259



(3)سه دخترپيام نور-مركزاوز-دانشگاه پيام نورفارس -زمين شناسي 95138323

(3)سه پسرپيام نور-مركزسمنان-دانشگاه پيام نورسمنان -حسابداري 95138323

95138368
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزورامين-نورتهران 
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-واحداوج-دانشگاه پيام نورقزوين -مديريت بازرگاني 95138368

(3)سه دخترپيام نور-واحدقشم-دانشگاه پيام نورهرمزگان -زيست شناسي 95138368

(3)سه پسرپيام نور-واحدزيراب-دانشگاه پيام نورمادختردران -حسابداري 95138423

95138469
پيام -مركزدوگنبدان-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-شيمي 

نور
(3)سه دختر

95138469
-دانشگاه پيام نورگلستان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزگرگان
(3)سه دختر

(3)سه پسركرمان- موسسه غيرانتفاعي كرمان زمين شناسي 95138470

95138524
پيام -مركزدوگنبدان-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-شيمي 

نور
(3)سه دختر

95138578
پيام -واحداشنويه-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -زيست شناسي 

نور
(3)سه دختر

95138578
پيام -واحدپارسيان-دانشگاه پيام نورهرمزگان -مديريت بازرگاني 

نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-اروميه-موسسه غيرانتفاعي نژند-شيمي 95138630

(3)سه دخترغيرانتفاعي-قزوين-موسسه غيرانتفاعي رجا-علوم اقتصادي 95138765

95138765
پيام -مركزمرند-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -زيست شناسي 

نور
(3)سه پسر

95138815
-دانشگاه پيام نورايالم -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزدهلران
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزگرگان-دانشگاه پيام نورگلستان -علوم اقتصادي 95138901

(3)سه پسرپيام نور-واحدبندردير-دانشگاه پيام نوربوشهر-مديريت بازرگاني 95138901

(3)سه دخترغيرانتفاعي-كرمان-موسسه غيرانتفاعي فرهيختگان -حسابداري 95139001

95139049
-دانشگاه پيام نورخوزستان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-واحدشوش
(3)سه دختر



(3)سه دخترپيام نور-واحدتازه كندانگوت-دانشگاه پيام نوراردبيل -حسابداري 95139049

95139049
-موسسات غيرانتفاعي جهاددانشگاهي-مهندسي فضاي سبز

غيرانتفاعي
(3)سه پسر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-يزد-دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-حسابداري 95139142

(3)سه پسرآمل/غير انتفاعي/ / غيرانتفاعي /دانشگاه شمال امل |حسابداري96139185

95139188
دانشگاه پيام نوراذربايجان -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-واحدعجب شير-شرقي 
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدرودبار-دانشگاه پيام نوركرمان -حسابداري 95139188

(3)سه پسرپيام نور-مركزتويسركان-دانشگاه پيام نورهمدان -زيست شناسي 95139351

95139401
مركزصومعه -دانشگاه پيام نورگيالن -علم اطالعات ودانش شناسي 

پيام نور-سرا
(3)سه پسر

95139440
-استانه اشرفيه-موسسه غيرانتفاعي مهراستان -كارداني حسابداري 

غيرانتفاعي
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزخرامه-دانشگاه پيام نورفارس -زيست شناسي 95139440

95139480
-مركزياسوج-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-زيست شناسي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزكبودراهنگ-دانشگاه پيام نورهمدان -شيمي 95139527

(3)سه دخترپيام نور-واحدقصرشيرين-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -حسابداري 95139580

95139580
-دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان -مديريت بازرگاني 

پيام نور-مركزچابهار
(3)سه دختر

96139630
غير / ساوه -موسسه غيرانتفاعي حکيم ناصرخسرو|حسابداري

شهر قدس/انتفاعي
(3)سه پسر

95139699
-واحددهدشت-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-زيست شناسي 

پيام نور
(3)سه پسر

95139699
پيام -واحدكوهدشت-دانشگاه پيام نورلرستان -مهندسي اب وخاك 

نور
(3)سه پسر

(3)سه پسرغيرانتفاعي/-ع /دانشگاه بين المللي امام رضا-حسابداري 95139745

(3)سه پسرپيام نور-مركزدهلران-دانشگاه پيام نورايالم -حسابداري 95139745

95139745
مركزتربت -دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -زيست شناسي 

پيام نور-حيدريه
(3)سه دختر



95139800
-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-مركزماكو
(3)سه دختر

95139844
پيام -واحددرگز-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -مديريت دولتي 

نور
(3)سه دختر

95139941
-مركزپاكدشت-دانشگاه پيام نورتهران -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-قشم-موسسه غيرانتفاعي قشم -حسابداري 95139941

95140056
-مركزهشترود-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -زيست شناسي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-استارا-موسسه غيرانتفاعي شهريار-حسابداري 95140101

(3)سه دخترغيرانتفاعي-كرمان-موسسه غيرانتفاعي مهر-علوم اقتصادي 95140101

95140154
-واحدشيروان-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -مديريت صنعتي 

پيام نور
(3)سه دختر

95140154
پيام -واحدبهنمير-دانشگاه پيام نورمادختردران -مديريت بازرگاني 

نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدشوشتر-دانشگاه پيام نورخوزستان -حسابداري 95140154

(3)سه پسرپيام نور-واحداق قال-دانشگاه پيام نورگلستان -مديريت بازرگاني 95140154

(3)سه دخترپيام نور-واحدكهنوج-دانشگاه پيام نوركرمان -زيست شناسي 95140217

(3)سه پسرغيرانتفاعي-شاهرود-موسسه غيرانتفاعي برايند-حسابداري 95140257

95140257
مركزبويين -دانشگاه پيام نورقزوين -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-زهرا
(3)سه دختر

95140469
-دانشگاه پيام نوربوشهر-علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزبوشهر
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدايذه-دانشگاه پيام نورخوزستان -زمين شناسي 95140522

95140623
ع /دانشکده معارف قران وعترت -كارداني تربيت معلم قران مجيد

غيرانتفاعي/-غيرانتفاعي /اصفهان /-
(3)سه دختر

95140623
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزرامهرمز-نورخوزستان 
(3)سه پسر

95140623
-موسسه غيرانتفاعي پيوند-علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

غيرانتفاعي-قائمشهر
(3)سه پسر

95140623
-مركزايرانشهر-دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان -زيست شناسي 

پيام نور
(3)سه پسر



(3)سه دخترپيام نور-واحدفومن-دانشگاه پيام نورگيالن -مديريت جهانگردي 95140674

95140719
-دانشگاه پيام نورخوزستان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدشوشتر
(3)سه دختر

95140784
-مركزابهر-دانشگاه پيام نوردخترجان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور
(3)سه دختر

