
( 1با ضرایب گرایش )تجارت الکترونیکی  - ( IT )مهندسی فناوری اطالعات  - 1276

هردزى30داًطگاُ اصفْاى33550رٍزاًِ

هردزى50داًطگاُ صٌعتی اهیرکبیر33551رٍزاًِ

هردزى50داًطگاُ صٌعتی خَاجِ ًصرالذیي طَسی33552رٍزاًِ

هردزى80داًطگاُ علن ٍ صٌعت ایراى33553رٍزاًِ

0زى90داًطگاُ قن33554رٍزاًِ

هرد90داًطگاُ قن33555رٍزاًِ

ضیَُ آهَزش هحَرزى60داًطگاُ قن33556رٍزاًِ

ضیَُ آهَزش هحَرهرد600داًطگاُ قن33557رٍزاًِ

هردزى20داًطگاُ اصفْاى33558ًَبت دٍم

هردزى30داًطگاُ صٌعتی اهیرکبیر33559ًَبت دٍم

هردزى10داًطگاُ صٌعتی خَاجِ ًصرالذیي طَسی33560ًَبت دٍم

ضیَُ آهَزش هحَرهردزى10داًطگاُ صٌعتی خَاجِ ًصرالذیي طَسی33561ًَبت دٍم

هردزى20داًطگاُ علن ٍ صٌعت ایراى33562ًَبت دٍم

ضیَُ آهَزش هحَرهردزى600داًطگاُ ضیراز33563هجازی

ضیَُ آهَزش هحَرهردزى450داًطگاُ صٌعتی خَاجِ ًصرالذیي طَسی33564هجازی

ضیَُ آهَزش هحَرهردزى600تْراى- هَسِ غیراًتفاعی هجازی ًَرطَبی 33565هجازی

هحل تحصیل پردیس خَدگرداى داًطگا0ُزى07داًطگاُ قن33566پردیس خَدگرداى

هحل تحصیل پردیس خَدگرداى داًطگاُهرد080داًطگاُ قن33567پردیس خَدگرداى

( 2با ضرایب گرایش )امنیت اطالعات  -( IT )مهندسی فناوری اطالعات  - 1276

هردزى50داًطگاُ اصفْاى33568رٍزاًِ

هردزى50داًطگاُ تربیت هذرس33569رٍزاًِ

هردزى40داًطگاُ صٌعتی اهیرکبیر33570رٍزاًِ

 ضرایط در اًتْای دفترچ0ِهحل تحصیل تْراى هردزى100داًطگاُ صٌعتی هالک اضتر33571رٍزاًِ

هردزى20داًطگاُ اصفْاى33572ًَبت دٍم

هردزى20داًطگاُ صٌعتی اهیرکبیر33573ًَبت دٍم

 ضرایط در اًتْای دفترچ0ِهحل تحصیل تْراى هردزى90داًطگاُ صٌعتی هالک اضتر33574ًَبت دٍم



هردزى150ـ هطْذ غیراًتفاعی (ع)داًطگاُ بیي الوللی اهام رضا 33575غیراًتفاعی

ضیَُ آهَزش هحَرهردزى150ـ هطْذ غیراًتفاعی (ع)داًطگاُ بیي الوللی اهام رضا 33576غیراًتفاعی

هردزى150قن-هَسسِ غیراًتفاعی تعالی33577غیراًتفاعی

 ضرایط در اًتْای دفترج0ِ هحل تحصیل تْراى 0ضیَُ اهَزش هحَر هردزى300داًطگاُ صٌعتی هالک اضتر33578هجازی

