
 
 ساری هدف عالی آموزش موسسه

 واحد دانشگاهی سطح یک کشوری
  کطًس عالی آمًصش عشصٍ دس آمًصضی فعالیت سال 14 اص تیص تا

 آمًصش کطًس سىجص ساصمان ساماوٍ دس وام ثثت طشیك اص

  98ورودی مهر ماه -  (بدون آزمون  )پیوسته  کارشناسی  مقطع در

. پذیزد می دانطجو سیز های رضته در

ف
دی

ر
 

 نام رشته
کد رشته 

ه  محل
فح

ص

چه
تر

دف
ف 

دی
ر

 
 نام رشته

کد رشته 

ه  محل
فح

ص

چه
تر

دف
 

 149 20367مهندسی پسشکی  7 149 20372 حقوق 1

 149 20369مهندسی کامپیوتر  8 149 20373روانشناسی  2

 149 20366مهندسی برق  9 149 20371حسابداری  3

 149 20368مهندسی صنایع  10  دفترچه دوم11 29353 مدیریت بازرکانی 4

 149 20365 انرشی مهندسی 11  دفترچه دوم11 29354 مدیریت صنعتی 5

     149 20370 معماریمهندسی  6

 تسـهیـالت ویصه
 %3۰ سمف تا داوطگاٌ مؤسس َیأت تصًیة تا ضُشیٍ تخفیف (1

 يسصضی، ي َىشي علمی،فشَىگی، مساتمات تشتش وفشات ویض ي( تحصیلی سضتٍ ي ممطع َش دس ) علمی تشتش داوطجًیان تشاي (2

 .ضًد می گشفتٍ وظش دس ثاتت ضُشیٍ تخفیف دسصذ 3۰ الی 1۰

 %1۰۰اص  ساسي ایثاسگشان ضُشستان امًس ي ضُیذ تىیاد اص تاییذیٍ اسائٍ تا  %25 تاالي جاوثاصان ي آصادگان ، ضُذاء فشصوذان (3

 .ضذ خًاَىذ تشخًداس ضُشیٍ تخفیف

 . دسصذ اص تخفیف ضُشیٍ ثاتت دس ویمسال ايل تشخًسداس خًاَىذ ضذ30داوطگاَیان ، فشَىگیان ي فشصوذان آوُا تا سمف  (4

 .ي ساصمان تُضیستی اص تخفیف ضُشیٍ تشخًسداس  خًاَىذ ضذ (سٌ)داوطجًیان تحت پًضص کمیتٍ امذاد امام خمیىی  (5

  .متماضی داوطجًیان تٍ سفاٌ صىذيق ضُشیٍ يام تسُیالت اسائٍ (6

 سایگان تصًست مجشب پضضکی ي تُذاضتی سياوطىاختی، تحصیلی، مطايسیه اص داوطجًیان  مىذي تُشٌ (7

 .تاضذ می مُیا داوطجًیان تشاي مىاسة مصًب وشخ تا واَاس يغزاي سایگان يسصضی امکاوات ، رَاب ي ایاب سشيیس (8

. تاضذ می مُیا ساسي ضُش داخل دس پسش ي دختش  داوطجًیان اسکان  تشاي خًدگشدان خًاتگاٌ (9

 یا اص مًسسٍ تٍ مشاجعٍ حضًسي تا تًاوىذ  می98 شهریور ماه سال 28 لغایت 97 اسفند ماه سال 20 اص دايطلثان 

 .ومایىذ وام ثثت تٍ الذام سىجص ساصمان ساماوٍ طشیك
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