
ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوراسگان

1علمی کاربردي گرافیک- گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما مشهد

1گرافیک-گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما مشهد

1معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مشهد

1الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما نجف آباد

1الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما نجف آباد

1الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما نجف آباد

1الکتروتکنیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما نجف آباد

1الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما نجف آباد

1الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما نجف آباد

1تعمیر و نگهداري خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما نجف آباد

1ریخته گريآموزشکده فنی و حرفه اي سما نجف آباد

1ساخت و تولیدآموزشکده فنی و حرفه اي سما نجف آباد

1ساخت و تولید - ماشین ابزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما نجف آباد

1ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما نجف آباد

1ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما نجف آباد

1علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما نجف آباد

1علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما نجف آباد

1علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما نجف آباد

1علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما نجف آباد

1علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما نجف آباد

1علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما نجف آباد

1علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما نجف آباد

1عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما نجف آباد

ـ ساخت و تولیدآموزشکده فنی و حرفه اي سما نجف آباد 1کاردان فنی مکانیک 

1کاردان فنی مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما نجف آباد

1کاردانی فنی مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما نجف آباد

1کاردانی فنی نقشه کشی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما نجف آباد

1کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما نجف آباد

1کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما نجف آباد

1متالورژي-ریخته گريآموزشکده فنی و حرفه اي سما نجف آباد

1مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما نجف آباد

1نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما نجف آباد

1نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما نجف آباد

1پژوهش هنرپردیس علوم و تحقیقات اصفهان

1انگل شناسی دامپزشکیپردیس علوم و تحقیقات البرز

1مهندسی معماريپردیس علوم و تحقیقات خراسان رضوي

1اصالح نباتاتواحد اصفهان - خوراسگان

1اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد اصفهان - خوراسگان

1امور دامیواحد اصفهان - خوراسگان

1امور زراعی و باغیواحد اصفهان - خوراسگان

1انیمیشنواحد اصفهان - خوراسگان

1بیوتکنولوژي کشاورزيواحد اصفهان - خوراسگان

1تغذیه دامواحد اصفهان - خوراسگان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)
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ترازرشتهواحد

1حشره شناسی کشاورزيواحد اصفهان - خوراسگان

1خاکشناسیواحد اصفهان - خوراسگان

1خاکشناسی- بیولوژي و بیوتکنولوژي خاكواحد اصفهان - خوراسگان

1خاکشناسی-پیدایش، رده بندي و ارزیابی خاكواحد اصفهان - خوراسگان

1خاکشناسی-شیمی و حاصلخیزي خاكواحد اصفهان - خوراسگان

1خاکشناسی-فیزیک و حفاظت خاكواحد اصفهان - خوراسگان

1زراعتواحد اصفهان - خوراسگان

1زراعت واصالح نباتاتواحد اصفهان - خوراسگان

1ژنتیک و به نژادي گیاهیواحد اصفهان - خوراسگان

1شهرسازيواحد اصفهان - خوراسگان

1طراحی لباسواحد اصفهان - خوراسگان

1علمی کاربردي معماريواحد اصفهان - خوراسگان

1علوم باغبانیواحد اصفهان - خوراسگان

1علوم باغبانی-بیوتکنولوژي و ژنتیک مولکولی محصوالت باغبانیواحد اصفهان - خوراسگان

1علوم باغبانی-فیزیولوژي و اصالح درختان میوهواحد اصفهان - خوراسگان

1علوم باغبانی-فیزیولوژي و اصالح سبزي هاواحد اصفهان - خوراسگان

1علوم باغبانی-فیزیولوژي و اصالح گل و گیاهان زینتیواحد اصفهان - خوراسگان

1علوم باغبانی-فیزیولوژي و اصالح گیاهان دارویی، ادویه اي و عطريواحد اصفهان - خوراسگان

واحد اصفهان - خوراسگان

علوم باغبانی-فیزیولوژي و فناوري پس از برداشت محصوالت 

1باغبانی

1علوم باغبانی - گیاهان زینتیواحد اصفهان - خوراسگان

1علوم دامیواحد اصفهان - خوراسگان

1علوم دامی - اصالح نژاد دامواحد اصفهان - خوراسگان

1علوم دامی - تغذیه دامواحد اصفهان - خوراسگان

1علوم دامی - فیزیولوژي دامواحد اصفهان - خوراسگان

1علوم دامی - مدیریت دامپروريواحد اصفهان - خوراسگان

1علوم و مهندسی آبواحد اصفهان - خوراسگان

1علوم و مهندسی باغبانیواحد اصفهان - خوراسگان

1علوم و مهندسی باغبانی - اصالح و بیوتکنولوژي گیاهان باغبانیواحد اصفهان - خوراسگان

1علوم و مهندسی باغبانی - تولید محصوالت گلخانه ايواحد اصفهان - خوراسگان

1علوم و مهندسی باغبانی - درختان میوهواحد اصفهان - خوراسگان

1علوم و مهندسی باغبانی - سبزي هاواحد اصفهان - خوراسگان

واحد اصفهان - خوراسگان

علوم و مهندسی باغبانی - فیزیولوژي تولید و پس از برداشت 

1گیاهان باغبانی

1علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان داروییواحد اصفهان - خوراسگان

1علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان زینتیواحد اصفهان - خوراسگان

1علوم و مهندسی خاكواحد اصفهان - خوراسگان

1علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد اصفهان - خوراسگان

1علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذاییواحد اصفهان - خوراسگان

1علوم و مهندسی صنایع غذایی - شیمی مواد غذاییواحد اصفهان - خوراسگان

1علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذاییواحد اصفهان - خوراسگان
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1علوم و مهندسی صنایع غذایی - علوم مواد غذاییواحد اصفهان - خوراسگان

1علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذاییواحد اصفهان - خوراسگان

1علوم و مهندسی محیط زیستواحد اصفهان - خوراسگان

1علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی محیط زیستواحد اصفهان - خوراسگان

1علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی هاي محیط زیستواحد اصفهان - خوراسگان

1فتوگرافیک عکاسیواحد اصفهان - خوراسگان

1فتوگرافیک گرافیکواحد اصفهان - خوراسگان

1فلسفه هنرواحد اصفهان - خوراسگان

1کاردانی حرفه اي معماري _ معماري داخلیواحد اصفهان - خوراسگان

1گیاه پزشکیواحد اصفهان - خوراسگان

1گیاهپزشکیواحد اصفهان - خوراسگان

1محیط زیستواحد اصفهان - خوراسگان

1محیط زیست - آلودگی محیط زیستواحد اصفهان - خوراسگان

1محیط زیست - آلودگیهاي محیط زیستواحد اصفهان - خوراسگان

1محیط زیست - تنوع زیستیواحد اصفهان - خوراسگان

1مدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري خاكواحد اصفهان - خوراسگان

واحد اصفهان - خوراسگان

مدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري خاك - بیولوژي و 

1بیوتکنولوژي خاك

واحد اصفهان - خوراسگان

مدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري خاك - شیمی ، حاصلخیزي 

1خاك و تغذیه گیاه

واحد اصفهان - خوراسگان

مدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري خاك - شیمی و حاصلخیزي 

1خاك

1مدیریت منابع خاكواحد اصفهان - خوراسگان

1مدیریت منابع خاك - فیزیک و حفاظت خاكواحد اصفهان - خوراسگان

1مدیریت منابع خاك - منابع خاك و ارزیابی اراضیواحد اصفهان - خوراسگان

1مدیریت و کنترل بیابانواحد اصفهان - خوراسگان

1مرمت بناهاي تاریخیواحد اصفهان - خوراسگان

1معماريواحد اصفهان - خوراسگان

1معماري داخلیواحد اصفهان - خوراسگان

1مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد اصفهان - خوراسگان

1مهندسی تولیدات گیاهیواحد اصفهان - خوراسگان

1مهندسی زراعتواحد اصفهان - خوراسگان

1مهندسی شهرسازيواحد اصفهان - خوراسگان

1مهندسی علوم دامیواحد اصفهان - خوراسگان

1مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد اصفهان - خوراسگان

1مهندسی فضاي سبزواحد اصفهان - خوراسگان

1مهندسی کشاورزي- بیوتکنولوژي کشاورزيواحد اصفهان - خوراسگان

1مهندسی کشاورزي- خاکشناسیواحد اصفهان - خوراسگان

واحد اصفهان - خوراسگان

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح 

1درختان میوه

واحد اصفهان - خوراسگان

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح سبزي 

1ها

واحد اصفهان - خوراسگان

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح گل و 

1گیاهان زینتی
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واحد اصفهان - خوراسگان

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح 

1گیاهان دارویی، ادویه اي و عطري

واحد اصفهان - خوراسگان

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و فناوري پس 

1از برداشت محصوالت باغبانی

1مهندسی کشاورزي-علوم دامی گرایش اصالح نژاددامواحد اصفهان - خوراسگان

1مهندسی کشاورزي - حشره شناسی کشاورزيواحد اصفهان - خوراسگان

واحد اصفهان - خوراسگان

مهندسی کشاورزي - خاکشناسی گرایش پیدایش، رده بندي و 

1ارزیابی خاك

1مهندسی کشاورزي - خاکشناسی گرایش شیمی و حاصلخیزي خاكواحد اصفهان - خوراسگان

1مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد اصفهان - خوراسگان

1مهندسی کشاورزي - علوم باغبانیواحد اصفهان - خوراسگان

1مهندسی کشاورزي - علوم باغبانی - تولیدات گلخانه ايواحد اصفهان - خوراسگان

واحد اصفهان - خوراسگان

مهندسی کشاورزي - علوم باغبانی گرایش بیوتکنولوژي و ژنتیک 

1مولکولی محصوالت باغبانی

1مهندسی کشاورزي - علوم باغبانی گرایش تولیدات گلخانه ايواحد اصفهان - خوراسگان

1مهندسی کشاورزي - علوم خاكواحد اصفهان - خوراسگان

1مهندسی کشاورزي - علوم دامیواحد اصفهان - خوراسگان

1مهندسی کشاورزي - علوم دامی - فیزیولوژي دامواحد اصفهان - خوراسگان

1مهندسی کشاورزي - علوم دامی گرایش تغذیه دامواحد اصفهان - خوراسگان

1مهندسی کشاورزي - علوم دامی گرایش فیزیولوژيواحد اصفهان - خوراسگان

1مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد اصفهان - خوراسگان

1مهندسی کشاورزي - گیاه پزشکیواحد اصفهان - خوراسگان

1مهندسی کشاورزي -اصالح نباتاتواحد اصفهان - خوراسگان

1مهندسی کشاورزي -زراعتواحد اصفهان - خوراسگان

واحد اصفهان - خوراسگان

مهندسی کشاورزي -علوم خاك گرایش پیدایش، رده بندي و 

1ارزیابی خاك

1مهندسی کشاورزي -علوم خاك گرایش شیمی و حاصلخیزي خاكواحد اصفهان - خوراسگان

1مهندسی کشاورزي ـ آبواحد اصفهان - خوراسگان

1مهندسی معماريواحد اصفهان - خوراسگان

1مهندسی منابع طبیعی - محیط زیستواحد اصفهان - خوراسگان

1مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابانی - خاکشناسیواحد اصفهان - خوراسگان

واحد اصفهان - خوراسگان

مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست گرایش آلودگیهاي محیط 

1زیست

1انگل شناسی دامپزشکیواحد بابل

1بافت شناسیواحد بابل

1بافت شناسی دامپزشکیواحد بابل

1بهداشت آبزیانواحد بابل

1بهداشت مواد غذایی با منشاء دامیواحد بابل

1بهداشت و بیماري هاي آبزیانواحد بابل

1بهداشت و بیماري هاي آبزیان (دستیاري)واحد بابل
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1دامپزشکیواحد بابل

