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دانشگاه ها   پزدیس ومجاسی ، شبانه ، دوره های روسانه ظزفیت پذیزش صزفا با سوابق تحصیلی(  1جذول)

        وموسسات آموسش عالی کشور
 

 جمع مجاسی پزدیس شبانه روسانه گزوه های آسمایشی

 <9;:8 =5: ;< 9:;: 59;? =?تجزبی 

 13:29 * 91 :911 9898 9: تجزبی

 =8:59 ?=< ==9 9;?9 <8<< =?ریاضی

 12988 011 918 2:21 9:91 9:  ریاضی

 >8;8 :5< ?? =?< >8= =?اًساًی

 9192 1191 111 19:2 1911 9:انسانی

 ;8< * 95 :>8 88> =?ٌّز

 998 * 21 190 081 9:هنز

 5<>8 * 5: 85: 8895 =?سباى خارجِ 

 1091 * 91 911 1321 9:سبان خارجه 

 ><;99 5?85 98> =>?? <?<85 =?جوغ کل 

 :2291 1091 038 11199 31130 9:جمع کل 

 
  



 
، پیام نور و مجاسی غیزانتفاعی  دوره های غیزانتفاعی ظزفیت پذیزش صزفا با سوابق تحصیلی(3جذول )

       دانشگاه ها وموسسات آموسش عالی کشور 

 
 

 

 پیام نور غیزانتفاعی گزوه های آسمایشی
مجاسی 

 غیزانتفاعی
 جمع

 ;8<;85 ><: >9=<> 59>>9 =?تجزبی 

 08811 * 88991 9381 9: تجزبی

 8>?8:8 ><: 8:9<= 55=9< =?ریاضی

 118:38 201 31311 90208 9:  ریاضی

 =88<:8 <<88 ;98>?8 :5=5; =?اًساًی

 238:91 1911 398311 89:91 9:انسانی

 5<;89 * 85=; 5=<= =?ٌّز

 12191 * 8101 8:31 9:هنز

 5?8<8 885 55=88 5=9; =?خارجِ سباى 

 19391 131 13011 8831 9:سبان خارجه 

 8:8<:; 5<88 :8=8>9 =:8:<8 =?جوغ کل 

 823:28 3391 292011 198188 9:جمع کل 

 

   

   

   

 

  



 
 

دانشگاه ها  دوره های مختلف تحصیلی پذیزش صزفا با سوابق تحصیلی و درصذ ظزفیت(2جذول)

       وموسسات آموسش عالی کشور 
 

 درصذ 9: سال تعذاد پذیزش درصذ 8: سال تعذاد پذیزش گزوه های آسمایشی

 ػلَم تجزبی

 
8859<9 <? 89099 98 

 ریاضی ٍ فٌی

 
8=<:<< =; 131911 83 

 ػلَم اًساًیادبیات ٍ

 
8;5=99 >8 223102 98 

 ٌّز

 
8:9?; =; 12:38 83 

 سباى ّای خارجی

 
8?>=5 >8 1::31 93 

 جوغ کل

 
;>8>8= =< 800289 08 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

تحلیل شیوه پذیزش صزفا با سوابق تحصیلی در گزوه های آسمایشی  ودوره های  مختلف  تحصیلی دانشگاه 

 وموسسات آموسش عالی کشور        ها

 

 (1جذول شماره )

 

دٍرُ ّای رٍساًِ ،ضباًِ ،پزدیس ٍهجاسی درج  در در ایي جذٍل ظزفیت پذیزش صزفا با سَابق تحصیلی

 کِ@ گزدیذُ است

 =?ًسبت بِ سال  <?تؼذاد پذیزش درکٌکَر سال،در گزٍُ ّای آسهایطی ػلَم تجزبی ٍریاضی ٍفٌی -8-8

 است. کوتز

 =?ًسبت بِ سال  <?تؼذاد پذیزش درکٌکَر سال در گزٍُ ّای آسهایطی ادبیات ٍػلَم اًساًی ٌٍّز، -8-8

 ت.بیطتز اس

 هساٍی است. =?با سال  <?،تؼذاد پذیزش درکٌکَر سال در گزٍُ آسهایطی سباى ّای خارجی -8-9