95140839
-دانشگاه پيام نورخوزستان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-واحدهفتگل
(3)سه دختر

95140880
-اروميه-موسسه غيرانتفاعي اذرابادگان -كارداني اموربانکي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دختركاشمر/روزانه/ دانشگاه دامغان |زمين شناسي96140894

(3)سه پسرپيام نور-واحداركواز-دانشگاه پيام نورايالم -حسابداري 95140947

(3)سه دخترپيام نور-واحددورود-دانشگاه پيام نورلرستان -مديريت دولتي 95141003

95141003
-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-شيالت -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركزياسوج
(3)سه دختر

95141061
-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدتربت جام
(3)سه پسر

96141209
ويژه /مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند|شيمي كاربردي

پيشوا/نوبت دوم/ / خواهران 
(3)سه دختر

95141396
-دانشگاه پيام نوردخترجان -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزقيدار
(3)سه پسر

95141440
-موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان -مديريت اموربانکي 

غيرانتفاعي-گنبدكاووس
(3)سه دختر

95141530
پيام -مركزفريدون شهر-دانشگاه پيام نوراصفهان -مديريت دولتي 

نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزگرمي-دانشگاه پيام نوراردبيل -مديريت دولتي 95141631

95141631
-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -علم اطالعات ودانش شناسي 

پيام نور-مركزخوي
(3)سه پسر

95141681
پيام -واحدرضوانشهر-دانشگاه پيام نورگيالن -مديريت جهانگردي 

نور
(3)سه دختر

95141724
-دانشگاه پيام نورخوزستان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-واحدشوش
(3)سه دختر

95141805
پيام -واحدممقان-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -زيست شناسي 

نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدشبانکاره-دانشگاه پيام نوربوشهر-حسابداري 95141850



95141894
-دانشگاه پيام نورگلستان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-واحدازادشهر
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزفريمان-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -شيمي 95141981

(3)سه دخترپيام نور-مركزگرگان-دانشگاه پيام نورگلستان -زمين شناسي 95141981

95141981
-دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان -علم اطالعات ودانش شناسي 

پيام نور-مركززاهدان
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدشهربابك-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت دولتي 95142032

95142032
موسسه غيرانتفاعي -كارداني مديريت صنعتي كاربردي 

غيرانتفاعي-رشت-راهبردشمال 
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدرودبار-دانشگاه پيام نوركرمان -حسابداري 95142077

(3)سه پسرپيام نور-مركزبم-دانشگاه پيام نوركرمان -علوم اقتصادي 95142128

(3)سه دخترپيام نور-مركزابهر-دانشگاه پيام نوردخترجان -زيست شناسي 95142128

(3)سه دخترپيام نور-مركزمشکين شهر-دانشگاه پيام نوراردبيل -علوم اقتصادي 95142218

95142348
پيام -مركزدوگنبدان-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-شيمي 

نور
(3)سه دختر

95142398
پيام -مركزبابل-دانشگاه پيام نورمادختردران -مديريت جهانگردي 

نور
(3)سه دختر

95142439
-واحدشيروان-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -مديريت صنعتي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدقروه درجزين-دانشگاه پيام نورهمدان -حسابداري 95142493

95142493
-رشت-موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -كارداني حسابداري 

غيرانتفاعي
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدبيله سوار-دانشگاه پيام نوراردبيل -مديريت بازرگاني 95142493

95142678
دانشگاه پيام نورچهارمحال -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزشهركرد-وبختياري 
(3)سه پسر

95142678
ع /دانشکده معارف قران وعترت -كارداني تربيت معلم قران مجيد

غيرانتفاعي/-غيرانتفاعي /اصفهان /-
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزبندرتركمن-دانشگاه پيام نورگلستان -مديريت دولتي 95142820

96142863
شهر /نوبت دوم/ دانشگاه اردكان |علوم ومهندسي محيطزيست

قدس
(3)سه دختر



95142956
-مركزشاهين دژ-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -مديريت صنعتي 

پيام نور
(3)سه پسر

95142956
اصفهان /-ع /دانشکده معارف قران وعترت -تربيت معلم قران مجيد

غيرانتفاعي/-غيرانتفاعي /
(3)سه پسر

95143011
مجازي -قم-دانشگاه غيرانتفاعي قران وحديث -علوم ومعارف قران 

و بين الملل
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدقروه-دانشگاه پيام نوركردستان -مديريت بازرگاني 95143103

(3)سه پسرپيام نور-واحدراز-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -حسابداري 95143189

95143189
پيام -واحداسفراين-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -علوم اقتصادي 

نور
(3)سه دختر

95143189
پيام -واحدمسجدسليمان-دانشگاه پيام نورخوزستان -علوم اقتصادي 

نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدكوهبنان-دانشگاه پيام نوركرمان -حسابداري 95143225

95143372
-واحدشيروان-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -مديريت صنعتي 

پيام نور
(3)سه پسر

95143372
-محموداباد-موسسه غيرانتفاعي خزر-شيالت -مهندسي منابع طبيعي 

غيرانتفاعي
(3)سه پسر

95143415
-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -مديريت جهانگردي 

پيام نور-واحدپيرانشهر
(3)سه دختر

95143415
-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-مديريت بازرگاني 

پيام نور-مركزدوگنبدان
(3)سه دختر

(3)سه پسرغيرانتفاعي-ابيك-موسسه غيرانتفاعي بصير-كارداني اموربيمه 95143468

(3)سه دخترپيام نور-واحدشهربابك-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت بازرگاني 95143468

95143506
-دانشگاه پيام نوربوشهر-محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركزبرازجان
(3)سه دختر

95143506
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزشهركرد-نورچهارمحال وبختياري 
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحددهاقان-دانشگاه پيام نوراصفهان -زيست شناسي 95143547

(3)سه پسركهنوج/پرديس خودگردان/ دانشگاه زابل |مهندسي فضاي سبز96143707

(3)سه دخترپيام نور-واحداوج-دانشگاه پيام نورقزوين -زيست شناسي 95143777

(3)سه پسرپيام نور-واحدرودبار-دانشگاه پيام نوركرمان -حسابداري 95143824



95143992
پيام -واحدفيروزه-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -مديريت دولتي 

نور
(3)سه دختر

95143992
-گنبدكاووس-موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان -حسابداري 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

95144062
-مشهد-موسسه غيرانتفاعي بينالود-كارداني مديريت بازرگاني 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

95144062
-واحدمسجدسليمان-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت بازرگاني 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدسرابله-دانشگاه پيام نورايالم -مديريت بازرگاني 95144062

95144188
-واحددهدشت-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-علوم اقتصادي 

پيام نور
(3)سه پسر

95144188
-واحدراسك-دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان -علوم اقتصادي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدقلعه گنج-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت دولتي 95144233