( 3با ضرایب گرایش )شبکه های کامپیوتری  - ( IT )مهندسی فناوری اطالعات  - 1276

هردزى30داًطگاُ ارٍهی33579ِرٍزاًِ

هردزى50داًطگاُ اصفْاى33580رٍزاًِ

هردزى50ّوذاى- داًطگاُ بَعلی سیٌا 33581رٍزاًِ

ضرایط در اًتْای دفترچِهرد50(ع)داًطگاُ جاهع اهام حسیي34053رٍزاًِ

هردزى60داًطگاُ صٌعتی اهیرکبیر33582رٍزاًِ

هردزى30داًطگاُ صٌعتی خَاجِ ًصرالذیي طَسی33583رٍزاًِ

هردزى40داًطگاُ صٌعتی سٌْذ تبریس33584رٍزاًِ

هردزى80داًطگاُ صٌعتی ضیراز33585رٍزاًِ

ضیَُ آهَزش هحَرهردزى40داًطگاُ صٌعتی ضیراز34054رٍزاًِ

هردزى60داًطگاُ علن ٍ صٌعت ایراى33586رٍزاًِ

هردزى80داًطگاُ یسد33587رٍزاًِ

هردزى20داًطگاُ ارٍهی33588ًَِبت دٍم

هردزى20داًطگاُ اصفْاى33589ًَبت دٍم

هردزى30ّوذاى- داًطگاُ بَعلی سیٌا 33590ًَبت دٍم

هردزى30داًطگاُ صٌعتی اهیرکبیر33591ًَبت دٍم

هردزى10داًطگاُ صٌعتی خَاجِ ًصرالذیي طَسی33592ًَبت دٍم

هردزى10داًطگاُ صٌعتی سٌْذ تبریس33593ًَبت دٍم

هردزى20داًطگاُ علن ٍ صٌعت ایراى33594ًَبت دٍم

هردزى70داًطگاُ یسد33595ًَبت دٍم

هردزى150ساری- هَسسِ غیراًتفاعی رٍزبْاى 33596غیراًتفاعی

هردزى150ساری- هَسسِ غیراًتفاعی صفاّاى 33597غیراًتفاعی

هحل تحصیل پردیس خَدگرداى داًطگاُهردزى150داًطگاُ صٌعتی ضیراز33598پردیس خَدگرداى



( 4با ضرایب گرایش  ) ( IT )مهندسی فناوری اطالعات - 1276

0زى60(س)داًطگاُ السّرا 33599رٍزاًِ

ضیَُ آهَزش هحَر0زى20(س)داًطگاُ السّرا 33600رٍزاًِ

هردزى70داًطگاُ تحصیالت تکویلی صٌعتی ٍ فٌاٍری پیطرفتِ کرهاى33601رٍزاًِ

گرایص سیستوْای تکٌَلَشی اطالعاتهردزى50داًطگاُ تربیت هذرس33602رٍزاًِ

هردزى80داًطگاُ تْراى33603رٍزاًِ

هحل تحصیل پردیس قنهردزى100داًطگاُ تْراى33604رٍزاًِ

 ضرایط در اًتْای دفترچ0ِگرایص اهٌیت اطالعات هردزى50داًطگاُ ضاّذ33605رٍزاًِ

گرایص سیستن ّای چذ رساًِ ایهردزى50داًطگاُ رازی کرهاًطا34055ُرٍزاًِ

گرایص هعواری سازهاًیهردزى50داًطگاُ ضْیذ بْطتی33606رٍزاًِ

گرایص ضبکِ ّای کاهپیَتریهردزى80تبریس- داًطگاُ ضْیذ هذًی آرربایجاى 33607رٍزاًِ

هردزى40داًطگاُ صٌعتی ارٍهی33608ِرٍزاًِ

هردزى170داًطگاُ صٌعتی ضریف33609رٍزاًِ

ضیَُ آهَزش هحَرهردزى10داًطگاُ صٌعتی ضریف33610رٍزاًِ

گرایص هخابرات اهيهردزى70داًطگاُ یسد33611رٍزاًِ

زى40(س)داًطگاُ السّرا 33612ًَبت دٍم

ضیَُ آهَزش هحَرزى20(س)داًطگاُ السّرا 33613ًَبت دٍم

هردزى30داًطگاُ تحصیالت تکویلی صٌعتی ٍ فٌاٍری پیطرفتِ کرهاى33614ًَبت دٍم

هردزى40داًطگاُ تْراى33615ًَبت دٍم

هحل تحصیل پردیس قنهردزى60داًطگاُ تْراى33616ًَبت دٍم

 ضرایط در اًتْای دفترچ0ِگرایص اهٌیت اطالعات هردزى30داًطگاُ ضاّذ33617ًَبت دٍم

هردزى10داًطگاُ صٌعتی ضریف33618ًَبت دٍم

ضیَُ اهَزش هحَرهردزى10داًطگاُ صٌعتی ضریف33619ًَبت دٍم

گرایص هخابرات اهيهردزى60داًطگاُ یسد33620ًَبت دٍم

 ضیَُ اهَزش هحَر0گرایص سیستن ّای چٌذرساًِ ای هردزى150داًطگاُ پیام ًَر هرکس بیي الولل عسلَی33621ِپیام ًَر