1قارچ شناسیواحد بابل

1قارچ شناسی دامپزشکیواحد بابل

1کاردانی دامپزشکیواحد بابل

1اتاق عملواحد پزشکی تهران

1آموزش پرستاريواحد پزشکی تهران

1بهداشت حرفه ايواحد پزشکی تهران

1بهداشت خانوادهواحد پزشکی تهران

1بهداشت دهانواحد پزشکی تهران

1بهداشت عمومیواحد پزشکی تهران

1بهداشت مبارزه با بیماریهاواحد پزشکی تهران

1بهداشت محیطواحد پزشکی تهران

1بیماریهاي داخلیواحد پزشکی تهران

1بیوشیمیواحد پزشکی تهران

1پرستاريواحد پزشکی تهران

1پرستاري داخلی - جراحیواحد پزشکی تهران

1پرستاري سالمت جامعهواحد پزشکی تهران

1پرستاري کودکانواحد پزشکی تهران

1پرستاري مراقبت هاي ویژهواحد پزشکی تهران

1پروتز دندانواحد پزشکی تهران

1پزشکیواحد پزشکی تهران

1تکنولوژي اتاق عملواحد پزشکی تهران

1تکنیسین اطاق عملواحد پزشکی تهران

1داروسازيواحد پزشکی تهران

1دستیاري رادیولوژي دهان و فک و صورتواحد پزشکی تهران

1دستیاري ارتودانتیکسواحد پزشکی تهران

1دستیاري اندودانتیکسواحد پزشکی تهران

1دستیاري بیماري هاي داخلیواحد پزشکی تهران

1دستیاري بیماریهاي دهان و فک و صورتواحد پزشکی تهران

1دستیاري پروتزهاي دندانیواحد پزشکی تهران

1دستیاري پریودانتیکسواحد پزشکی تهران

1دستیاري جراحی دهان و فک و صورتواحد پزشکی تهران

1دستیاري دندانپزشکی ترمیمیواحد پزشکی تهران

1دستیاري دندانپزشکی کودکانواحد پزشکی تهران

1دندانپزشکیواحد پزشکی تهران

1روان پرستاريواحد پزشکی تهران

1زیست شناسی - سلولی و مولکولیواحد پزشکی تهران

1زیست شناسی - علوم جانوري گرایش بیو سیستماتیک جانوريواحد پزشکی تهران

1زیست شناسی - علوم جانوري گرایش سیستماتیک جانوريواحد پزشکی تهران

1زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد پزشکی تهران

1زیست شناسی -ژنتیکواحد پزشکی تهران

1زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولیواحد پزشکی تهران



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1زیست شناسی جانوريواحد پزشکی تهران

1زیست شناسی جانوري - بیوسیستماتیکواحد پزشکی تهران

1زیست شناسی جانوري - فیزیولوژيواحد پزشکی تهران

1زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد پزشکی تهران

1زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمیواحد پزشکی تهران

1زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولیواحد پزشکی تهران

1زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد پزشکی تهران

1زیست شناسی سلولی و مولکولی ـ ژنتیکواحد پزشکی تهران

1زیست شناسی گیاهیواحد پزشکی تهران

1زیست فناوري پزشکیواحد پزشکی تهران

1ژنتیکواحد پزشکی تهران

1سم شناسیواحد پزشکی تهران

1شیمی- کاربرديواحد پزشکی تهران

1شیمی داروییواحد پزشکی تهران

1شیمی محضواحد پزشکی تهران

1علوم آزمایشگاهیواحد پزشکی تهران

1علوم تشریحیواحد پزشکی تهران

1فارماکولوژيواحد پزشکی تهران

1ماماییواحد پزشکی تهران

1مدیریت خدمات بهداشتی و درمانیواحد پزشکی تهران

1مربی بهداشت مدارسواحد پزشکی تهران

1مربی کودكواحد پزشکی تهران

1مهندسی بافتواحد پزشکی تهران

1مهندسی بهداشت حرفه ايواحد پزشکی تهران

1مهندسی بهداشت حرفه اي و ایمنی کارواحد پزشکی تهران

1مهندسی بهداشت محیطواحد پزشکی تهران

1میکروبیولوژيواحد پزشکی تهران

1میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زاواحد پزشکی تهران

1میکروبیولوژي - میکروب هاي بیماري زاواحد پزشکی تهران

1میکروبیولوژي - میکروبیولوژي محیطیواحد پزشکی تهران

1نانو فناوري پزشکیواحد پزشکی تهران

1هوشبريواحد پزشکی تهران

1بهداشت خانوادهواحد پزشکی تهران-ظرفیت مازاد خودگردان

1بهداشت مبارزه با بیماریهاواحد پزشکی تهران-ظرفیت مازاد خودگردان

1پرستاريواحد پزشکی تهران-ظرفیت مازاد خودگردان

1پزشکیواحد پزشکی تهران-ظرفیت مازاد خودگردان

1تکنولوژي اتاق عملواحد پزشکی تهران-ظرفیت مازاد خودگردان

1داروسازيواحد پزشکی تهران-ظرفیت مازاد خودگردان

1دندانپزشکیواحد پزشکی تهران-ظرفیت مازاد خودگردان

1علوم آزمایشگاهیواحد پزشکی تهران-ظرفیت مازاد خودگردان

1ماماییواحد پزشکی تهران-ظرفیت مازاد خودگردان

1مهندسی بهداشت حرفه ايواحد پزشکی تهران-ظرفیت مازاد خودگردان

1مهندسی بهداشت حرفه اي و ایمنی کارواحد پزشکی تهران-ظرفیت مازاد خودگردان

1مهندسی بهداشت محیطواحد پزشکی تهران-ظرفیت مازاد خودگردان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1هوشبريواحد پزشکی تهران-ظرفیت مازاد خودگردان

1ادبیات عربیواحد تهران جنوب

1ادیان و عرفان تطبیقیواحد تهران جنوب

1اقتصادواحد تهران جنوب

1اقتصاد اسالمیواحد تهران جنوب

1اقتصاد بازرگانیواحد تهران جنوب

1اقتصاد نظريواحد تهران جنوب

1اقتصادانرژيواحد تهران جنوب

1اکتشاف معدنواحد تهران جنوب

1الهیات و معارف اسالمیواحد تهران جنوب

1الهیات و معارف اسالمی - علوم قرآن و حدیثواحد تهران جنوب

1الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد تهران جنوب

1الهیات و معارف اسالمی - فلسفه و کالم اسالمیواحد تهران جنوب

1امور بانکیواحد تهران جنوب

1امور فرهنگی - مدیریت امور فرهنگیواحد تهران جنوب

1اندیشه سیاسی در اسالمواحد تهران جنوب

1آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی - امدادگر ورزشیواحد تهران جنوب

1آموزش ابتداییواحد تهران جنوب

1آموزش دینی و عربیواحد تهران جنوب

1آموزش زبان انگلیسیواحد تهران جنوب

1آموزش عالی - مدیریت آموزش عالیواحد تهران جنوب

1آموزش و بهسازي منابع انسانیواحد تهران جنوب

1آموزش و پرورش ابتداییواحد تهران جنوب

1بانکداريواحد تهران جنوب

1برنامه ریزي درسیواحد تهران جنوب

1برنامه ریزي سیستمهاي اقتصاديواحد تهران جنوب

1برنامه ریزي ومهندسی حمل ونقلواحد تهران جنوب

1بهره برداري ازمنابع نفتواحد تهران جنوب

1پژوهش علوم اجتماعیواحد تهران جنوب

1تاسیساتواحد تهران جنوب

1تبدیل انرژيواحد تهران جنوب

1تحقیقات آموزشیواحد تهران جنوب

1تربیت بدنیواحد تهران جنوب

1تربیت بدنی و علوم ورزشی-بیومکانیک ورزشیواحد تهران جنوب

1تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشیواحد تهران جنوب

1تربیت بدنی و علوم ورزشی - رفتار حرکتیواحد تهران جنوب

1تربیت بدنی و علوم ورزشی -فیزیولوژي ورزشیواحد تهران جنوب

1تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد تهران جنوب

1تربیت دبیر زبان انگلیسیواحد تهران جنوب

1تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد تهران جنوب

1تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد تهران جنوب

1تکنولوژي آموزشیواحد تهران جنوب

1تکنولوژي صنعتیواحد تهران جنوب



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1توسعه اقتصادي و برنامه ریزيواحد تهران جنوب

1تولید صنعتیواحد تهران جنوب

1جامعه شناسیواحد تهران جنوب

1جامعه شناسی ورزشواحد تهران جنوب

1جامعه شناسی ورزشیواحد تهران جنوب

1جغرافیا و برنامه ریزي شهريواحد تهران جنوب

واحد تهران جنوب

جغرافیا و برنامه ریزي شهري - برنامه ریزي مسکن و بازآفرینی 

1شهري

1جغرافیا و برنامه ریزي گردشگريواحد تهران جنوب

1جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري - گردشگري روستاییواحد تهران جنوب

1حسابداريواحد تهران جنوب

1حسابداري- مالیاتیواحد تهران جنوب

1حسابداري - حسابرسیواحد تهران جنوب

1حسابداري -دولتیواحد تهران جنوب

1حقوقواحد تهران جنوب

1حقوق - حقوق ثبتیواحد تهران جنوب

1حقوق بین المللواحد تهران جنوب

1حقوق بین الملل عمومیواحد تهران جنوب

1حقوق تجارت بین المللواحد تهران جنوب

1حقوق ثبت اسناد و امالكواحد تهران جنوب

1حقوق جزا و جرم شناسیواحد تهران جنوب

1حقوق خصوصیواحد تهران جنوب

1حقوق عمومیواحد تهران جنوب

1حقوق کیفري و جرم شناسیواحد تهران جنوب

1حقوق مالی - اقتصاديواحد تهران جنوب

1دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد تهران جنوب

1دبیري زبان انگلیسیواحد تهران جنوب

1دبیري زبان وادبیات فارسیواحد تهران جنوب

1دینی وعربیواحد تهران جنوب

1راه و ترابريواحد تهران جنوب

1راهنمایی و مشاورهواحد تهران جنوب

1روابط بین المللواحد تهران جنوب

1روابط عمومیواحد تهران جنوب

1روان شناسیواحد تهران جنوب

1روان شناسی بالینیواحد تهران جنوب

1روان شناسی شخصیتواحد تهران جنوب

1روان شناسی عمومیواحد تهران جنوب

1روان شناسی ورزشیواحد تهران جنوب

1روانشناسیواحد تهران جنوب

1روانشناسیواحد تهران جنوب

1روانشناسی-صنعتی و سازمانیواحد تهران جنوب

1روانشناسی - روانشناسی عمومیواحد تهران جنوب

1روانشناسی بالینیواحد تهران جنوب

1روانشناسی شخصیتواحد تهران جنوب



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1روانشناسی عمومیواحد تهران جنوب

1روانشناسی ورزشیواحد تهران جنوب

1زبان انگلیسیواحد تهران جنوب

1زبان شناسیواحد تهران جنوب

1زبان شناسی _ محضواحد تهران جنوب

1زبان شناسی همگانیواحد تهران جنوب

1زبان و ادبیات فارسی- ادبیات تطبیقیواحد تهران جنوب

1زبان و ادبیات فارسی- ادبیات مقاومتواحد تهران جنوب

1زبان و ادبیات فارسی - ادبیات پایداريواحد تهران جنوب

1زبان وادبیات انگلیسیواحد تهران جنوب

1زبان وادبیات فارسیواحد تهران جنوب

1زبانشناسی همگانیواحد تهران جنوب

1ساخت و تولیدواحد تهران جنوب

1ساخت و تولید - ماشین افزارواحد تهران جنوب

1ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد تهران جنوب

1سازهواحد تهران جنوب

1سازه هاي هیدرولیکیواحد تهران جنوب

1شناسایی وانتخاب روش ساخت موادفلزيواحد تهران جنوب

1شیمی نساجی و علوم الیافواحد تهران جنوب

1صنایع - عملیات پاالیشواحد تهران جنوب

1صنایع اتومبیلواحد تهران جنوب

1صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییواحد تهران جنوب

1صنایع گازواحد تهران جنوب

1صنایع نساجی-صنایع نساجیواحد تهران جنوب

1طراحی فرایندهاي صنایع نفتواحد تهران جنوب

1طراحی کاربرديواحد تهران جنوب

1طراحی کاربردي -طراحی و جامداتواحد تهران جنوب

1علم اطالعات و دانش شناسیواحد تهران جنوب

1علمی کاربردي برق صنعتیواحد تهران جنوب

1علمی کاربردي حسابداريواحد تهران جنوب

1علمی کاربردي مهندسی معدنواحد تهران جنوب

1علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد تهران جنوب

1علوم اجتماعی -جامعه شناسیواحد تهران جنوب

1علوم اسالمی - حقوق بین المللواحد تهران جنوب

1علوم اقتصاديواحد تهران جنوب

1علوم اقتصادي - اقتصاد اسالمیواحد تهران جنوب

1علوم اقتصادي - اقتصاد انرژيواحد تهران جنوب

1علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگانیواحد تهران جنوب

1علوم اقتصادي - اقتصاد بخش عمومیواحد تهران جنوب

1علوم اقتصادي - اقتصاد نظريواحد تهران جنوب

1علوم اقتصادي - اقتصاد و تجارت الکترونیکواحد تهران جنوب

1علوم اقتصادي - برنامه ریزي سیستم هاي اقتصاديواحد تهران جنوب

1علوم اقتصادي - برنامه ریزي سیستمهاي اقتصاديواحد تهران جنوب

1علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي و برنامه ریزيواحد تهران جنوب