95144233
-موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -كارداني مديريت بازرگاني 

غيرانتفاعي-رشت
(3)سه دختر

95144274
-دانشگاه پيام نورگلستان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزگنبدكاووس
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-امل-موسسه غيرانتفاعي هراز-حسابداري 95144404

95144540
-دانشگاه پيام نورخوزستان -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركزبندرامام خميني
(3)سه دختر

95144540
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزبوشهر-نوربوشهر
(3)سه دختر

95144623
پيام -مركزايالم-دانشگاه پيام نورايالم -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

نور
(3)سه پسر

95144667
-واحدشهرجديدپرديس-دانشگاه پيام نورتهران -مهندسي اب وخاك 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحداهرم-دانشگاه پيام نوربوشهر-مديريت بازرگاني 95144752

(3)سه پسرغيرانتفاعي-سمنان-موسسه غيرانتفاعي فضيلت -كارداني اموربيمه 95144752

(3)سه دخترپيام نور-واحدالوان-دانشگاه پيام نورخوزستان -مهندسي اب وخاك 95144794

(3)سه دخترپيام نور-واحدروانسر-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -حسابداري 95144794

95144825
دانشگاه پيام نوركهگيلويه -علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزياسوج-وبويراحمد
(3)سه دختر



(3)سه دخترپيام نور-مركزگرمي-دانشگاه پيام نوراردبيل -مديريت دولتي 95144979

(3)سه پسرپيام نور-واحدمهران-دانشگاه پيام نورايالم -حسابداري 95144979

95145067
پيام -واحداشنويه-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -زيست شناسي 

نور
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-واحدپاوه-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -مديريت صنعتي 95145109

(3)سه دخترپيام نور-واحدايوان-دانشگاه پيام نورايالم -مديريت صنعتي 95145109

95145162
-بوشهر-موسسه غيرانتفاعي خرد-كارداني تکنولوژي موادغذايي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

95145216
پيام -واحداسفراين-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -علوم اقتصادي 

نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحددورود-دانشگاه پيام نورلرستان -مديريت صنعتي 95145329

(3)سه پسرغيرانتفاعي-قزوين-موسسه غيرانتفاعي رجا-كارداني حسابداري 95145329

95145329
دانشگاه پيام نوركهگيلويه -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزياسوج-وبويراحمد
(3)سه پسر

(3)سه پسرجهانگرديواحد شوش -  دانشگاه پيام نور خوزستان مديريت95145460

95145460
-دانشگاه پيام نوركرمان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزجيرفت
(3)سه پسر

95145510
پيام -مركزگناباد-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -مديريت دولتي 

نور
(3)سه دختر

95145613
-ميمه-موسسه غيرانتفاعي نوردانش -كارداني شيمي ازمايشگاهي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

95145749
-دانشگاه پيام نورگلستان -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدازادشهر
(3)سه پسر

(3)سه پسرغيرانتفاعي-موسسه غيرانتفاعي اباده-كارداني اموربانکي 95145749

95145749
پيام -مركزايالم-دانشگاه پيام نورايالم -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

نور
(3)سه دختر

95145804
-نکا-موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -كارداني شيمي ازمايشگاهي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزدخترجان-دانشگاه پيام نوردخترجان -زمين شناسي 95145860

95145913
-واحددهدشت-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-زيست شناسي 

پيام نور
(3)سه دختر



(3)سه پسرمجازي و بين الملل-تبريز-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -شيمي 95145952

95145952
-موسسه غيرانتفاعي فروغ دانش ياسوج-كارداني امورمالي ومالياتي 

غيرانتفاعي
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدانديکا-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت دولتي 95145989

(3)سه دخترپيام نور-واحدراور-دانشگاه پيام نوركرمان -حسابداري 95145989

(3)سه پسرپيام نور-مركزبهار-دانشگاه پيام نورهمدان -زيست شناسي 95145989

95146037
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزبهشهر-نورمادختردران 
(3)سه پسر

95146037
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزابادان-نورخوزستان 
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزرودسر-دانشگاه پيام نورگيالن -مديريت بازرگاني 95146087

95146166
-واحدچرام-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-مديريت صنعتي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي/-غيرانتفاعي /دانشکده اصول الدين -فقه وحقوق اسالمي 95146204

(3)سه دخترپيام نور-واحدكهنوج-دانشگاه پيام نوركرمان -زيست شناسي 95146392

95146392
-كوهدشت-موسسه غيرانتفاعي نواوران -كارداني حسابداري 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

95146472
-دانشگاه پيام نوردخترجان -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزقيدار
(3)سه پسر

95146515
/-كوچصفهان /رشت -موسسه غيرانتفاعي قدر-كارداني اموربيمه 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدايذه-دانشگاه پيام نورخوزستان -مهندسي اب وخاك 95147539

95147539
پيام -واحدكوهدشت-دانشگاه پيام نورلرستان -مهندسي اب وخاك 

نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدادخترا-دانشگاه پيام نورلرستان -زيست شناسي 95147539

95147539
-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدپاوه
(3)سه پسر

95147589
-ايوانکي-موسسه غيرانتفاعي مولوي -كارداني امورمالي ومالياتي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

95147635
-دانشگاه پيام نوركردستان -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركزسنندج
(3)سه پسر



(3)سه دخترپيام نور-واحدلنده-دانشگاه پيام نوركهگيلويه -حسابداري 95147679

95147679
-اروميه-موسسه غيرانتفاعي اذرابادگان -كارداني اموربانکي 

غيرانتفاعي
(3)سه پسر

95147679
پيام -مركزبويين زهرا-دانشگاه پيام نورقزوين -مهندسي اب وخاك 

نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-ابيك-موسسه غيرانتفاعي بصير-كارداني اموربيمه 95147712

(3)سه دخترغيرانتفاعي-موسسه غيرانتفاعي فاطميه شيراز-كارداني اموربيمه 95147712

95147712
-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحداشنويه
(3)سه پسر

95147760
پيام -واحدمسجدسليمان-دانشگاه پيام نورخوزستان -علوم اقتصادي 

نور
(3)سه پسر

95147798
-مركزياسوج-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-زمين شناسي 

پيام نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-استارا-موسسه غيرانتفاعي شهريار-حسابداري 95147798

95147877
-دانشگاه پيام نورگلستان -شيالت -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركزگرگان
(3)سه دختر

95148023
پيام -واحدكوهدشت-دانشگاه پيام نورلرستان -مهندسي اب وخاك 

نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزبم-دانشگاه پيام نوركرمان -علوم اقتصادي 95148061

95148169
-موسسه غيرانتفاعي فروغ دانش ياسوج-كارداني حسابداري 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزبوشهر-دانشگاه پيام نوربوشهر-علوم اقتصادي 95148243