ًسبت  <?در هجوَع در کلیِ گزٍُ ّای آسهایطی،ظزفیت پذیزش صزفا با سَابق تحصیلی در کٌکَر سال-:-8

 پیذا کزدُ است. کاّص=?بِ سال 

 

 

 (3جذول شماره )

 

دٍرُ ّای غیز اًتفاػی ،پیام ًَر ٍهجاسی غیزاًتفاػی  در سَابق تحصیلی در ایي جذٍل ظزفیت پذیزش صزفا با

 درج گزدیذُ است کِ@

ًسبت بِ سال  <?در گزٍُ ّای آسهایطی ػلَم تجزبی ،ریاضی ٍفٌی  ٌٍّز،تؼذاد پذیزش درکٌکَر سال -8-8

 است.کوتز =?

ًسبت  <?پذیزش درکٌکَر سال تؼذاد در گزٍُ ّای آسهایطی ادبیات ٍػلَم اًساًی ٍسباى ّای خارجی، -8-8

 بیطتز است. =?بِ سال 

 <?در هجوَع در کلیِ گزٍُ ّای آسهایطی،ظزفیت پذیزش صزفا با سَابق تحصیلی در کٌکَر سال -8-9

 پیذا کزدُ است. کاّص=?ًسبت بِ سال 

 

 

 



 

 

 

 

 (2جذول شماره )

هختلف تحصیلی درج گزدیذُ در ایي جذٍل ظزفیت ٍ درصذپذیزش صزفا با سَابق تحصیلی دردٍرُ ّای 

 است کِ@

 <?درصذ بَدُ است حال آى کِ در سال  ?>درصذ پذیزش  =?در گزٍُ آسهایطی ػلَم تجزبی درسال -9-8

 پیذا کزدُ است. کاّص درصذ;:پذیزش بِ  

 <?درصذ بَدُ است حال آى کِ در سال  ;=درصذ پذیزش  =?در گزٍُ آسهایطی ریاضی ٍفٌی درسال  -9-8

 پیذا کزدُ است.کاّص درصذ 8;پذیزش بِ  

درصذ بَدُ است حال آى کِ در  8<درصذ پذیزش  =?درسال  اًساًی ػلَمادبیات ٍدر گزٍُ آسهایطی -9-9

 پیذا کزدُ است. افشایصدرصذ ;<پذیزش بِ   <?سال 

پذیزش  <?درصذ بَدُ است حال آى کِ در سال  ;=درصذ پذیزش  =?درسال  ٌّزدر گزٍُ آسهایطی  -:-9

 پیذا کزدُ است. کاّصدرصذ 8=بِ  

درصذ را 8<هساٍی ٍػذد  <?درصذ پذیزش با سال  =?در گزٍُ آسهایطی سباى ّای خارجی درسال  -;-9

 ًطاى هی دّذ.

درصذ بَدُ است حال آى کِ در سال  >=درصذ پذیزش  =?ال در هجوَع درپٌج گزٍُ آسهایطی درس ->-9

 پیذا کزدُ است. کاّص درصذ=>پذیزش بِ   <?

 

هجلس ضَرای  8?89ضْزیَرهاُ  85با ػٌایت بِ هَارد هطزٍحِ درباال،قاًَى سٌجص ٍ پذیزش داًطجَ هصَب 

دی هاُ  88ٍ <ٍهصَبات پاًشدّویي ٍضاًشدّویي جلسِ ضَرای سٌجص ٍ پذیزش داًطجَ در هَرخ  اسالهی

درصذ اس ظزفیت پذیزش داًطجَ در تواهی سیز ًظام ّای آهَسش ػالی صزفا  ;<کِ هی بایست حذاقل  =?89

اسزی اًجام بز اساس سَابق تحصیلی با هالک هؼذل کتبی دیپلن داٍطلباى ٍ بذٍى ًیاس بِ ضزکت درکٌکَر سز

ضَد، ػولیاتی ًطذُ است .لذا با ایي تحلیل سیاست ساسهاى سٌجص آهَسش کطَردر ارتباط با کاّص 

لَم تجزبی ،تحقق پیذا ًخَاّذ بِ ٍیژُ در گزٍُ آسهایطی ػداٍطلباى هتقاضی رضتِ ّای با کٌکَر سزاسزی 

کزد.


