
 95 بهمن در مقطع رشته های بدون آزمون ثبت  نام شدگان جدول تحویل مدارک واحراز هویت 

  (خواهران 8-12ساعت)  ( برادران 13-16ساعت) 

 مترجمی زبان انگلیسی

 زبان فرانسه

 حسابداری )کارشناسی پیوسته و نا پیوسته(

 مترجمی زبان انگلیسی

 زبان فرانسه

 حسابداری )کارشناسی پیوسته و نا پیوسته( 

16/11/95 

 علوم تربیتی )کلیه گرایشها(–روانشناسی

 دبیری تربیت بدنی  -علوم ورزشی
 

 علوم تربیتی )کلیه گرایشها(–روانشناسی

 دبیری تربیت بدنی  -علوم ورزشی
 

یکشنبه
17/11/95 

)ناپیوسته(معماری مهندسی شهرسازی                  

 –مهندسی کامپیوتر)ناپیوسته و پیوسته( 

 شیمی )کلیه گرایشها( –مهندسی تولیدات گلخانه ای 

ریاضی و علوم تجربی-زمین شناسی  

معماری )ناپیوسته(مهندسی شهرسازی                  

 –مهندسی کامپیوتر)ناپیوسته و پیوسته( 

 یشها( شیمی )کلیه گرا–مهندسی تولیدات گلخانه ای 

ریاضی و علوم تجربی -زمین شناسی  

دوشنبه 

18/11/95

 

 

 

 95 بهمندرمقطع کارشناسی ارشد ثبت نام شدگان  جدول تحویل مدارک واحراز هویت 

  (خواهران 8-12ساعت)  ( برادران 13-16ساعت) 

آموزش  ومترجمی زبان -پرستاری )کلیه گرایشها(

شیمی )کلیه -زبان فرانسه وزبان شناسی –انگلیسی 

ریاضی  -زمین شناسی )کلیه گرایشها(-گرایشها(

 روانشناسی )کلیه گرایشها( -)کلیه گرایشها(

آموزش  ومترجمی زبان -پرستاری )کلیه گرایشها(

شیمی )کلیه -زبان فرانسه وزبان شناسی –انگلیسی 

ریاضی -زمین شناسی )کلیه گرایشها(-گرایشها(

 روانشناسی )کلیه گرایشها(-ایشها()کلیه گر

19/11/95 

 علوم تربیتی )کلیه گرایشها(

 –الهیات و معارف اسالمی  -حقوق )کلیه گرایشها(

 فلسفه-آموزش منابع انسانی -علوم اقتصادی

 علوم تربیتی )کلیه گرایشها(

 –الهیات و معارف اسالمی  -حقوق )کلیه گرایشها(

 فلسفه-آموزش منابع انسانی -علوم اقتصادی

چهارشنبه
20/11/95 

حسابداری-تربیت بدنی )کلیه گرایشها(

 -کشاورزی و صنایع غذایی )کلیه گرایشها(

 آلودگی وآموزش محیط زیست

   
 

حسابداری-تربیت بدنی )کلیه گرایشها(

 کشاورزی و صنایع غذایی )کلیه گرایشها(

 زیستآلودگی  وآموزش  محیط 

 شنبه

23/11/95 

کامپیوتر و عمران )کلیه گرایشها(–مهندسی برق 

امور فرهنگی )کلیه گرایشها(

-کامپیوتر و عمران )کلیه گرایشها(–مهندسی برق 

امور فرهنگی )کلیه گرایشها(
یکشنبه

24/11/95

مدیریت )کلیه گرایشها(

مهندسی معماری وفلسفه هنر

-مدیریت )کلیه گرایشها(

معماری وفلسفه هنر مهندسی
دوشنبه 

25/11/95

 

 

 



 

 95بهمن دکترای تخصصی ثبت نام شدگانجدول تحویل مدارک و احراز هویت 

1613 128  

–حسابداری   
 تربیت بدنی،مدیریت و علوم ارتباطات)کلیه گرایشها(،

-گرایشها(علوم تربیتی، علوم سیاسی ،الهیات )کلیه   
مشاوره -روابط بین الملل   

–حسابداری   
 تربیت بدنی،مدیریت و علوم ارتباطات)کلیه گرایشها(،

-علوم تربیتی، علوم سیاسی ،الهیات )کلیه گرایشها(  
مشاوره -روابط بین الملل   

26/11/95 

کشاورزی )کلیه گرایشها(،معماری ،شهرسازی و 
 گرایشها(روانشناسی )کلیه  -فلسفه هنر

علوم اقتصادی -مهندسی عمران ،برق و کامپیوتر
 وعلوم پایه )کلیه رشته ها(،

 زبانهای خارجی و زبان شناسی

کشاورزی )کلیه گرایشها(،معماری ،شهرسازی 
 روانشناسی )کلیه گرایشها( -و فلسفه هنر

علوم -مهندسی عمران ،برق و کامپیوتر
 اقتصادی وعلوم پایه )کلیه رشته ها(،

 ای خارجی و زبان شناسیزبانه

27/11/95 

 

 95دربهمن آزمون سراسری  ثبت نام شدگان جدول تحویل مدارک واحراز هویت 

 

1613 128  

صنایع غذایی -کشاورزی )کلیه گرایشها(  
مامایی ودندانپزشکی -پرستاری  

غذایی صنایع -کشاورزی )کلیه گرایشها(  
مامایی ودندانپزشکی -پرستاری  

شنبه

30/11/95 

  1/12/95یکشنبه  مهندسی عمران ،برق و معماری –حقوق  مهندسی عمران ،برق و معماری –حقوق 

 

 