95148271
پيام -واحدهنديجان-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت بازرگاني 

نور
(3)سه دختر

95148317
-دانشگاه پيام نورگيالن -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزتالش
(3)سه دختر

95148390
-واحدچرام-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-مديريت صنعتي 

پيام نور
(3)سه دختر

95148523
-مركزمراغه-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -مديريت صنعتي 

پيام نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزجهرم-دانشگاه پيام نورفارس -علوم اقتصادي 95148570

(3)سه دخترغيرانتفاعي-قزوين-موسسه غيرانتفاعي تاكستان -كارداني حسابداري 95148662



(3)سه دخترغيرانتفاعي-تنکابن-موسسه غيرانتفاعي رودكي -كارداني حسابداري 95148662

(3)سه دختردره شهر/نوبت دوم/ دانشگاه ايالم |مهندسي علوم دامي96148719

95148780
پيام -مركزبجنورد-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -زمين شناسي 

نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدقلعه گنج-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت بازرگاني 95148819

(3)سه دخترپيام نور-واحدكهنوج-دانشگاه پيام نوركرمان -زيست شناسي 95148868

95148914
-مركزشبستر-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -مديريت صنعتي 

پيام نور
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-واحدسپيدان-دانشگاه پيام نورفارس -مديريت بازرگاني 95148993

95148993
واحدقره -دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -مديريت صنعتي 

پيام نور-ضياالدين
(3)سه دختر

95148993
-گنبدكاووس-موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان -كارداني اموربانکي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

95149200
پيام -واحدابوموسي-دانشگاه پيام نورهرمزگان -مديريت بازرگاني 

نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدعلي ابادكتول-دانشگاه پيام نورگلستان -علوم اقتصادي 95149280

95149280
پيام -واحدتايباد-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -مديريت بازرگاني 

نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدراميان-دانشگاه پيام نورگلستان -مديريت بازرگاني 95149280

(3)سه دخترپيام نور-واحدابدانان-دانشگاه پيام نورايالم -مديريت صنعتي 95149280

95149314
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدپارس اباد-نوراردبيل 
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزاردكان-دانشگاه پيام نوريزد-شيمي 95149358

(3)سه دخترغيرانتفاعي/-ع /دانشگاه بين المللي امام رضا-مديريت مالي 95149485

95149485
مركزصومعه -دانشگاه پيام نورگيالن -علم اطالعات ودانش شناسي 

پيام نور-سرا
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدانديکا-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت بازرگاني 95149485

(3)سه پسرپيام نور-مركزاسداباد-دانشگاه پيام نورهمدان -شيمي 95149551



(3)سه دخترپيام نور-واحدمالرد-دانشگاه پيام نورتهران -علوم اقتصادي 95149596

95149596
دانشگاه پيام نوراذربايجان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدپيرانشهر-غربي 
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-واحدمروست-دانشگاه پيام نوريزد-حسابداري 95149624

95149666
-قزوين-موسسه غيرانتفاعي سهروردي -كارداني حسابداري 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

95149666
-دانشگاه پيام نورگلستان -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركزگرگان
(3)سه پسر

95149781
-دانشگاه پيام نوراردبيل -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركزاردبيل
(3)سه دختر

95149809
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزاردبيل-نوراردبيل 
(3)سه پسر

95149809
-دانشگاه پيام نورايالم -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحددره شهر
(3)سه پسر

95149848
موسسه غيرانتفاعي عالمه -كارداني خدمات مسافرتي وجهانگردي 

غيرانتفاعي-قزوين-قزويني 
(3)سه دختر

95149848
پيام -واحدحاجي اباد-دانشگاه پيام نورهرمزگان -مديريت بازرگاني 

نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدبندرگز-دانشگاه پيام نورگلستان -مديريت بازرگاني 95149848

(3)سه پسرپيام نور-مركزگلپايگان-دانشگاه پيام نوراصفهان -زمين شناسي 95149848

95149850
-مركزياسوج-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-زمين شناسي 

پيام نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-استارا-موسسه غيرانتفاعي شهريار-حسابداري 95149853

95149855
-دانشگاه پيام نورگلستان -شيالت -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركزگرگان
(3)سه دختر

95149857
پيام -واحدكوهدشت-دانشگاه پيام نورلرستان -مهندسي اب وخاك 

نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزبم-دانشگاه پيام نوركرمان -علوم اقتصادي 95149859

(3)سه دخترپيام نور-واحداوج-دانشگاه پيام نورقزوين -زيست شناسي 95149861

(3)سه پسرپيام نور-واحدرودبار-دانشگاه پيام نوركرمان -حسابداري 95149864

95149868
پيام -واحدفيروزه-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -مديريت دولتي 

نور
(3)سه دختر



95149870
-گنبدكاووس-موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان -حسابداري 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

95149873
-مشهد-موسسه غيرانتفاعي بينالود-كارداني مديريت بازرگاني 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

95149877
-واحدمسجدسليمان-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت بازرگاني 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدسرابله-دانشگاه پيام نورايالم -مديريت بازرگاني 95149878

95149882
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزاوز-نورفارس 
(3)سه دختر

95149885
-مركزشبستر-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -مديريت صنعتي 

پيام نور
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-واحدسپيدان-دانشگاه پيام نورفارس -مديريت بازرگاني 95149886

95149888
واحدقره -دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -مديريت صنعتي 

پيام نور-ضياالدين
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحددهدز-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت دولتي 95149901

95149929
-مركزچابهار-دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان -علوم اقتصادي 

پيام نور
(3)سه دختر

95149967
-دانشگاه پيام نورهرمزگان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدحاجي اباد
(3)سه پسر

(3)سه دخترنگار/نوبت دوم/ دانشگاه جيرفت |زيست شناسي گياهي96149992

95150035
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزاوز-نورفارس 
(3)سه دختر

95150105
-دانشگاه پيام نوركرمان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزجيرفت
(3)سه پسر

95150105
-مركزكرمان-دانشگاه پيام نوركرمان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور
(3)سه دختر

95150223
-موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني -كارداني امورمالي ومالياتي 

غيرانتفاعي-قزوين
(3)سه پسر

95150345
-قزوين-موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني -كارداني اموربانکي 

غيرانتفاعي
(3)سه پسر

95150379
پيام -مركزبيرجند-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -زمين شناسي 

نور
(3)سه پسر

95150379
-مركزمالير-دانشگاه پيام نورهمدان -علم اطالعات ودانش شناسي 

پيام نور
(3)سه دختر

95150412
پيام -مركزفريمان-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -علوم اقتصادي 