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1علوم اقتصادي - علوم اقتصاديواحد تهران جنوب

1علوم اقتصادي ـ اقتصاد پول و بانکداريواحد تهران جنوب

1علوم تربیتیواحد تهران جنوب

1علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد تهران جنوب

1علوم تربیتی - برنامه ریزي آموزشیواحد تهران جنوب

1علوم تربیتی - تکنولوژي آموزشیواحد تهران جنوب

1علوم تربیتی - مدیریت آموزشیواحد تهران جنوب

1علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد تهران جنوب

1علوم تربیتی -برنامه ریزي درسیواحد تهران جنوب

1علوم سیاسیواحد تهران جنوب

1علوم سیاسی- سیاست گذاري عمومیواحد تهران جنوب

1علوم سیاسی - اندیشه سیاسیواحد تهران جنوب

1علوم سیاسی - اندیشه هاي سیاسیواحد تهران جنوب

1علوم سیاسی - جامعه شناسی سیاسیواحد تهران جنوب

1علوم سیاسی - سیاستگذاري عمومیواحد تهران جنوب

1علوم سیاسی - مسائل ایرانواحد تهران جنوب

1علوم قرآن و حدیثواحد تهران جنوب

1علوم قرآن و حدیثواحد تهران جنوب

1علوم قضاییواحد تهران جنوب

1علوم کامپیوترواحد تهران جنوب

1علوم ورزشیواحد تهران جنوب

1علوم ورزشی - علوم انسانی ورزشواحد تهران جنوب

1علوم ورزشی - علوم زیستی ورزشواحد تهران جنوب

1علوم ورزشی - علوم زیستی ورزشواحد تهران جنوب

1علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزشواحد تهران جنوب

1علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزشواحد تهران جنوب

1فقه و حقوق اسالمیواحد تهران جنوب

1فقه و حقوق خصوصیواحد تهران جنوب

1فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد تهران جنوب

1فلسفه علمواحد تهران جنوب

1فلسفه و حکمت اسالمیواحد تهران جنوب

1فلسفه و کالم اسالمیواحد تهران جنوب

1فلسفه و کالم اسالمی - کالم اسالمیواحد تهران جنوب

1فناوري اطالعات وارتباطاتواحد تهران جنوب

1فیزیولوژي ورزشیواحد تهران جنوب

1فیزیولوژي ورزشی - بیوشیمی و متابولیسم ورزشیواحد تهران جنوب

1فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستیواحد تهران جنوب

1قدرت -الکتروتکنیکواحد تهران جنوب

1کارآفرینی - کسب و کار جدیدواحد تهران جنوب

1کاردان فنی برقواحد تهران جنوب

1کاردان فنی برق - الکترونیکواحد تهران جنوب

1کاردان فنی برق - قدرتواحد تهران جنوب

1کاردان فنی برق ـ الکتروتکنیکواحد تهران جنوب

1کاردان فنی مکانیکواحد تهران جنوب



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1کاردان فنی مکانیک -صنایع اتومبیلواحد تهران جنوب

1کاردان فنی مکانیک ـ ماشین ابزارواحد تهران جنوب

1کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد تهران جنوب

1کارهاي عمومی ساختمانواحد تهران جنوب

1کامپیوترواحد تهران جنوب

1کنترلواحد تهران جنوب

1ماشین ابزارواحد تهران جنوب

1مالی - بیمهواحد تهران جنوب

1مالی - مهندسی مالیواحد تهران جنوب

1مترجمی زبان انگلیسیواحد تهران جنوب

1مترجمی زبان فرانسهواحد تهران جنوب

1مخابراتواحد تهران جنوب

1مدیریت - مدیریت رسانه ايواحد تهران جنوب

1مدیریت - مدیریت مالیواحد تهران جنوب

1مدیریت اجراییواحد تهران جنوب

1مدیریت ام بی اي - مدیریت بازاریابیواحد تهران جنوب

1مدیریت امور بانکیواحد تهران جنوب

1مدیریت امور فرهنگیواحد تهران جنوب

1مدیریت امور فرهنگی و هنريواحد تهران جنوب

1مدیریت امور گمرکیواحد تهران جنوب

1مدیریت آموزش عالیواحد تهران جنوب

1مدیریت آموزشیواحد تهران جنوب

1مدیریت آموزشیواحد تهران جنوب

1مدیریت بازرگانیواحد تهران جنوب

1مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد تهران جنوب

1مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابیواحد تهران جنوب

1مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللیواحد تهران جنوب

1مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد تهران جنوب

1مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیکواحد تهران جنوب

1مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمهواحد تهران جنوب

1مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد تهران جنوب

1مدیریت بیمهواحد تهران جنوب

1مدیریت تکنولوژيواحد تهران جنوب

1مدیریت تکنولوژي - سیاست هاي تحقیق و توسعهواحد تهران جنوب

1مدیریت تکنولوژي - مدیریت انتقال تکنولوژيواحد تهران جنوب

1مدیریت تکنولوژي - مدیریت انتقال تکنولوژي و مالکیت معنويواحد تهران جنوب

1مدیریت تکنولوژي - نوآوري تکنولوژيواحد تهران جنوب

1مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانیواحد تهران جنوب

1مدیریت دولتیواحد تهران جنوب

1مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیواحد تهران جنوب

1مدیریت دولتی- مدیریت نیروي انسانیواحد تهران جنوب

1مدیریت دولتی-تصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومیواحد تهران جنوب

1مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد تهران جنوب



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1مدیریت دولتی - تشکیالت و روشهاواحد تهران جنوب

1مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیواحد تهران جنوب

1مدیریت دولتی - طراحی سازمان هاي دولتیواحد تهران جنوب

1مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانیواحد تهران جنوب

1مدیریت رسانهواحد تهران جنوب

1مدیریت صنعتیواحد تهران جنوب

1مدیریت صنعتی - استراتژي صنعتیواحد تهران جنوب

1مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیاتواحد تهران جنوب

1مدیریت صنعتی - تولیدواحد تهران جنوب

1مدیریت صنعتی - تولید و عملیاتواحد تهران جنوب

1مدیریت صنعتی - مالیواحد تهران جنوب

1مدیریت صنعتی - مدیریت سیستم هاواحد تهران جنوب

1مدیریت صنعتی - مدیریت عملکردواحد تهران جنوب

1مدیریت فرهنگی و هنريواحد تهران جنوب

1مدیریت فرهنگی هنريواحد تهران جنوب

1مدیریت فناوري اطالعاتواحد تهران جنوب

1مدیریت فناوري اطالعات - سیستم هاي اطالعاتی پیشرفتهواحد تهران جنوب

1مدیریت فناوري اطالعات - سیستمهاي اطالعاتی پیشرفتهواحد تهران جنوب

1مدیریت فناوري اطالعات - کسب و کار هوشمندواحد تهران جنوب

1مدیریت فناوري اطالعات - مدیریت منابع اطالعاتیواحد تهران جنوب

1مدیریت کارآفرینی - کسب و کار جدیدواحد تهران جنوب

1مدیریت کسب و کار - استراتژيواحد تهران جنوب

1مدیریت کسب و کار - بازاریابیواحد تهران جنوب

1مدیریت کسب و کار - رفتار سازمانی و منابع انسانیواحد تهران جنوب

1مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد تهران جنوب

1مدیریت گمرکیواحد تهران جنوب

1مدیریت مالیواحد تهران جنوب

1مدیریت و برنامه ریزي فرهنگیواحد تهران جنوب

1مدیریت وبرنامه ریزي آموزشیواحد تهران جنوب

1مدیریت ورزشیواحد تهران جنوب

1مدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزشواحد تهران جنوب

1مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزشواحد تهران جنوب

1مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشیواحد تهران جنوب

1مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزش هاي تفریحیواحد تهران جنوب

1مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزشهاي تفریحیواحد تهران جنوب

واحد تهران جنوب

مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان ها و رویدادهاي 

1ورزشی

1مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشیواحد تهران جنوب

1مدیریت ورزشی - مدیریت رسانه هاي ورزشیواحد تهران جنوب

1مدیریت ورزشی - مدیریت رویدادهاي ورزشیواحد تهران جنوب

1مشاورهواحد تهران جنوب

1مشاوره - مشاوره توانبخشیواحد تهران جنوب



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1مشاوره - مشاوره خانوادهواحد تهران جنوب

1مشاوره - مشاوره شغلیواحد تهران جنوب

1مشاوره و راهنماییواحد تهران جنوب

1مطالعات خانوادهواحد تهران جنوب

1مطالعات زنان ـ زن و خانوادهواحد تهران جنوب

1مطالعات منطقه ايواحد تهران جنوب

1مطالعات منطقه اي - مطالعات ایرانواحد تهران جنوب

1مطالعات منطقه اي - مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقاواحد تهران جنوب

1معارف اسالمیواحد تهران جنوب

1مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکیواحد تهران جنوب

1مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد تهران جنوب

1مهندسی اجرایی عمرانواحد تهران جنوب

1مهندسی استخراج معدنواحد تهران جنوب

1مهندسی اکتشاف نفتواحد تهران جنوب

1مهندسی برقواحد تهران جنوب

1مهندسی برق- الکترونیکواحد تهران جنوب

1مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد تهران جنوب

1مهندسی برق- کنترل و سیستمواحد تهران جنوب

1مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیکواحد تهران جنوب

1مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد تهران جنوب

1مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژيواحد تهران جنوب

1مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستمهاي انرژي الکتریکیواحد تهران جنوب

1مهندسی برق - سامانه هاي برقی حمل و نقلواحد تهران جنوب

1مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتالواحد تهران جنوب

1مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد تهران جنوب

1مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد تهران جنوب

1مهندسی برق - شبکه هاي مخابراتیواحد تهران جنوب

1مهندسی برق - قدرت گرایش الکترونیک قدرتواحد تهران جنوب

1مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد تهران جنوب

1مهندسی برق - قدرت گرایش ماشین هاي الکتریکیواحد تهران جنوب

1مهندسی برق - کنترلواحد تهران جنوب

1مهندسی برق - مخابراتواحد تهران جنوب

1مهندسی برق - مخابرات امن و رمز نگاريواحد تهران جنوب

1مهندسی برق - مخابرات سیستمواحد تهران جنوب

1مهندسی برق - مخابرات میدان و موجواحد تهران جنوب

1مهندسی برق - مخابرات نوريواحد تهران جنوب

1مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد تهران جنوب

1مهندسی برق ـ قدرتواحد تهران جنوب

1مهندسی پزشکیواحد تهران جنوب

1مهندسی پزشکی-بیومتریالواحد تهران جنوب

1مهندسی پزشکی-بیوموادواحد تهران جنوب

1مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد تهران جنوب



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1مهندسی پزشکی - بیومتریالواحد تهران جنوب