گرایص هخابرات اهيهردزى150ـ هطْذ غیراًتفاعی (ع)داًطگاُ بیي الوللی اهام رضا 33622غیراًتفاعی

 ضیَُ آهَزش هحَر0گرایص هخابرات اهي هردزى150ـ هطْذ غیراًتفاعی (ع)داًطگاُ بیي الوللی اهام رضا 33623غیراًتفاعی



هردزى150بابل- داًطگاُ علَم ٍ فٌَى هازًذراى 33624غیراًتفاعی

هردزى150قن-هَسسِ غیراًتفاعی تعالی33625غیراًتفاعی

 ضیَُ آهَزش هحَر0گرایص طراحی ٍ تَلیذ ًرم افسار هردزى600داًطگاُ ضیراز33626هجازی

 ضیَُ آهَزش هحَر0گرایص تجارت الکترًٍیک هردزى250داًطگاُ گیالى ـ رضت33627هجازی

 ضیَُ آهَزش هحَر0گرایص ضبکِ ّای کاهپیَتری هردزى250داًطگاُ گیالى ـ رضت33628هجازی

 گرایص اهیٌیت اطالعات0هحل تحصیل پردیس خَدگرداى داًطگاُ ٍاقع در جسیرُ کیص هردزى150داًطگاُ تْراى33629پردیس خَدگرداى

هحل تحصیل پردیس خَدگرداى داًطگاُهردزى015داًطگاُ صٌعتی ارٍهی33630ِپردیس خَدگرداى

هحل تحصیل پردیس خَدگرداى هٌْذسی ٍ علَم ٍاقع در جسیرُ کیصهردزى200داًطگاُ صٌعتی ضریف33631پردیس خَدگرداى

 ضیَُ آهَزش هحَر0هحل تحصیل پردیس خَدگرداى هٌْذسی ٍ علَم ٍاقع در جسیرُ کیص هردزى200داًطگاُ صٌعتی ضریف33632پردیس خَدگرداى

 گرایص تجارت الکترًٍیک0هحل تحصیل پردیس خَدگرداى هٌْذسی ٍ علَم ٍاقع در اًسلی هردزى200داًطگاُ گیالى ـ رضت33633پردیس خَدگرداى

 گرایص ضبکِ ّای کاهپیَتری0هحل تحصیل پردیس خَدگرداى هٌْذسی ٍ علَم ٍاقع در اًسلی هردزى200داًطگاُ گیالى ـ رضت33634پردیس خَدگرداى

( 4با ضرایب گرایش  )مدیریت سیستمهای اطالعات - ( IT )مهندسی فناوری اطالعات  - 1276

هردزى50داًطگاُ صٌعتی خَاجِ ًصرالذیي طَسی33635رٍزاًِ

هردزى10داًطگاُ صٌعتی خَاجِ ًصرالذیي طَسی33636ًَبت دٍم

ضیَُ آهَزش هحَرهردزى10داًطگاُ صٌعتی خَاجِ ًصرالذیي طَسی33637ًَبت دٍم

هردزى150چالَس-هَسسِ غیراًتفاعی پَیٌذگاى داًص33638غیراًتفاعی

هردزى150فَالدضْر اصفْاى-هَسسِ غیراًتفاعی صٌعتی فَالد33639غیراًتفاعی

ضیَُ آهَزش هحَرهردزى600داًطگاُ ضیراز33640هجازی

ضیَُ آهَزش هحَرهردزى600تْراى- هَسسِ غیراًتفاعی هجازی هْرالبرز33641هجازی

( 4با ضرایب گرایش )مهندسی فناوری اطالعات پزشکی  - 1276

هحل تحصیل داًطکذُ علَم ٍ فٌَى ًَیيهردزى100داًطگاُ تْراى33642رٍزاًِ

هردزى50داًطگاُ صٌعتی اهیرکبیر34070رٍزاًِ

هحل تحصیل داًطکذُ علَم ٍ فٌَى ًَیيهردزى50داًطگاُ تْراى33643ًَبت دٍم