نور
(3)سه دختر



(3)سه دخترپيام نور-مركزبندرلنگه-دانشگاه پيام نورهرمزگان -مديريت صنعتي 95150412

95150456
-دانشگاه پيام نورهرمزگان -شيالت -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-واحدبندرجاسك
(3)سه دختر

95150501
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزتويسركان-نورهمدان 
(3)سه دختر

95150546
-مشهد-موسسه غيرانتفاعي تابران -كارداني امورمالي ومالياتي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدارسنجان-دانشگاه پيام نورفارس -مديريت دولتي 95150546

(3)سه دخترپيام نور-مركزبافق-دانشگاه پيام نوريزد-مديريت صنعتي 95150820

(3)سه دخترپيام نور-مركزاسداباد-دانشگاه پيام نورهمدان -شيمي 95150820

95151000
-استانه اشرفيه-موسسه غيرانتفاعي مهراستان -كارداني حسابداري 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

95151000
-مركدخترقده-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -زيست شناسي 

پيام نور
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-مركزبهار-دانشگاه پيام نورهمدان -زيست شناسي 95151045

95151088
پيام -واحدعلي ابادكتول-دانشگاه پيام نورگلستان -مديريت بازرگاني 

نور
(3)سه دختر

95151204
واحداق -دانشگاه پيام نورگلستان -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-قال
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-مركزاباده-دانشگاه پيام نورفارس -حسابداري 95151243

(3)سه پسرغيرانتفاعي-كرمان-موسسه غيرانتفاعي رسالت -كارداني حسابداري 95151281

(3)سه دخترغيرانتفاعي-امل-موسسه غيرانتفاعي سبز-حسابداري 95151309

95151351
-كرمان-موسسه غيرانتفاعي فرهيختگان -كارداني اموربانکي 

غيرانتفاعي
(3)سه پسر

95151399
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزابادان-نورخوزستان 
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحداهرم-دانشگاه پيام نوربوشهر-مديريت بازرگاني 95151399

(3)سه پسرپيام نور-مركزگلپايگان-دانشگاه پيام نوراصفهان -مهندسي اب وخاك 95151481

(3)سه دخترپيام نور-واحداللي-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت دولتي 95151481



(3)سه دخترپيام نور-واحددهاقان-دانشگاه پيام نوراصفهان -زيست شناسي 95151509

(3)سه دخترپيام نور-مركزبوشهر-دانشگاه پيام نوربوشهر-زيست شناسي 95151546

(3)سه دخترغيرانتفاعي-رفسنجان-موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري -حسابداري 95151574

(3)سه پسرغيرانتفاعي-موسسه غيرانتفاعي كار-مديريت مالي 95151840

(3)سه دختركهنوج/روزانه/ دانشگاه جيرفت |علوم ومهندسي خاك96151854

(3)سه پسرپيام نور-مركزبهار-دانشگاه پيام نورهمدان -زيست شناسي 95151952

(3)سه دخترپيام نور-مركزمنجيل-دانشگاه پيام نورگيالن -زمين شناسي 95152003

95152036
دانشگاه پيام نورخراسان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدبردسکن-رضوي 
(3)سه دختر

95152036
پيام -مركزشادخترد-دانشگاه پيام نوراستان مركزي -علوم اقتصادي 

نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدكهنوج-دانشگاه پيام نوركرمان -زيست شناسي 95152185

(3)سه دخترغيرانتفاعي-لنگرود-موسسه غيرانتفاعي قدير-كارداني اموربانکي 95152213

95152289
-موسسه غيرانتفاعي بهاران -كارداني تکنولوژي محيطزيست 

غيرانتفاعي-گلستان
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدهفتگل-دانشگاه پيام نورخوزستان -مهندسي اب وخاك 95152418

95152500
-موسسه غيرانتفاعي مهرگان -علوم باغباني -مهندسي كشاورزي 

غيرانتفاعي-محالت
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-مركزدهلران-دانشگاه پيام نورايالم -مديريت دولتي 95152528

95152591
-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدخواف
(3)سه پسر

95152863
-گنبدكاووس-موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان -كارداني اموربانکي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

95152863
-قزوين-موسسه غيرانتفاعي سهروردي -كارداني امورمالي ومالياتي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه پسرغيرانتفاعي-كرمان-موسسه غيرانتفاعي رسالت -كارداني حسابداري 95152896

95153004
-دانشگاه پيام نورقزوين -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزقزوين
(3)سه پسر



95153146
-اروميه-موسسه غيرانتفاعي اذرابادگان -كارداني اموربانکي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزابادان-دانشگاه پيام نورخوزستان -مهندسي اب وخاك 95153180

95153208
-كرمان-موسسه غيرانتفاعي فرهيختگان -كارداني اموربانکي 

غيرانتفاعي
(3)سه پسر

95153208
-دانشگاه پيام نورقزوين -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدالوند
(3)سه پسر

(3)سه دخترغيرانتفاعي/-غيرانتفاعي /دانشکده اصول الدين -فقه وحقوق اسالمي 95153208

95153208
دانشگاه پيام نورسيستان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزايرانشهر-وبلوچستان 
(3)سه پسر

95153292
-دانشگاه پيام نورلرستان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-واحدكوهدشت
(3)سه پسر

95153333
-كرمان-موسسه غيرانتفاعي فرهيختگان -كارداني حسابداري 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

95153403
-مركزدهلران-دانشگاه پيام نورايالم -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-مركزدخترجان-دانشگاه پيام نوردخترجان -زيست شناسي 95153403

95153440
پيام -واحدديواندره-دانشگاه پيام نوركردستان -مديريت بازرگاني 

نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرجيرفت/نوبت دوم/ دانشگاه جيرفت |علوم ومهندسي خاك96153502

95153579
-مهرفارس-موسسه غيرانتفاعي پارس -كارداني شيمي ازمايشگاهي 

غيرانتفاعي
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-مركزبوشهر-دانشگاه پيام نوربوشهر-مهندسي اب وخاك 95153579

95153684
دانشگاه پيام نوراذربايجان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدپيرانشهر-غربي 
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-واحدفامنين-دانشگاه پيام نورهمدان -مديريت بازرگاني 95153720

(3)سه دخترپيام نور-مركزرامهرمز-دانشگاه پيام نورخوزستان -زيست شناسي 95153748

95153911
دانشگاه پيام نورخراسان -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركزتربت حيدريه-رضوي 
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحددورود-دانشگاه پيام نورلرستان -مديريت صنعتي 95153960

95153960
-واحدتکاب-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -مديريت بازرگاني 

پيام نور
(3)سه دختر



95154059
پيام -واحدشوش-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت جهانگردي 

نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدقروه-دانشگاه پيام نوركردستان -مديريت بازرگاني 95154322