1مهندسی پزشکی - بیومکانیکواحد تهران جنوب

1مهندسی پلیمرواحد تهران جنوب

1مهندسی پلیمر-پژوهش صنایع رنگواحد تهران جنوب

1مهندسی پلیمر-علوم و تکنولوژي رنگواحد تهران جنوب

1مهندسی پلیمر - رنگواحد تهران جنوب

1مهندسی پلیمر - رنگواحد تهران جنوب

1مهندسی پلیمر - صنایع پلیمرواحد تهران جنوب

1مهندسی پلیمر - فرآورشواحد تهران جنوب

1مهندسی پلیمر - کامپوزیتواحد تهران جنوب

1مهندسی پلیمر - کامپوزیت (مواد مرکب)واحد تهران جنوب

1مهندسی پلیمر - مهندسی پلیمرواحد تهران جنوب

1مهندسی پلیمر - نانو فناوريواحد تهران جنوب

1مهندسی تکنولوژي استخراج معادن زیر زمینیواحد تهران جنوب

1مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد تهران جنوب

1مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد تهران جنوب

1مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد تهران جنوب

1مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد تهران جنوب

1مهندسی تکنولوژي معدنواحد تهران جنوب

1مهندسی تکنولوژي معماريواحد تهران جنوب

1مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد تهران جنوب

1مهندسی تکنولوژي نقشه برداريواحد تهران جنوب

1مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد تهران جنوب

1مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد تهران جنوب

1مهندسی حرفه اي معماريواحد تهران جنوب

1مهندسی حفاري و استخراج نفتواحد تهران جنوب

1مهندسی خط و سازه هاي ریلیواحد تهران جنوب

1مهندسی خودروواحد تهران جنوب

1مهندسی خودرو - سازه و بدنه خودروواحد تهران جنوب

1مهندسی خودرو - طراحی سیستم هاي دینامیکی خودروواحد تهران جنوب

1مهندسی خودرو - قواي محرکه خودروواحد تهران جنوب

1مهندسی رنگ -صنایع رنگواحد تهران جنوب

1مهندسی ساخت و تولیدواحد تهران جنوب

1مهندسی سیستم هاي انرژيواحد تهران جنوب

1مهندسی سیستم هاي انرژي - انرژي و محیط زیستواحد تهران جنوب

1مهندسی سیستم هاي انرژي - تکنولوژي انرژيواحد تهران جنوب

1مهندسی سیستم هاي انرژي - سیستم هاي انرژيواحد تهران جنوب

1مهندسی سیستم هاي انرژي - سیستمهاي انرژيواحد تهران جنوب

1مهندسی سیستم هاي انرژي - مدل سازي انرژيواحد تهران جنوب

واحد تهران جنوب

مهندسی سیستم هاي انرژي(سامانه هاي انرژي)-انرژي و محیط 

1زیست

1مهندسی سیستمهاي اقتصادي - اجتماعیواحد تهران جنوب

1مهندسی سیستمهاي انرژيواحد تهران جنوب

1مهندسی شیمیواحد تهران جنوب



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1مهندسی شیمی - بیوتکنولوژيواحد تهران جنوب

1مهندسی شیمی - پدیده هاي انتقالواحد تهران جنوب

1مهندسی شیمی - پلیمرواحد تهران جنوب

1مهندسی شیمی - ترمودینامیک و سینتیکواحد تهران جنوب

1مهندسی شیمی - ترموسینتیک و کاتالیستواحد تهران جنوب

1مهندسی شیمی - صنایع غذاییواحد تهران جنوب

1مهندسی شیمی - طراحی فرآیندواحد تهران جنوب

1مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهاي صنایع نفتواحد تهران جنوب

1مهندسی شیمی - محیط زیستواحد تهران جنوب

1مهندسی شیمی - مهندسی پلیمرواحد تهران جنوب

1مهندسی شیمی - مهندسی محیط زیستواحد تهران جنوب

1مهندسی شیمی ـ مهندسی فرآیندواحد تهران جنوب

1مهندسی شیمی نساجی و علوم الیافواحد تهران جنوب

1مهندسی صنایعواحد تهران جنوب

1مهندسی صنایع-اتوماسیونواحد تهران جنوب

1مهندسی صنایع-برنامه ریزي ومدیریت تولیدواحد تهران جنوب

1مهندسی صنایع-تحقیق درعملیات ومهندسی سیستمواحد تهران جنوب

1مهندسی صنایع - برنامه ریزي و تحلیل سیستمهاواحد تهران جنوب

1مهندسی صنایع - بهینه سازي سیستم هاواحد تهران جنوب

1مهندسی صنایع - تکنولوژي صنعتیواحد تهران جنوب

1مهندسی صنایع - تولید صنعتیواحد تهران جنوب

1مهندسی صنایع - سیستم و بهره وريواحد تهران جنوب

1مهندسی صنایع - سیستم هاي کالنواحد تهران جنوب

1مهندسی صنایع - سیستم هاي کالن اقتصادي و اجتماعیواحد تهران جنوب

1مهندسی صنایع - سیستم هاي مالیواحد تهران جنوب

1مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وريواحد تهران جنوب

1مهندسی صنایع - لجستیک و زنجیره تامینواحد تهران جنوب

1مهندسی صنایع - مدیریت پروژهواحد تهران جنوب

1مهندسی صنایع - مهندسی صنایعواحد تهران جنوب

1مهندسی صنایع - مهندسی لجستیک و زنجیره تأمینواحد تهران جنوب

1مهندسی صنایع - مهندسی مالیواحد تهران جنوب

1مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وريواحد تهران جنوب

1مهندسی طراحی فرآیندهاي صنایع نفتواحد تهران جنوب

1مهندسی عمرانواحد تهران جنوب

1مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد تهران جنوب

1مهندسی عمران-خاكواحد تهران جنوب

1مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد تهران جنوب

1مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد تهران جنوب

1مهندسی عمران - زلزلهواحد تهران جنوب

1مهندسی عمران - ژئودزيواحد تهران جنوب

1مهندسی عمران - سازهواحد تهران جنوب

1مهندسی عمران - سنجش از دورواحد تهران جنوب

1مهندسی عمران - سیستم هاي اطالعات جغرافیاییواحد تهران جنوب

1مهندسی عمران - عمرانواحد تهران جنوب



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد تهران جنوب

1مهندسی عمران - مدیریت منابع آبواحد تهران جنوب

1مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد تهران جنوب

1مهندسی عمران - مهندسی برنامه ریزي حمل و نقلواحد تهران جنوب

1مهندسی عمران - مهندسی حمل و نقلواحد تهران جنوب

1مهندسی عمران - مهندسی راه و ترابريواحد تهران جنوب

1مهندسی عمران - مهندسی زلزلهواحد تهران جنوب

1مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد تهران جنوب

1مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آبواحد تهران جنوب

1مهندسی عمران - نقشه برداريواحد تهران جنوب

1مهندسی عمران -آبواحد تهران جنوب

1مهندسی عمران -برنامه ریزي حمل ونقلواحد تهران جنوب

1مهندسی عمران -راه وترابريواحد تهران جنوب

1مهندسی عمران -سازه هاي هیدرولیکیواحد تهران جنوب

1مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد تهران جنوب

1مهندسی عمران ـ حمل و نقلواحد تهران جنوب

1مهندسی فناوري اطالعاتواحد تهران جنوب

1مهندسی فناوري اطالعات - تجارت الکترونیکیواحد تهران جنوب

1مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي ارتباطی و کامپیوتريواحد تهران جنوب

1مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي کامپیوتريواحد تهران جنوب

1مهندسی فناوري عمران - نقشه برداريواحد تهران جنوب

1مهندسی فناوري معدن - استخراج معادن زیرزمینیواحد تهران جنوب

1مهندسی کامپیوترواحد تهران جنوب

1مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد تهران جنوب

1مهندسی کامپیوتر- معماري سیستم هاي کامپیوتريواحد تهران جنوب

1مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد تهران جنوب

1مهندسی کامپیوتر- معماري کامپیوترواحد تهران جنوب

1مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد تهران جنوب

1مهندسی کامپیوتر-سیستم هاي نرم افزاريواحد تهران جنوب

1مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعیواحد تهران جنوب

1مهندسی کامپیوتر - شبکه هاي کامپیوتريواحد تهران جنوب

1مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد تهران جنوب

1مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکزواحد تهران جنوب

1مهندسی مالیواحد تهران جنوب

1مهندسی متالورژي و موادواحد تهران جنوب

1مهندسی متالورژي و مواد - مواد پیشرفتهواحد تهران جنوب

1مهندسی محیط زیستواحد تهران جنوب

1مهندسی مدیریت صنایع نساجیواحد تهران جنوب

1مهندسی معدنواحد تهران جنوب

1مهندسی معدن-مکانیک سنگواحد تهران جنوب

1مهندسی معدن - استخراج معدنواحد تهران جنوب

1مهندسی معدن - استخراج مواد معدنیواحد تهران جنوب

1مهندسی معدن - اکتشاف معدنواحد تهران جنوب



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1مهندسی معدن - اکتشاف مواد معدنیواحد تهران جنوب

1مهندسی معدن - مهندسی استخراج معدنواحد تهران جنوب

1مهندسی معدن - مهندسی اکتشاف معدنواحد تهران جنوب

1مهندسی معدن - مهندسی مکانیک سنگواحد تهران جنوب

1مهندسی معدن -فرآوري مواد معدنیواحد تهران جنوب

1مهندسی مکاترونیکواحد تهران جنوب

1مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولیدواحد تهران جنوب

واحد تهران جنوب

مهندسی مکاترونیک گرایش ارتباطات جنبی انسان-ماشین-

1کامپیوتر

واحد تهران جنوب

مهندسی مکاترونیک گرایش طراحی رباتها و سیستمهاي 

1مکاترونیکی

1مهندسی مکانیکواحد تهران جنوب

1مهندسی مکانیک-حرارت و سیاالتواحد تهران جنوب

1مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد تهران جنوب

1مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدواحد تهران جنوب

واحد تهران جنوب

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردي شاخه تخصصی مکانیک 

1جامدات

1مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت و سیاالتواحد تهران جنوب

1مهندسی مکانیک -طراحی جامداتواحد تهران جنوب

1مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد تهران جنوب

1مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسیواحد تهران جنوب

1مهندسی مواد و متالورژيواحد تهران جنوب

1مهندسی نساجیواحد تهران جنوب

1مهندسی نساجیواحد تهران جنوب

1مهندسی نساجی- شیمی نساجیواحد تهران جنوب

1مهندسی نساجی - الیافواحد تهران جنوب

1مهندسی نساجی - تکنولوژي نساجیواحد تهران جنوب

1مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیافواحد تهران جنوب

1مهندسی نساجی - فناوريواحد تهران جنوب

1مهندسی نساجی - مدیریت تولیدواحد تهران جنوب

1مهندسی نساجی - مهندسی تکنولوژي نساجیواحد تهران جنوب

1مهندسی نساجی - مهندسی شیمی نساجیواحد تهران جنوب

1مهندسی نساجی رشته ساختارهاي نانولیفیواحد تهران جنوب

1مهندسی نفتواحد تهران جنوب

1مهندسی نفت- حفاري و استخراج نفتواحد تهران جنوب

1مهندسی نفت - اکتشافاتواحد تهران جنوب

1مهندسی نفت - حفاريواحد تهران جنوب

1مهندسی نفت - حفاري و استخراج نفتواحد تهران جنوب

1مهندسی نفت - مهندسی حفاري و استخراج نفتواحد تهران جنوب

1مهندسی نقشه برداريواحد تهران جنوب

1مهندسی نقشه برداري - ژئودزيواحد تهران جنوب

1مهندسی نقشه برداري - سنجش از دورواحد تهران جنوب

1مهندسی ورزشواحد تهران جنوب

1نقشه برداريواحد تهران جنوب



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1نقشه کشی عمومیواحد تهران جنوب

1حقوق بین المللواحد تهران جنوب ( با همکاري آلمان )

1حقوق بین الملل عمومیواحد تهران جنوب ( با همکاري آلمان )

1مهندسی برق- الکترونیکواحد تهران جنوب ( با همکاري آلمان )

1مهندسی برق - کنترلواحد تهران جنوب ( با همکاري آلمان )

1مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد تهران جنوب ( با همکاري آلمان )

1مهندسی شیمیواحد تهران جنوب ( با همکاري آلمان )

1مهندسی شیمی - پدیده هاي انتقالواحد تهران جنوب ( با همکاري آلمان )

1مهندسی شیمی - پلیمرواحد تهران جنوب ( با همکاري آلمان )

1مهندسی صنایع-تحقیق درعملیات ومهندسی سیستمواحد تهران جنوب ( با همکاري آلمان )

1مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وريواحد تهران جنوب ( با همکاري آلمان )

1مهندسی عمران - مهندسی راه و ترابريواحد تهران جنوب ( با همکاري آلمان )

1مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد تهران جنوب ( با همکاري آلمان )

1مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد تهران جنوب ( با همکاري آلمان )

1مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد تهران جنوب ( با همکاري آلمان )