(3)سه دخترپيام نور-واحدعلي ابادكتول-دانشگاه پيام نورگلستان -شيمي 95154322

(3)سه پسرغيرانتفاعي/-ع /دانشگاه بين المللي امام رضا-مديريت بازرگاني 95154382

95154427
-مركزگرمي-دانشگاه پيام نوراردبيل -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور
(3)سه دختر

95154457
-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-مركزياسوج
(3)سه دختر

95154496
-دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان -مديريت جهانگردي 

پيام نور-مركزسراوان
(3)سه دختر

(3)سه پسرمركز كرمان- دانشگاه پيام نور كرمان زمين شناسي 95154500

(3)سه دخترجيرفت/روزانه/ دانشگاه جيرفت |اقتصادكشاورزي96154507

95154536
دانشگاه پيام نورخراسان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزفريمان-رضوي 
(3)سه پسر

(3)سه پسرهشتگرد/غير انتفاعي/ قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي |حسابداري96154633

95154647
-تبريز-موسسه غيرانتفاعي دانشوران -كارداني حسابداري 

غيرانتفاعي
(3)سه پسر

95154702
دانشگاه پيام نورخراسان -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-واحداسفراين-شمالي 
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدراز-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -حسابداري 95154772

95154802
-دانشگاه پيام نوركرمانشاه -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدپاوه
(3)سه پسر

95154838
-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدچناران
(3)سه پسر

96154940
/ دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر |زيست شناسي دريا

آبادان/روزانه
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدنظراباد-دانشگاه پيام نورالبرز-زمين شناسي 95155010

95155096
-رشت-موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -كارداني حسابداري 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

95155096
-دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان -مهندسي اب وخاك 

پيام نور-مركززابل
(3)سه پسر



(3)سه دخترغيرانتفاعي-تبريز-موسسه غيرانتفاعي الغدير-مديريت صنعتي 95155096

(3)سه دخترغيرانتفاعي-كرمان-موسسه غيرانتفاعي مهر-حسابداري 95155189

95155427
دانشگاه پيام نورخراسان -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-واحدتايباد-رضوي 
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-واحدمهران-دانشگاه پيام نورايالم -حسابداري 95155427

95155519
-اردبيل-موسسه غيرانتفاعي نوين -كارداني امورمالي ومالياتي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-مركزبهار-دانشگاه پيام نورهمدان -زمين شناسي 95155582

(3)سه دخترپيام نور-واحدريگان-دانشگاه پيام نوركرمان -شيمي 95155692

(3)سه دخترپيام نور-واحدهرند-دانشگاه پيام نوراصفهان -مديريت بازرگاني 95155725

(3)سه پسرپيام نور-مركزاليگودرز-دانشگاه پيام نورلرستان -مديريت صنعتي 95155816

(3)سه دخترپيام نور-مركزسمنان-دانشگاه پيام نورسمنان -زيست شناسي 95155887

(3)سه دخترپيام نور-واحدالوان-دانشگاه پيام نورخوزستان -مهندسي اب وخاك 95156031

(3)سه پسرپيام نور-واحدخواف-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -شيمي 95156071

(3)سه دخترپيام نور-واحدتکاب-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -شيمي 95156106

95156221
پيام -واحدپارسيان-دانشگاه پيام نورهرمزگان -مديريت بازرگاني 

نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرغيرانتفاعي-موسسه غيرانتفاعي اباده-كارداني اموربانکي 95156334

95156374
-دانشگاه پيام نورهرمزگان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدحاجي اباد
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدانديکا-دانشگاه پيام نورخوزستان -مديريت بازرگاني 95156439

95156439
-چابهار-موسسه غيرانتفاعي بهارانديشه -مديريت اموربانکي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

95156472
پيام -واحدملکان-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -زيست شناسي 

نور
(3)سه پسر

95156640
-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -علم اطالعات ودانش شناسي 

پيام نور-مركزتربت حيدريه
(3)سه پسر



(3)سه دخترپيام نور-واحدچادگان-دانشگاه پيام نوراصفهان -مديريت دولتي 95156669

95156720
-قزوين-موسسه غيرانتفاعي تاكستان -كارداني مديريت بازرگاني 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

95156859
پيام -واحداسفراين-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -علوم اقتصادي 

نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدقروه-دانشگاه پيام نوركردستان -مديريت بازرگاني 95156859

95156859
-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-شيالت -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركزياسوج
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-كرمانشاه-موسسه غيرانتفاعي شهيدرضايي -حسابداري 95156976

(3)سه دخترپيام نور-واحدمنوجان-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت بازرگاني 95156976

(3)سه پسرپيام نور-واحدشبانکاره-دانشگاه پيام نوربوشهر-مديريت بازرگاني 95157059

(3)سه پسرپيام نور-واحدجاجرم-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -حسابداري 95157177

95157208
-گرگان-موسسه غيرانتفاعي حکيم جرجاني -كارداني حسابداري 

غيرانتفاعي
(3)سه پسر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-استارا-موسسه غيرانتفاعي شهريار-حسابداري 95157316

(3)سه پسرپيام نور-واحدتکاب-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -شيمي 95157407

(3)سه دخترغيرانتفاعي-مشهد-موسسه غيرانتفاعي شانديز-مديريت جهانگردي 95157660

(3)سه دخترپيام نور-واحدخورموج-دانشگاه پيام نوربوشهر-شيمي 95157693

(3)سه دخترپيام نور-واحدجم-دانشگاه پيام نوربوشهر-مديريت بازرگاني 95157787

(3)سه دخترپيام نور-واحدبردسير-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت صنعتي 95157850

95158003
دانشگاه پيام نورمادختردران -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزبهشهر-
(3)سه دختر

95158003
-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-مركزماكو
(3)سه پسر

95158030
-رشت-موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -كارداني حسابداري 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزبويين زهرا-دانشگاه پيام نورقزوين -علوم اقتصادي 95158057



95158169
-دانشگاه پيام نورهرمزگان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدحاجي اباد
(3)سه پسر

96158313
-قم/-ره /موسسه اموزشي وپژوهشي امام خميني |معارف اسالمي

جيرفت/سوابق تحصيلي مجازي/ مركز آموزش مجازي 
(3)سه دختر

95158451
-واحدسرخس-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -مديريت دولتي 

پيام نور
(3)سه دختر

95158487
-كرمان-موسسه غيرانتفاعي فرهيختگان -كارداني اموربانکي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدايوانکي-دانشگاه پيام نورسمنان -مديريت دولتي 95158514

(3)سه پسرواحد قشم- زيست دانشگاه پيام نور هرمزگان 95158564

95160531
-تبريز/ص /موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم -مديريت بازرگاني 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزالمرد-دانشگاه پيام نورفارس -مديريت بازرگاني 95160666