1اتمی - حالت جامدواحد تهران شمال

1اقیانوس شناسی فیزیکیواحد تهران شمال

1آب زمین شناسیواحد تهران شمال

1آلودگی و حفاطت محیط زیست دریاواحد تهران شمال

1آمارواحد تهران شمال

1آمار - آمار ریاضیواحد تهران شمال

1آمار ریاضیواحد تهران شمال

1آموزش زیست شناسیواحد تهران شمال

1آموزش علوم تجربیواحد تهران شمال

1بیوشیمیواحد تهران شمال

1بیوفیزیکواحد تهران شمال

1بیولوژي دریاواحد تهران شمال

1بیولوژي ماهیان دریاواحد تهران شمال

1دبیري زیست شناسیواحد تهران شمال

1دبیري علوم تجربیواحد تهران شمال

1رسوب شناسی و سنگ رسوبیواحد تهران شمال

1ریاضی - آنالیزواحد تهران شمال

1ریاضی - جبرواحد تهران شمال

1ریاضی - ریاضی کاربرديواحد تهران شمال

1ریاضی - ریاضی محضواحد تهران شمال

1ریاضی - ریاضیات مالیواحد تهران شمال

1ریاضی ـ هندسه و توپولوژيواحد تهران شمال

1ریاضی _ کاربرديواحد تهران شمال

1ریاضی کاربرديواحد تهران شمال

1ریاضی کاربردي - بهینه سازيواحد تهران شمال

1ریاضی کاربردي - ریاضی مالیواحد تهران شمال

1ریاضی کاربردي ـ آنالیز عدديواحد تهران شمال

1ریاضی کاربردي ـ تحقیق در عملیاتواحد تهران شمال

1ریاضی محضواحد تهران شمال



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1ریاضی محض-آنالیزواحد تهران شمال

1ریاضی محض-جبرواحد تهران شمال

1ریاضی محض - هندسه - توپولوژيواحد تهران شمال

1ریاضی محض - هندسه (توپولوژي)واحد تهران شمال

1ریاضیات و کاربردهاواحد تهران شمال

1ریاضیات و کاربردها _ جبرواحد تهران شمال

1زمین ساخت - تکتونیکواحد تهران شمال

1زمین شناسیواحد تهران شمال

1زمین شناسی-فسیل شناسی و چینه شناسیواحد تهران شمال

1زمین شناسی - پترولوژيواحد تهران شمال

1زمین شناسی - تکتونیکواحد تهران شمال

1زمین شناسی - زمین شناسی اقتصاديواحد تهران شمال

1زمین شناسی - زمین شناسی نفتواحد تهران شمال

1زمین شناسی - سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسیواحد تهران شمال

1زمین شناسی -آب شناسیواحد تهران شمال

1زمین شناسی -زمین شناسی مهندسیواحد تهران شمال

1زمین شناسی کاربرديواحد تهران شمال

1زمین شناسی نفتواحد تهران شمال

1زیست شناسیواحد تهران شمال

1زیست شناسی- ژنتیک مولکولیواحد تهران شمال

1زیست شناسی- سیستماتیک گیاهیواحد تهران شمال

1زیست شناسی- عمومیواحد تهران شمال

1زیست شناسی- فیزیولوژي گیاهیواحد تهران شمال

1زیست شناسی - بیو فیزیکواحد تهران شمال

1زیست شناسی - بیوشیمی گرایش بیوشیمیواحد تهران شمال

1زیست شناسی - دبیريواحد تهران شمال

1زیست شناسی - زیست دریاواحد تهران شمال

1زیست شناسی - سلولی و تکوینی گیاهیواحد تهران شمال

1زیست شناسی - سلولی و ملکولیواحد تهران شمال

1زیست شناسی - سلولی و مولکولیواحد تهران شمال

1زیست شناسی - علوم جانوريواحد تهران شمال

1زیست شناسی - علوم جانوري گرایش بیو سیستماتیک جانوريواحد تهران شمال

واحد تهران شمال

زیست شناسی - علوم جانوري گرایش زیست شناسی سلولی و 

1تکوینی

1زیست شناسی - علوم جانوري گرایش فیزیولوژي جانوريواحد تهران شمال

1زیست شناسی - علوم گیاهیواحد تهران شمال

1زیست شناسی - فیزیولوژي جانوريواحد تهران شمال

1زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد تهران شمال

1زیست شناسی -بیوشیمیواحد تهران شمال

1زیست شناسی -ژنتیکواحد تهران شمال

1زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولیواحد تهران شمال

1زیست شناسی جانوري - زیست شناسی سلولی و تکوینیواحد تهران شمال

1زیست شناسی جانوري - سلولی و تکوینیواحد تهران شمال



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1زیست شناسی جانوري - فیزیولوژيواحد تهران شمال

1زیست شناسی دریاواحد تهران شمال

1زیست شناسی دریا- آلودگی دریاواحد تهران شمال

1زیست شناسی دریا- بوم شناسی دریاواحد تهران شمال

1زیست شناسی دریا- گیاهان دریاواحد تهران شمال

1زیست شناسی دریا - جانوران دریاواحد تهران شمال

1زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد تهران شمال

1زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمیواحد تهران شمال

1زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوفیزیکواحد تهران شمال

1زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولیواحد تهران شمال

1زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد تهران شمال

1زیست شناسی سلولی و مولکولی ـ ژنتیکواحد تهران شمال

1زیست شناسی گیاهی- زیست شناسی سلولی و تکوینیواحد تهران شمال

1زیست شناسی گیاهی - سلولی و تکوینیواحد تهران شمال

1زیست شناسی گیاهی - سیستماتیکواحد تهران شمال

1زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژيواحد تهران شمال

1زیست فناوري - دریاواحد تهران شمال

1زیست فناوري - میکروبیواحد تهران شمال

1زیست فناوري (بیوتکنولوژي) گرایش میکروبیواحد تهران شمال

1زیست فناوري دریاواحد تهران شمال

1زیست فناوري میکروبیواحد تهران شمال

1ژنتیکواحد تهران شمال

1ژنتیک مولکولیواحد تهران شمال

1ژئو فیزیکواحد تهران شمال

1ژئو فیزیک - زمین شناسیواحد تهران شمال

1ژئوفیزیک- الکتریکیواحد تهران شمال

1ژئوفیزیک-علوم فیزیک وریاضیواحد تهران شمال

1ژئوفیزیک-گرانی سنجیواحد تهران شمال

1ژئوفیزیک-مغناطیس سنجیواحد تهران شمال

1ژئوفیزیک - زلزله شناسیواحد تهران شمال

1ژئوفیزیک - زلزله شناسیواحد تهران شمال

1ژئوفیزیک - لرزه شناسیواحد تهران شمال

1سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسیواحد تهران شمال

1شیمیواحد تهران شمال

1شیمی- کاربرديواحد تهران شمال

1شیمی- محضواحد تهران شمال

1شیمی - آفت کش هاواحد تهران شمال

1شیمی - شیمی پلیمرواحد تهران شمال

1شیمی - شیمی داروییواحد تهران شمال

1شیمی - شیمی دریاواحد تهران شمال

1شیمی - شیمی و فناوري اسانسواحد تهران شمال

1شیمی - فناوري اطالعاتواحد تهران شمال

1شیمی - فیتوشیمیواحد تهران شمال

1شیمی - محیط زیستواحد تهران شمال



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1شیمی - نانوشیمیواحد تهران شمال

1شیمی -شیمی آلیواحد تهران شمال

1شیمی -شیمی تجزیهواحد تهران شمال

1شیمی -شیمی دریاواحد تهران شمال

1شیمی -شیمی فیزیکواحد تهران شمال

1شیمی -شیمی کاربرديواحد تهران شمال

1شیمی -شیمی معدنیواحد تهران شمال

1شیمی آلیواحد تهران شمال

1شیمی تجزیهواحد تهران شمال

1شیمی داروییواحد تهران شمال

1شیمی دریاواحد تهران شمال

1شیمی فیزیکواحد تهران شمال

1شیمی کاربرديواحد تهران شمال

1شیمی گرایش شیمی آلیواحد تهران شمال

1شیمی گرایش شیمی تجزیهواحد تهران شمال

1شیمی گرایش شیمی فیزیکواحد تهران شمال

1شیمی گرایش شیمی کاربرديواحد تهران شمال

1شیمی گرایش شیمی معدنیواحد تهران شمال

1شیمی گرایش فناوري اطالعاتواحد تهران شمال

1شیمی گرایش محیط زیستواحد تهران شمال

1شیمی محضواحد تهران شمال

1شیمی معدنیواحد تهران شمال

1علوم تجربیواحد تهران شمال

1علوم جانوريواحد تهران شمال

1علوم جانوري - فیزیولوژي جانوريواحد تهران شمال

1علوم دریایی و اقیانوسی - فیزیک دریاواحد تهران شمال

1علوم دریایی واقیانوسی - هیدروگرافیواحد تهران شمال

1علوم زمین - پترولوژيواحد تهران شمال

1علوم زمین - تکتونیکواحد تهران شمال

1علوم زمین - چینه نگاري و دیرینه شناسیواحد تهران شمال

1علوم زمین - رسوب شناسیواحد تهران شمال

1علوم زمین - رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبیواحد تهران شمال

1علوم زمین - زمین ساخت (تکتونیک)واحد تهران شمال

1علوم زمین - زمین شناسی اقتصاديواحد تهران شمال

1علوم زمین - زمین شناسی نفتواحد تهران شمال

1علوم زمین - فسیل شناسی و چینه شناسیواحد تهران شمال

1علوم زمین شناسی اقتصاديواحد تهران شمال

1علوم زمین شناسی پترولوژيواحد تهران شمال

1علوم زمین شناسی تکتونیکواحد تهران شمال

1علوم زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسیواحد تهران شمال

1علوم زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسیواحد تهران شمال

1علوم زیستی بیولوژیک علوم دریایی و اقیانوسی - فیزیک دریاواحد تهران شمال

1علوم زیستی دریا - هیدروگرافیواحد تهران شمال



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1علوم کامپیوترواحد تهران شمال

1علوم کامپیوتر - سیستم هاي کامپیوتريواحد تهران شمال

1علوم کامپیوتر - نظریه سیستم هاواحد تهران شمال

1علوم گیاهیواحد تهران شمال

1علوم گیاهی - زیست شناسی سلولی و تکوینیواحد تهران شمال

1علوم گیاهی - فیزیولوژيواحد تهران شمال

1علوم محیط زیستواحد تهران شمال

1علوم و فناوري نانو - نانو شیمیواحد تهران شمال

1غیرزیستی علوم دریایی و اقیانوسی - فیزیک دریاواحد تهران شمال

1فسیل و چینه شناسیواحد تهران شمال

1فیتو شیمیواحد تهران شمال

1فیزیکواحد تهران شمال

1فیزیک- اتمی و مولکولیواحد تهران شمال

1فیزیک - اپتیک و لیزرواحد تهران شمال

1فیزیک - اتمیواحد تهران شمال

1فیزیک - حالت جامدواحد تهران شمال

1فیزیک - ذرات بنیادي و نظریه میدان هاواحد تهران شمال

1فیزیک - ذرات بنیادي و نظریه میدانهاواحد تهران شمال

1فیزیک - فیزیک آماري و سامانه هاي پیچیدهواحد تهران شمال

1فیزیک - فیزیک پالسماواحد تهران شمال

1فیزیک - فیزیک ماده چگالواحد تهران شمال

1فیزیک - فیزیک هسته ايواحد تهران شمال

1فیزیک - نانو فیزیکواحد تهران شمال

1فیزیک - هسته ايواحد تهران شمال

1فیزیک - هواشناسیواحد تهران شمال

1فیزیک دریاواحد تهران شمال

1فیزیک دریا - دینامیکواحد تهران شمال

1فیزیک دریا - ساحلیواحد تهران شمال

1فیزیک کاربرديواحد تهران شمال

1فیزیک مهندسیواحد تهران شمال

1محیط زیست دریاواحد تهران شمال

1مهندسی اپتیک و لیزرواحد تهران شمال

1میکروبیولوژيواحد تهران شمال

1میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زاواحد تهران شمال

1میکروبیولوژي - محیطیواحد تهران شمال

1میکروبیولوژي - میکروب هاي بیماري زاواحد تهران شمال

1میکروبیولوژي - میکروبیولوژي محیطیواحد تهران شمال

1نانوشیمیواحد تهران شمال

1نانوفیزیکواحد تهران شمال

1هواشناسیواحد تهران شمال

1اتمی - حالت جامدواحد تهران مرکزي

1ادبیات داستانیواحد تهران مرکزي

1ادبیات عربیواحد تهران مرکزي

1ادبیات فرانسهواحد تهران مرکزي



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1ادبیات نمایشیواحد تهران مرکزي

1ادیان و عرفانواحد تهران مرکزي

1ادیان و عرفان تطبیقیواحد تهران مرکزي

1ارتباط تصویريواحد تهران مرکزي

1ارتباط تصویري- ارتباط تصویريواحد تهران مرکزي

1ارتباط تصویري - گرافیکواحد تهران مرکزي

1ارتباط تصویري عمومیواحد تهران مرکزي

1ارتباطات اجتماعیواحد تهران مرکزي

1ارتباطات اجتماعی - تحقیق در ارتباطات اجتماعیواحد تهران مرکزي

1ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاريواحد تهران مرکزي

1اقتصادواحد تهران مرکزي

1اقتصاد اسالمیواحد تهران مرکزي

1اقتصاد بازرگانیواحد تهران مرکزي

1اقتصاد کشاورزيواحد تهران مرکزي

1اقتصاد نظريواحد تهران مرکزي

1اقتصاد نفت و گازواحد تهران مرکزي

1اقتصاد نفت و گاز - بازارها و مالیه نفت و گازواحد تهران مرکزي

1اقتصاد نفت و گاز - حقوق و قراردادهاي نفت و گازواحد تهران مرکزي

1اقتصادانرژيواحد تهران مرکزي

1الهیات و معارف اسالمی - ادیان و عرفانواحد تهران مرکزي

1الهیات و معارف اسالمی - تاریخ و تمدن ملل اسالمیواحد تهران مرکزي

1الهیات و معارف اسالمی - علوم قرآن و حدیثواحد تهران مرکزي

1الهیات و معارف اسالمی - فقه شافعیواحد تهران مرکزي

1الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد تهران مرکزي

1الهیات و معارف اسالمی - فلسفه و حکمت اسالمیواحد تهران مرکزي

1الهیات و معارف اسالمی - فلسفه و کالم اسالمیواحد تهران مرکزي

1الهیات ومعارف اسالمی -عرفان اسالمیواحد تهران مرکزي

1امور تربیتیواحد تهران مرکزي

1امور فرهنگی - مدیریت امور فرهنگیواحد تهران مرکزي

1امور فرهنگی ـ برنامه ریزي امور فرهنگیواحد تهران مرکزي

1امور گمرکیواحد تهران مرکزي

1اندیشه سیاسی در اسالمواحد تهران مرکزي

1ایمنی صنعتیواحد تهران مرکزي

1آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)واحد تهران مرکزي

1آب و هواشناسی - آب و هواشناسی محیطیواحد تهران مرکزي

1آب و هواشناسی - مخاطرات آب و هواییواحد تهران مرکزي

1آمارواحد تهران مرکزي

1آمار - آمار ریاضیواحد تهران مرکزي

1آمار ریاضیواحد تهران مرکزي

1آمار و کاربردهاواحد تهران مرکزي

1آموزش ابتداییواحد تهران مرکزي

1آموزش ریاضیواحد تهران مرکزي

1آموزش زبان انگلیسیواحد تهران مرکزي

1آموزش زبان آلمانیواحد تهران مرکزي



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1آموزش زبان روسیواحد تهران مرکزي

1آموزش زبان فرانسهواحد تهران مرکزي

1آموزش زیست شناسیواحد تهران مرکزي

1آموزش عالی - مدیریت آموزش عالیواحد تهران مرکزي

1آموزش کودکان استثناییواحد تهران مرکزي

1آموزش و بهسازي منابع انسانیواحد تهران مرکزي

1آموزش و پرورش ابتداییواحد تهران مرکزي

1آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنیواحد تهران مرکزي

1بازرگانیواحد تهران مرکزي

1بازیگريواحد تهران مرکزي

1باستان شناسیواحد تهران مرکزي

1باستان شناسیواحد تهران مرکزي

1باستان شناسی - پیش از تاریخواحد تهران مرکزي

1باستان شناسی - پیش از تاریخ ایرانواحد تهران مرکزي

1باستان شناسی - دوران اسالمیواحد تهران مرکزي

1باستان شناسی - دوران تاریخیواحد تهران مرکزي

1باستان شناسی - دوران تاریخی ایرانواحد تهران مرکزي

1بانکداري اسالمیواحد تهران مرکزي

1برنامه ریزي اجتماعی و تعاونواحد تهران مرکزي

1برنامه ریزي امور فرهنگیواحد تهران مرکزي

1برنامه ریزي درسیواحد تهران مرکزي

1برنامه ریزي سیستمهاي اقتصاديواحد تهران مرکزي

1برنامه ریزي شهريواحد تهران مرکزي

1برنامه ریزي شهري و منطقه ايواحد تهران مرکزي

1برنامه ریزي منطقه ايواحد تهران مرکزي

1بیوشیمیواحد تهران مرکزي

1بیومکانیک ورزشیواحد تهران مرکزي

1پژوهش علوم اجتماعیواحد تهران مرکزي

1پژوهش هنرواحد تهران مرکزي

1پژوهشگري اجتماعیواحد تهران مرکزي

1پژوهشی مهندسی نفت - پاالیشواحد تهران مرکزي

1تاریخواحد تهران مرکزي

1تاریخ - تاریخ ایران باستانواحد تهران مرکزي

1تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسالمواحد تهران مرکزي

1تاریخ - تاریخ ایران دوره اسالمواحد تهران مرکزي

1تاریخ - تاریخ ایران قبل از اسالمواحد تهران مرکزي

1تاریخ - مطالعات خلیج فارسواحد تهران مرکزي

1تاریخ -تاریخ اسالمواحد تهران مرکزي

1تاریخ -تاریخ ایران اسالمیواحد تهران مرکزي

1تاریخ -تاریخ عمومی جهانواحد تهران مرکزي

1تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسالمیواحد تهران مرکزي

1تاریخ و تمدن ملل اسالمیواحد تهران مرکزي

1تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشواحد تهران مرکزي

1تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش - تعلیم و تربیت اسالمیواحد تهران مرکزي
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ترازرشتهواحد

1تحقیقات آموزشیواحد تهران مرکزي

1تربیت بدنیواحد تهران مرکزي

1تربیت بدنی -مدیریتواحد تهران مرکزي

1تربیت بدنی و علوم ورزشی-بیومکانیک ورزشیواحد تهران مرکزي

1تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشیواحد تهران مرکزي

1تربیت بدنی و علوم ورزشی - رشد وتکامل و یادگیري حرکتیواحد تهران مرکزي

1تربیت بدنی و علوم ورزشی -فیزیولوژي ورزشیواحد تهران مرکزي

1تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد تهران مرکزي

1تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد تهران مرکزي

1تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد تهران مرکزي

1تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد تهران مرکزي

1تصویر سازيواحد تهران مرکزي

1تکنولوژي آموزشیواحد تهران مرکزي

1توسعه اقتصادي و برنامه ریزيواحد تهران مرکزي

1جامعه شناسیواحد تهران مرکزي

1جامعه شناسی- جامعه شناسی فرهنگیواحد تهران مرکزي

1جامعه شناسی- جامعه شناسی گروه هاي اجتماعیواحد تهران مرکزي

1جامعه شناسی - جامعه شناسی اقتصادي و توسعهواحد تهران مرکزي

1جامعه شناسی - جامعه شناسی سیاسیواحد تهران مرکزي

1جامعه شناسی - جامعه شناسی گروههاي اجتماعیواحد تهران مرکزي

1جامعه شناسی - جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایرانواحد تهران مرکزي

1جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادي و توسعهواحد تهران مرکزي

1جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی سیاسیواحد تهران مرکزي

1جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی فرهنگیواحد تهران مرکزي

1جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی گروه هاي اجتماعیواحد تهران مرکزي

1جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایرانواحد تهران مرکزي

1جامعه شناسی ورزشواحد تهران مرکزي

1جامعه شناسی ورزشیواحد تهران مرکزي

1جغرافیاواحد تهران مرکزي

1جغرافیا-برنامه ریزي توریسمواحد تهران مرکزي

1جغرافیا - انسانی گرایش روستاییواحد تهران مرکزي

1جغرافیا - انسانی گرایش شهريواحد تهران مرکزي

1جغرافیا ـ انسانی(روستایی)واحد تهران مرکزي

1جغرافیا و برنامه ریزي روستاییواحد تهران مرکزي

1جغرافیا و برنامه ریزي روستایی - برنامه ریزي کالبدي-فضاییواحد تهران مرکزي

1جغرافیا و برنامه ریزي شهريواحد تهران مرکزي

1جغرافیا و برنامه ریزي شهري - آمایش شهريواحد تهران مرکزي

واحد تهران مرکزي

جغرافیا و برنامه ریزي شهري - برنامه ریزي مسکن و بازآفرینی 

1شهري

1جغرافیا و برنامه ریزي شهري - محیط زیست شهريواحد تهران مرکزي

1جغرافیا و برنامه ریزي گردشگريواحد تهران مرکزي



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري - گردشگري شهريواحد تهران مرکزي

1جغرافیاطبیعی - ژئومورفولوژي، هیدرولوژيواحد تهران مرکزي

1جغرافیاي انسانیواحد تهران مرکزي

1جغرافیاي انسانی - شهريواحد تهران مرکزي

1جغرافیاي سیاسیواحد تهران مرکزي

1جغرافیاي سیاسی - آمایش سیاسی فضاواحد تهران مرکزي

1جغرافیاي سیاسی (آمایش و مدیریت سیاسی فضا)واحد تهران مرکزي

1جغرافیاي طبیعیواحد تهران مرکزي

1جغرافیاي طبیعی- ژئومورفولوژي در برنامه ریزي محیطیواحد تهران مرکزي

1جغرافیاي طبیعی-اقلیم شناسی در برنامه ریزي محیطیواحد تهران مرکزي

1جغرافیاي طبیعی - ژئومرفولوژيواحد تهران مرکزي

1جغرافیاي طبیعی -اقلیم شناسیواحد تهران مرکزي

1جمعیت شناسیواحد تهران مرکزي

1حسابداريواحد تهران مرکزي

1حسابداري- مالیاتیواحد تهران مرکزي

1حسابداري - حسابرسیواحد تهران مرکزي

1حسابداري -دولتیواحد تهران مرکزي

1حسابداري واحدهاي تولیدي و صنعتیواحد تهران مرکزي

1حسابرسیواحد تهران مرکزي

1حقوقواحد تهران مرکزي

1حقوق - حقوق ثبتیواحد تهران مرکزي

1حقوق بین المللواحد تهران مرکزي

1حقوق بین الملل عمومیواحد تهران مرکزي

1حقوق تجارت بین المللواحد تهران مرکزي

1حقوق ثبت اسناد و امالكواحد تهران مرکزي

1حقوق جزا و جرم شناسیواحد تهران مرکزي

1حقوق خصوصیواحد تهران مرکزي

1حقوق عمومیواحد تهران مرکزي

1حقوق کیفري و جرم شناسیواحد تهران مرکزي

1حقوق مالی - اقتصاديواحد تهران مرکزي

1حقوق محیط زیستواحد تهران مرکزي

1خدمات مسافرتی و جهانگرديواحد تهران مرکزي

1دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد تهران مرکزي

1دبیري تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد تهران مرکزي

1دبیري ریاضیواحد تهران مرکزي

1دبیري زبان انگلیسیواحد تهران مرکزي

1دبیري زبان وادبیات فارسیواحد تهران مرکزي

1راهنمایی و مشاورهواحد تهران مرکزي

1رفتار حرکتیواحد تهران مرکزي

1رفتار حرکتی - آموزش تربیت بدنیواحد تهران مرکزي

1رفتار حرکتی - رشد حرکتیواحد تهران مرکزي

1رفتار حرکتی - کنترل حرکتیواحد تهران مرکزي

1رفتار حرکتی - یادگیري حرکتیواحد تهران مرکزي

1رفتار حرکتی - یادگیري و کنترل حرکتیواحد تهران مرکزي



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1روابط بین المللواحد تهران مرکزي