95160811
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزرامهرمز-نورخوزستان 
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-امل-موسسه غيرانتفاعي هراز-حسابداري 95160850

95160953
-نور-موسسه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري -مديريت صنعتي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

95161052
-كوهدشت-موسسه غيرانتفاعي نواوران -كارداني حسابداري 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدبانه-دانشگاه پيام نوركردستان -زيست شناسي 95161175

(3)سه دخترغيرانتفاعي-يزد-دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-مديريت صنعتي 95161233

(3)سه دخترغيرانتفاعي-ابيك-موسسه غيرانتفاعي بصير-كارداني اموربيمه 95161332

95161415
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزمشکين شهر-نوراردبيل 
(3)سه دختر

95161455
-دانشگاه پيام نوركرمان -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-واحددخترگي اباد
(3)سه پسر

95161546
-مركزايرانشهر-دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان -زيست شناسي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدبندرگز-دانشگاه پيام نورگلستان -مديريت بازرگاني 95161567

95161632
-موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان -مديريت اموربانکي 

غيرانتفاعي-گنبدكاووس
(3)سه دختر



95161738
پيام -مركزقائن-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -مديريت دولتي 

نور
(3)سه دختر

95161768
-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -مديريت جهانگردي 

پيام نور-واحدپيرانشهر
(3)سه دختر

95161828
-مهرفارس-موسسه غيرانتفاعي پارس -كارداني شيمي ازمايشگاهي 

غيرانتفاعي
(3)سه پسر

95161851
-مركزياسوج-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-زيست شناسي 

پيام نور
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-واحدكهنوج-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت بازرگاني 95161938

(3)سه دخترپيام نور-مركزبوشهر-دانشگاه پيام نوربوشهر-زيست شناسي 95161938

(3)سه دخترپيام نور-واحدبانه-دانشگاه پيام نوركردستان -زيست شناسي 95162193

95162193
/-رضي /واحدارشق -دانشگاه پيام نوراردبيل -مديريت بازرگاني 

پيام نور
(3)سه دختر

95162211
-تاكستان-موسسه غيرانتفاعي عالمه مجلسي -كارداني حسابداري 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

95162289
پيام -واحدجاجرم-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -مديريت دولتي 

نور
(3)سه دختر

95162377
-دانشگاه پيام نوردخترجان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-مركزقيدار
(3)سه پسر

95162420
-مشهد-موسسه غيرانتفاعي بينالود-كارداني مديريت بازرگاني 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

95162575
دانشگاه پيام نورخراسان -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-واحدتايباد-رضوي 
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدكهنوج-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت بازرگاني 95162690

(3)سه دخترپيام نور-مركزتويسركان-دانشگاه پيام نورهمدان -زيست شناسي 95162783

(3)سه دخترغيرانتفاعي-بجنورد-موسسه غيرانتفاعي حکيمان -حسابداري 95162892

(3)سه دخترغيرانتفاعي-تبريز-موسسه غيرانتفاعي ميزان -مديريت بيمه 95163230

(3)سه دخترپيام نور-واحدكهنوج-دانشگاه پيام نوركرمان -زيست شناسي 95163242

95163276
-اروميه-موسسه غيرانتفاعي اذرابادگان -كارداني اموربانکي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

95163300
-ايوانکي-موسسه غيرانتفاعي مولوي -كارداني امورمالي ومالياتي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر



95163450
-دانشگاه پيام نوردخترجان -شيالت -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركزقيدار
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزكرمان-دانشگاه پيام نوركرمان - مهندسي اب وخاك95163450

(3)سه دخترپيام نور-واحدبرزك-دانشگاه پيام نوراصفهان -حسابداري 95163472

(3)سه دخترپيام نور-واحدايذه-دانشگاه پيام نورخوزستان -زمين شناسي 95163546

95163612
واحدسي -دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-علوم اقتصادي 

پيام نور-سخت
(3)سه دختر

(3)سه پسرغيرانتفاعي-رشت-موسسه غيرانتفاعي كوشيار-كارداني حسابداري 95163626

95163733
-واحددهدشت-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-زيست شناسي 

پيام نور
(3)سه پسر

95163814
-رشت-موسسه غيرانتفاعي جابرابن حيان -مديريت بازرگاني 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزكازرون-دانشگاه پيام نورفارس -علوم اقتصادي 95163814

(3)سه پسرپيام نور-واحدالر-دانشگاه پيام نورفارس -حسابداري 95163830

95163869
مركزحسن -دانشگاه پيام نورتهران -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-اباد
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحددورود-دانشگاه پيام نورلرستان -مديريت دولتي 95163938

95163983
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزتاكستان-نورقزوين 
(3)سه پسر

95163983
-مركزياسوج-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-زيست شناسي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزبين المللي عسلويه-دانشگاه پيام نوربوشهر-شيمي 95164026

(3)سه دخترپيام نور-واحدخورموج-دانشگاه پيام نوربوشهر-شيمي 95164042

95164058
-قزوين-موسسه غيرانتفاعي سهروردي -كارداني امورمالي ومالياتي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-اروميه-موسسه غيرانتفاعي نژند-شيمي 95164126

(3)سه پسرواحد منوجان بازرگاني- دانشگاه پيام نور كرمان 95164140

95164167
-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-مديريت بازرگاني 

پيام نور-مركزدوگنبدان
(3)سه دختر



95164181
-دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري -علوم اقتصادي 

پيام نور-مركزشهركرد
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدعلي ابادكتول-دانشگاه پيام نورگلستان -شيمي 95164233

95164369
-مركزچابهار-دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان -علوم اقتصادي 

پيام نور
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-مركزبين المللي عسلويه-دانشگاه پيام نوربوشهر-شيمي 95164417

95164498
-دانشگاه پيام نورخوزستان -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-واحدشوشتر
(3)سه دختر

95164515
-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزفريمان
(3)سه دختر

95164639
پيام -واحدتركالکي-دانشگاه پيام نورخوزستان -مهندسي اب وخاك 

نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدلنده-دانشگاه پيام نوركهگيلويه -حسابداري 95164639

(3)سه پسرغيرانتفاعي-همدان-موسسه غيرانتفاعي الوند-كارداني اموربانکي 95164818

95164864
-مركزهشترود-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -مديريت دولتي 

پيام نور
(3)سه پسر

95164948
-دانشگاه پيام نورگلستان -شيالت -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-مركزبندرتركمن
(3)سه پسر

95165468
-دانشگاه پيام نورگلستان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدازادشهر
(3)سه دختر

(3)سه پسرغيرانتفاعي-ايالم-موسسه غيرانتفاعي باختر-مديريت صنعتي 95165468

(3)سه دخترصومعه سرا/روزانه/ رشت -دانشگاه گيالن |زيست شناسي دريا96165611

(3)سه دخترپيام نور-واحداباده طشك-دانشگاه پيام نورفارس -مديريت صنعتي 95165629

(3)سه پسرغيرانتفاعي-كوهدشت-موسسه غيرانتفاعي نواوران -مديريت مالي 95165656

95165734
-واحدنوراباددلفان-دانشگاه پيام نورلرستان -مديريت جهانگردي 

پيام نور
(3)سه دختر

95165835
-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-واحدنهبندان
(3)سه پسر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-يزد-دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-حسابداري 95165874

(3)سه دخترغيرانتفاعي-كرمان-موسسه غيرانتفاعي مهر-حسابداري 95165902



95165938
پيام -واحدمسجدسليمان-دانشگاه پيام نورخوزستان -زمين شناسي 

نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزبم-دانشگاه پيام نوركرمان -مديريت جهانگردي 95165998

(3)سه دخترپيام نور-واحدپارسيان-دانشگاه پيام نورهرمزگان -حسابداري 95166014

(3)سه دخترپيام نور-واحدنرماشير-دانشگاه پيام نوركرمان -زيست شناسي 95166095

95166204
-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-علوم اقتصادي 

پيام نور-مركزدوگنبدان
(3)سه دختر

95166305
دانشگاه پيام نورسيستان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركززاهدان-وبلوچستان 
(3)سه پسر

95166436
-مركزشادخترد-دانشگاه پيام نوراستان مركزي -مديريت صنعتي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترغيرانتفاعي-شاهرود-موسسه غيرانتفاعي برايند-مديريت بازرگاني 95166436

(3)سه پسرغيرانتفاعي-قزوين-موسسه غيرانتفاعي تاكستان -كارداني حسابداري 95166534

(3)سه پسرپيام نور-واحدنظراباد-دانشگاه پيام نورالبرز-زمين شناسي 95166650

95166773
-دانشگاه پيام نورهرمزگان -شيالت -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-واحدبندرجاسك
(3)سه دختر

(3)سه پسرپيام نور-واحدخورموج-دانشگاه پيام نوربوشهر-مديريت صنعتي 95166859

(3)سه دخترپيام نور-مركزدهلران-دانشگاه پيام نورايالم -حسابداري 95166972

95166992
-گنبدكاووس-موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان -كارداني اموربانکي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

95167049
-موسسه غيرانتفاعي فروغ دانش ياسوج-كارداني امورمالي ومالياتي 

غيرانتفاعي
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدقشم-دانشگاه پيام نورهرمزگان -علوم اقتصادي 95167452

(3)سه پسرمجازي و بين الملل-تبريز-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -شيمي 95167470

(3)سه پسرپيام نور-واحدگلباف-دانشگاه پيام نوركرمان -حسابداري 95167637

(3)سه دخترغيرانتفاعي-كرمان-موسسه غيرانتفاعي رسالت -كارداني حسابداري 95167676

(3)سه دخترپيام نور-واحدخورموج-دانشگاه پيام نوربوشهر-مديريت دولتي 95168083



95168129
-مركزياسوج-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-زيست شناسي 

پيام نور
(3)سه پسر

(3)سه پسرپيام نور-مركزگلپايگان-دانشگاه پيام نوراصفهان -زمين شناسي 95168210

95168316
-دانشگاه پيام نورخوزستان -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-واحدهفتگل
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحداهر-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -زيست شناسي 95168351

95168434
دانشگاه پيام -ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزپلدختر-نورلرستان 
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-واحدراين-دانشگاه پيام نوركرمان -حسابداري 95169245

95169289
-دانشگاه پيام نورخوزستان -محيطزيست -مهندسي منابع طبيعي 

پيام نور-واحدايذه
(3)سه دختر

95169372
-دانشگاه پيام نورهرمزگان -اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-مركزميناب
(3)سه دختر

95169492
-موسسه غيرانتفاعي سنا-اقتصادكشاورزي -مهندسي كشاورزي 

غيرانتفاعي-ساري
(3)سه دختر

95169607
-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

پيام نور-واحدتربت جام
(3)سه پسر

95169730
پيام -مركزدوگنبدان-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-شيمي 

نور
(3)سه پسر

96170157
بندر /روزانه/ بندرعباس -دانشگاه هرمزگان |زيست شناسي دريا

كنگ و چارك
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدقشم-دانشگاه پيام نورهرمزگان -زيست شناسي 95170239

95170292
-دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري -تربيت بدني وعلوم ورزشي 

پيام نور-واحدشلمزار
(3)سه دختر

95170326
-واحدورزقان-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -مديريت صنعتي 

پيام نور
(3)سه دختر

(3)سه دخترپيام نور-مركزصفاشهر-دانشگاه پيام نورفارس -مهندسي اب وخاك 95170436

(3)سه دخترپيام نور-مركزبوشهر-دانشگاه پيام نوربوشهر-زيست شناسي 95170590

95170706
-واحدكليبر-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -مديريت بازرگاني 

پيام نور
(3)سه دختر

95171142
-واحدتکاب-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -مديريت بازرگاني 

پيام نور
(3)سه پسر

(3)سه دخترپيام نور-واحدبندرگز-دانشگاه پيام نورگلستان -مديريت دولتي 95171510



(3)سه دخترسراوان/روزانه/ مجتمع اموزش عالي سراوان |اقتصادكشاورزي96173592

96174616
دانشگاه |كارداني توليدوبهره برداري ازگياهان دارويي ومعطر

رودهن/نوبت دوم/ تخصصي فناوري هاي نوين امل 
(3)سه دختر

(3)سه دختربروجن/نوبت دوم/ دانشگاه صنعتي شاهرود |شيمي محض96176075

(3)سه دخترمالرد/غير انتفاعي/ دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي |مديريت بيمه96176460

(3)سه دخترزابل/روزانه/ دانشگاه زابل |اقتصادكشاورزي96181483

(3)سه دخترزابل/نوبت دوم/ دانشگاه زابل |مهندسي فضاي سبز96181783

(3)سه پسربندرگز/نوبت دوم/ دانشگاه زابل |مهندسي علوم دامي96185325

(3)سه پسرجيرفت/روزانه/ دانشگاه جيرفت |مهندسي علوم دامي96186182

(3)سه دخترگاليکش/روزانه/ دانشگاه گنبد |زيست شناسي دريا96187385

(3)سه دخترجيرفت/روزانه/ دانشگاه جيرفت |مهندسي علوم دامي96188442

96189000
سيب /روزانه/ مجتمع اموزش عالي سراوان |مهندسي علوم دامي

سوران و مهرستان
(3)سه دختر

باالی صد هزار95
اكثر كارداني هاي غير انتفاعي ها و بعضي از ليسانس هاي پيام نورهاي 

دور از مركز
(3)سه پسر و دختر