1روابط سیاسی ( روابط دیپلماتیک )واحد تهران مرکزي

1روابط سیاسی در روابط دیپلماتیکواحد تهران مرکزي

1روابط عمومیواحد تهران مرکزي

1روان شناسیواحد تهران مرکزي

1روان شناسی اسالمی - روان شناسی مثبت گراواحد تهران مرکزي

1روان شناسی بالینیواحد تهران مرکزي

1روان شناسی تربیتیواحد تهران مرکزي

1روان شناسی سالمتواحد تهران مرکزي

1روان شناسی شخصیتواحد تهران مرکزي

1روان شناسی صنعتی و سازمانیواحد تهران مرکزي

1روان شناسی عمومیواحد تهران مرکزي

1روان شناسی و آموزش کودکان استثناییواحد تهران مرکزي

1روانشناسیواحد تهران مرکزي

1روانشناسیواحد تهران مرکزي

1روانشناسی-روانشناسی کودکان استثناییواحد تهران مرکزي

1روانشناسی-صنعتی و سازمانیواحد تهران مرکزي

1روانشناسی - روانشناسی بالینیواحد تهران مرکزي

1روانشناسی - روانشناسی عمومیواحد تهران مرکزي

1روانشناسی اسالمی - روانشناسی مثبت گراواحد تهران مرکزي

1روانشناسی با شاخه کودکان استثناییواحد تهران مرکزي

1روانشناسی بالینیواحد تهران مرکزي

1روانشناسی تربیتیواحد تهران مرکزي

1روانشناسی سالمتواحد تهران مرکزي

1روانشناسی شخصیتواحد تهران مرکزي

1روانشناسی صنعتی و سازمانیواحد تهران مرکزي

1روانشناسی عمومیواحد تهران مرکزي

1روانشناسی و آموزش کودکان استثنائیواحد تهران مرکزي

1روانشناسی و آموزش کودکان استثنائیواحد تهران مرکزي

1روانشناسی ورزشیواحد تهران مرکزي

1روزنامه نگاريواحد تهران مرکزي

1ریاضیواحد تهران مرکزي

1ریاضی - آنالیزواحد تهران مرکزي

1ریاضی - جبرواحد تهران مرکزي

1ریاضی - دبیري ریاضیواحد تهران مرکزي

1ریاضی - ریاضی کاربرديواحد تهران مرکزي

1ریاضی - ریاضی محضواحد تهران مرکزي

1ریاضی - ریاضیات مالیواحد تهران مرکزي

1ریاضی _ کاربرديواحد تهران مرکزي

1ریاضی کاربرديواحد تهران مرکزي

1ریاضی کاربردي - بهینه سازيواحد تهران مرکزي

1ریاضی کاربردي - رمز و کدواحد تهران مرکزي

1ریاضی کاربردي - ریاضی مالیواحد تهران مرکزي

1ریاضی کاربردي ـ آنالیز عدديواحد تهران مرکزي



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1ریاضی کاربردي ـ تحقیق در عملیاتواحد تهران مرکزي

1ریاضی محضواحد تهران مرکزي

1ریاضی محض-آنالیزواحد تهران مرکزي

1ریاضی محض-جبرواحد تهران مرکزي

1ریاضی محض - هندسه - توپولوژيواحد تهران مرکزي

1ریاضیات و کاربردهاواحد تهران مرکزي

1زبان آلمانیواحد تهران مرکزي

1زبان شناسیواحد تهران مرکزي

1زبان شناسی _ روان شناختیواحد تهران مرکزي

1زبان شناسی _ نشانه شناختیواحد تهران مرکزي

1زبان شناسی همگانیواحد تهران مرکزي

1زبان فرانسهواحد تهران مرکزي

1زبان فرانسه - ادبیواحد تهران مرکزي

1زبان فرانسه - مترجمیواحد تهران مرکزي

1زبان فرانسه شاخه ادبیواحد تهران مرکزي

1زبان فرانسه شاخه مترجمیواحد تهران مرکزي

1زبان و ادبیات آلمانیواحد تهران مرکزي

1زبان و ادبیات عربواحد تهران مرکزي

1زبان و ادبیات فارسی- ادبیات تطبیقیواحد تهران مرکزي

1زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی (فارسی - عربی)واحد تهران مرکزي

1زبان و ادبیات فرانسهواحد تهران مرکزي

1زبان و زبان شناسیواحد تهران مرکزي

1زبان وادبیات ارمنیواحد تهران مرکزي

1زبان وادبیات انگلیسیواحد تهران مرکزي

1زبان وادبیات عربیواحد تهران مرکزي

1زبان وادبیات فارسیواحد تهران مرکزي

1زبان وادبیات فرانسه-ادبیواحد تهران مرکزي

1زبان هاي باستانی ایرانواحد تهران مرکزي

1زبانشناسی همگانیواحد تهران مرکزي

1زمین شناسیواحد تهران مرکزي

1زیست شناسیواحد تهران مرکزي

1زیست شناسی- عمومیواحد تهران مرکزي

1زیست شناسی- فیزیولوژي گیاهیواحد تهران مرکزي

1زیست شناسی - دبیريواحد تهران مرکزي

1زیست شناسی - سلولی و مولکولیواحد تهران مرکزي

1زیست شناسی - علوم جانوريواحد تهران مرکزي

1زیست شناسی - علوم جانوري گرایش بیو سیستماتیک جانوريواحد تهران مرکزي

واحد تهران مرکزي

زیست شناسی - علوم جانوري گرایش زیست شناسی سلولی و 

1تکوینی

1زیست شناسی - علوم جانوري گرایش فیزیولوژي جانوريواحد تهران مرکزي

1زیست شناسی - علوم گیاهیواحد تهران مرکزي

1زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژيواحد تهران مرکزي

1زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد تهران مرکزي



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1زیست شناسی -بیوشیمیواحد تهران مرکزي

1زیست شناسی -ژنتیکواحد تهران مرکزي

1زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولیواحد تهران مرکزي

1زیست شناسی جانوريواحد تهران مرکزي

1زیست شناسی جانوري - بیوسیستماتیکواحد تهران مرکزي

1زیست شناسی جانوري - زیست شناسی سلولی و تکوینیواحد تهران مرکزي

1زیست شناسی جانوري - سلولی و تکوینیواحد تهران مرکزي

1زیست شناسی جانوري - فیزیولوژيواحد تهران مرکزي

1زیست شناسی دریاواحد تهران مرکزي

1زیست شناسی دریا - جانوران دریاواحد تهران مرکزي

1زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد تهران مرکزي

1زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمیواحد تهران مرکزي

1زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولیواحد تهران مرکزي

1زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد تهران مرکزي

1زیست شناسی سلولی و مولکولی ـ ژنتیکواحد تهران مرکزي

1زیست شناسی گیاهیواحد تهران مرکزي

1زیست شناسی گیاهی - سلولی و تکوینیواحد تهران مرکزي

1زیست شناسی گیاهی - سیستماتیک و بوم شناسیواحد تهران مرکزي

1زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژيواحد تهران مرکزي

1زیست فناوريواحد تهران مرکزي

1زیست فناوري - میکروبیواحد تهران مرکزي

1زیست فناوري (بیوتکنولوژي) گرایش میکروبیواحد تهران مرکزي

1زیست فناوري میکروبیواحد تهران مرکزي

1ژنتیکواحد تهران مرکزي

1ژئوفیزیک-گرانی سنجیواحد تهران مرکزي

1ژئوفیزیک - الکترومغناطیسواحد تهران مرکزي

1ژئوفیزیک - زلزله شناسیواحد تهران مرکزي

1ژئوفیزیک - ژئوالکتریک و الکترومغناطیسواحد تهران مرکزي

1ژئوفیزیک - لرزه شناسیواحد تهران مرکزي

1ژئومورفولوژي - برنامه ریزي محیطیواحد تهران مرکزي

1ژئومورفولوژي - ژئومورفولوژي و آمایش محیطواحد تهران مرکزي

1ژئومورفولوژي - هیدرو ژئومورفولوژي در برنامه ریزي محیطیواحد تهران مرکزي

1ساخت و تولیدواحد تهران مرکزي

1سازهواحد تهران مرکزي

1سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی - سنجش از دورواحد تهران مرکزي

واحد تهران مرکزي

سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی - سیستم اطالعات 

1جغرافیایی

واحد تهران مرکزي

سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی - مدیریت مخاطرات 

1محیطی

1سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی - مطالعات آب و خاكواحد تهران مرکزي



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

واحد تهران مرکزي

سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی - مطالعات شهري و 

1روستایی

واحد تهران مرکزي

سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی - هواشناسی ماهواره 

1اي

1سنجش و اندازه گیري (روانسنجی)واحد تهران مرکزي

1شهرسازيواحد تهران مرکزي

1شهرسازي - طراحی شهريواحد تهران مرکزي

1شیمیواحد تهران مرکزي

1شیمی- کاربرديواحد تهران مرکزي

1شیمی- محضواحد تهران مرکزي

1شیمی - شیمی پلیمرواحد تهران مرکزي

1شیمی - شیمی داروییواحد تهران مرکزي

1شیمی - شیمی و فناوري اسانسواحد تهران مرکزي

1شیمی - فیتوشیمیواحد تهران مرکزي

1شیمی - نانوشیمیواحد تهران مرکزي

1شیمی -شیمی آلیواحد تهران مرکزي

1شیمی -شیمی تجزیهواحد تهران مرکزي

1شیمی -شیمی فیزیکواحد تهران مرکزي

1شیمی -شیمی کاربرديواحد تهران مرکزي

1شیمی -شیمی معدنیواحد تهران مرکزي

1شیمی آلیواحد تهران مرکزي

1شیمی تجزیهواحد تهران مرکزي

1شیمی داروییواحد تهران مرکزي

1شیمی کاربرديواحد تهران مرکزي

1شیمی گرایش شیمی آلیواحد تهران مرکزي

1شیمی گرایش شیمی تجزیهواحد تهران مرکزي

1شیمی گرایش شیمی فیزیکواحد تهران مرکزي

1شیمی گرایش شیمی کاربرديواحد تهران مرکزي

1شیمی گرایش شیمی معدنیواحد تهران مرکزي

1شیمی محضواحد تهران مرکزي

1شیمی معدنیواحد تهران مرکزي

1طبیعت گرديواحد تهران مرکزي

1طبیعت گردي (اکوتوریسم)واحد تهران مرکزي

1طراحی پارچهواحد تهران مرکزي

1طراحی پارچه و لباس- طراحی بافت پارچهواحد تهران مرکزي

1طراحی شهريواحد تهران مرکزي

1طراحی صحنهواحد تهران مرکزي

1طراحی صنعتیواحد تهران مرکزي

1طراحی فرایندهاي صنایع نفتواحد تهران مرکزي

1طراحی و برنامه ریزي شهري ومنطقه ايواحد تهران مرکزي

واحد تهران مرکزي

طراحی وبرنامه ریزي شهري ومنطقه اي-برنامه ریزي شهري 

1ومنطقه اي

1طراحی وبرنامه ریزي شهري ومنطقه اي-طراحی شهريواحد تهران مرکزي

1عرفان اسالمیواحد تهران مرکزي



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1عرفان اسالمی و اندیشه امام خمینی (ره)واحد تهران مرکزي

1عرفان اسالمی و اندیشه امام خمینی (س)واحد تهران مرکزي

1عکاسیواحد تهران مرکزي

1علم اطالعات و دانش شناسیواحد تهران مرکزي

1علم اطالعات و دانش شناسی-کتابخانه هاي آموزشگاهیواحد تهران مرکزي

1علم اطالعات و دانش شناسی-مدیریت اطالعاتواحد تهران مرکزي

1علم اطالعات و دانش شناسی-مطالعات کتابخانه هاي عمومیواحد تهران مرکزي

1علمی کاربردي حسابداريواحد تهران مرکزي

1علمی کاربردي مترجمی خبر انگلیسیواحد تهران مرکزي

1علمی کاربردي معماريواحد تهران مرکزي

1علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد تهران مرکزي

1علوم اجتماعیواحد تهران مرکزي

1علوم اجتماعی - ارتباطات اجتماعیواحد تهران مرکزي

1علوم اجتماعی - برنامه ریزي اجتماعیواحد تهران مرکزي

1علوم اجتماعی - برنامه ریزي علوم اجتماعیواحد تهران مرکزي

1علوم اجتماعی - پژوهشگري علوم اجتماعیواحد تهران مرکزي

1علوم اجتماعی - تعاون و رفاه اجتماعیواحد تهران مرکزي

1علوم اجتماعی - تعاون و رفاه علوم اجتماعیواحد تهران مرکزي

1علوم اجتماعی - خدمات اجتماعیواحد تهران مرکزي

1علوم اجتماعی - مردم شناسیواحد تهران مرکزي

1علوم اجتماعی -جامعه شناسیواحد تهران مرکزي

1علوم اجتماعی -جمعیت شناسیواحد تهران مرکزي

1علوم ارتباطاتواحد تهران مرکزي

1علوم ارتباطات اجتماعیواحد تهران مرکزي

1علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاريواحد تهران مرکزي

1علوم ارتباطات اجتماعی ـ روابط عمومیواحد تهران مرکزي

1علوم اسالمی -اندیشه سیاسی دراسالمواحد تهران مرکزي

1علوم اقتصاديواحد تهران مرکزي

1علوم اقتصادي-اقتصادحمل ونقلواحد تهران مرکزي

1علوم اقتصادي - اقتصاد اسالمیواحد تهران مرکزي

1علوم اقتصادي - اقتصاد انرژيواحد تهران مرکزي

1علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگانیواحد تهران مرکزي

1علوم اقتصادي - اقتصاد سنجیواحد تهران مرکزي

1علوم اقتصادي - اقتصاد صنعتیواحد تهران مرکزي

1علوم اقتصادي - اقتصاد کشاورزيواحد تهران مرکزي

1علوم اقتصادي - اقتصاد نظريواحد تهران مرکزي

1علوم اقتصادي - بانکداري اسالمیواحد تهران مرکزي

1علوم اقتصادي - برنامه ریزي سیستم هاي اقتصاديواحد تهران مرکزي

1علوم اقتصادي - برنامه ریزي سیستمهاي اقتصاديواحد تهران مرکزي

1علوم اقتصادي - توسعه اقتصاديواحد تهران مرکزي

1علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي و برنامه ریزيواحد تهران مرکزي

1علوم اقتصادي - علوم اقتصاديواحد تهران مرکزي

1علوم اقتصادي ـ اقتصاد پول و بانکداريواحد تهران مرکزي



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1علوم تربیتیواحد تهران مرکزي

1علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد تهران مرکزي

1علوم تربیتی - آموزش و پرورش کودکان استثناییواحد تهران مرکزي

1علوم تربیتی - آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنیواحد تهران مرکزي

1علوم تربیتی - برنامه ریزي آموزشیواحد تهران مرکزي

1علوم تربیتی - تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت اسالمیواحد تهران مرکزي

1علوم تربیتی - تکنولوژي آموزشیواحد تهران مرکزي

1علوم تربیتی - مدیریت آموزشیواحد تهران مرکزي

1علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد تهران مرکزي

1علوم تربیتی -برنامه ریزي درسیواحد تهران مرکزي

1علوم تربیتی ـ آموزش و پرورش پیش دبستانیواحد تهران مرکزي

1علوم حدیثواحد تهران مرکزي

1علوم حدیث - نهج البالغهواحد تهران مرکزي

1علوم سیاسیواحد تهران مرکزي

1علوم سیاسی- سیاست گذاري عمومیواحد تهران مرکزي

1علوم سیاسی - اندیشه سیاسیواحد تهران مرکزي

1علوم سیاسی - اندیشه هاي سیاسیواحد تهران مرکزي

1علوم سیاسی - جامعه شناسی سیاسیواحد تهران مرکزي

1علوم سیاسی - سیاستگذاري عمومیواحد تهران مرکزي

1علوم سیاسی - مسائل ایرانواحد تهران مرکزي

1علوم قرآن و حدیثواحد تهران مرکزي

1علوم قرآن و حدیثواحد تهران مرکزي

1علوم قضاییواحد تهران مرکزي

1علوم کامپیوترواحد تهران مرکزي

1علوم کامپیوترواحد تهران مرکزي

1علوم کامپیوتر - محاسبات علمیواحد تهران مرکزي

1علوم گیاهی - زیست شناسی سلولی و تکوینیواحد تهران مرکزي

1علوم گیاهی - فیزیولوژيواحد تهران مرکزي

1علوم و فناوري نانو - نانو شیمیواحد تهران مرکزي

1علوم ورزشیواحد تهران مرکزي

1علوم ورزشی - علوم انسانی ورزشواحد تهران مرکزي

1علوم ورزشی - علوم زیستی ورزشواحد تهران مرکزي

1علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزشواحد تهران مرکزي

1علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزشواحد تهران مرکزي

1فرهنگ و ارتباطاتواحد تهران مرکزي

1فرهنگ و زبان هاي باستانی ایرانواحد تهران مرکزي

1فرهنگ و زبانهاي باستانیواحد تهران مرکزي

1فرهنگ و زبانهاي باستانی ایرانواحد تهران مرکزي

1فقه شافعیواحد تهران مرکزي

1فقه مقارن و حقوق جزاي اسالمیواحد تهران مرکزي

1فقه و حقوق اسالمیواحد تهران مرکزي

1فقه و حقوق جزاواحد تهران مرکزي

1فقه و حقوق خصوصیواحد تهران مرکزي

1فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد تهران مرکزي



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی (ره)واحد تهران مرکزي

1فلسفهواحد تهران مرکزي

1فلسفه - فلسفه معاصرواحد تهران مرکزي

1فلسفه تطبیقیواحد تهران مرکزي

1فلسفه تعلیم و تربیتواحد تهران مرکزي

1فلسفه تعلیم و تربیت - تعلیم و تربیت اسالمیواحد تهران مرکزي

1فلسفه علمواحد تهران مرکزي

1فلسفه علمواحد تهران مرکزي

1فلسفه و حکمت اسالمیواحد تهران مرکزي

1فلسفه و کالم اسالمیواحد تهران مرکزي

1فلسفه هنرواحد تهران مرکزي

1فناوري صداواحد تهران مرکزي

1فناوري صداواحد تهران مرکزي

1فیتو شیمیواحد تهران مرکزي

1فیزیکواحد تهران مرکزي

1فیزیک- اتمی و مولکولیواحد تهران مرکزي

1فیزیک - اتمیواحد تهران مرکزي

1فیزیک - اتمی مولکولیواحد تهران مرکزي

1فیزیک - اختر شناسیواحد تهران مرکزي

1فیزیک - حالت جامدواحد تهران مرکزي

1فیزیک - ذرات بنیادي ، کیهان شناسی و اخترفیزیکواحد تهران مرکزي

1فیزیک - ذرات بنیادي و نظریه میدان هاواحد تهران مرکزي

1فیزیک - ذرات بنیادي و نظریه میدانهاواحد تهران مرکزي

1فیزیک - فیزیک آماري و سامانه هاي پیچیدهواحد تهران مرکزي

1فیزیک - فیزیک بنیاديواحد تهران مرکزي

1فیزیک - فیزیک پالسماواحد تهران مرکزي

1فیزیک - فیزیک ماده چگالواحد تهران مرکزي

1فیزیک - فیزیک ماده چگالواحد تهران مرکزي

1فیزیک - فیزیک نجومیواحد تهران مرکزي

1فیزیک - فیزیک هسته ايواحد تهران مرکزي

1فیزیک - نانو فیزیکواحد تهران مرکزي

1فیزیک - نجوم و اختر فیزیکواحد تهران مرکزي

1فیزیک - هسته ايواحد تهران مرکزي

1فیزیک کاربرديواحد تهران مرکزي

1فیزیک مهندسیواحد تهران مرکزي

1فیزیولوژي ورزشیواحد تهران مرکزي

1فیزیولوژي ورزشی - بیوشیمی و متابولیسم ورزشیواحد تهران مرکزي

1فیزیولوژي ورزشی - تغذیه ورزشواحد تهران مرکزي

1فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستیواحد تهران مرکزي

1فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت ورزشی بالینیواحد تهران مرکزي

1فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت ورزشی محضواحد تهران مرکزي

1فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی عصبی - عضالنیواحد تهران مرکزي

1فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی عصبی عضالنیواحد تهران مرکزي



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی قلب و عروق و تنفسواحد تهران مرکزي

1فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی کاربرديواحد تهران مرکزي

1قدرت -الکتروتکنیکواحد تهران مرکزي

1کارآفرینیواحد تهران مرکزي

1کارآفرینی - آموزش عالیواحد تهران مرکزي

1کارآفرینی - بین المللواحد تهران مرکزي

1کارآفرینی - کسب و کار جدیدواحد تهران مرکزي

1کاردان فنی برق - الکترونیکواحد تهران مرکزي

1کاردان فنی برق ـ الکتروتکنیکواحد تهران مرکزي

1کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد تهران مرکزي

ـ ساخت و تولیدواحد تهران مرکزي 1کاردان فنی مکانیک 

1کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد تهران مرکزي

1کارگردانیواحد تهران مرکزي

1کارگردانی نمایشواحد تهران مرکزي

1کارهاي عمومی ساختمانواحد تهران مرکزي

1کالمواحد تهران مرکزي

1کالم - فلسفه دین و مسائل جدید کالمیواحد تهران مرکزي

1کالم - کالم اسالمیواحد تهران مرکزي

1کالم - کالم جدیدواحد تهران مرکزي

1کنترلواحد تهران مرکزي

1کودکان استثنایی (عقب ماندگان ذهنی)واحد تهران مرکزي

1مالی - مالی بین المللواحد تهران مرکزي

1مالی - مالی بین المللیواحد تهران مرکزي

1مالی - مهندسی مالیواحد تهران مرکزي

1متالورژي صنعتیواحد تهران مرکزي

1مترجمی خبر انگلیسیواحد تهران مرکزي

1مترجمی زبان انگلیسیواحد تهران مرکزي

1مترجمی زبان آلمانیواحد تهران مرکزي

1مترجمی زبان عربیواحد تهران مرکزي

1مترجمی زبان فرانسهواحد تهران مرکزي

1مخابراتواحد تهران مرکزي

1مددکاري اجتماعیواحد تهران مرکزي

1مدیریت - مدیریت رسانه ايواحد تهران مرکزي

1مدیریت - مدیریت مالیواحد تهران مرکزي

1مدیریت اجراییواحد تهران مرکزي

1مدیریت ام بی اي - مدیریت بازاریابیواحد تهران مرکزي

1مدیریت امور بانکیواحد تهران مرکزي

1مدیریت امور فرهنگیواحد تهران مرکزي

1مدیریت امور گمرکیواحد تهران مرکزي

1مدیریت امورشهريواحد تهران مرکزي

1مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)واحد تهران مرکزي

1مدیریت آموزش عالیواحد تهران مرکزي

1مدیریت آموزشیواحد تهران مرکزي



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1مدیریت آموزشیواحد تهران مرکزي

1مدیریت بازرگانیواحد تهران مرکزي

1مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد تهران مرکزي

1مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلیواحد تهران مرکزي

1مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابیواحد تهران مرکزي

1مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللیواحد تهران مرکزي

1مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد تهران مرکزي

1مدیریت بازرگانی - کارآفرینیواحد تهران مرکزي

1مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیکواحد تهران مرکزي

1مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمهواحد تهران مرکزي

1مدیریت بازرگانی - مدیریت تحولواحد تهران مرکزي

1مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد تهران مرکزي

1مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (اچ اس اي)واحد تهران مرکزي

1مدیریت بیمهواحد تهران مرکزي

1مدیریت تکنولوژيواحد تهران مرکزي

1مدیریت تکنولوژي - استراتژي هاي توسعه صنعتیواحد تهران مرکزي

1مدیریت تکنولوژي - استراتژیهاي توسعه صنعتیواحد تهران مرکزي

1مدیریت تکنولوژي - سیاست هاي تحقیق و توسعهواحد تهران مرکزي

1مدیریت تکنولوژي - مدیریت انتقال تکنولوژيواحد تهران مرکزي

1مدیریت تکنولوژي - مدیریت انتقال تکنولوژي و مالکیت معنويواحد تهران مرکزي

1مدیریت دولتیواحد تهران مرکزي

1مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیواحد تهران مرکزي

1مدیریت دولتی- مدیریت نیروي انسانیواحد تهران مرکزي

1مدیریت دولتی-تصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومیواحد تهران مرکزي

1مدیریت دولتی-رفتارسازمانیواحد تهران مرکزي

1مدیریت دولتی-مدیریت تحولواحد تهران مرکزي

1مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد تهران مرکزي

1مدیریت دولتی - تشکیالت و روشهاواحد تهران مرکزي

1مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیواحد تهران مرکزي

1مدیریت دولتی - خط مشی گذاري عمومیواحد تهران مرکزي

1مدیریت دولتی - طراحی سازمان هاي دولتیواحد تهران مرکزي

1مدیریت دولتی - مدیریت سیستمهاي اطالعاتیواحد تهران مرکزي

1مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانیواحد تهران مرکزي

1مدیریت رسانهواحد تهران مرکزي

1مدیریت رسانه ايواحد تهران مرکزي

1مدیریت شهريواحد تهران مرکزي

1مدیریت شهريواحد تهران مرکزي

1مدیریت صنعتیواحد تهران مرکزي

1مدیریت صنعتی - استراتژي صنعتیواحد تهران مرکزي

1مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیاتواحد تهران مرکزي

1مدیریت صنعتی - تولیدواحد تهران مرکزي

1مدیریت صنعتی - تولید و عملیاتواحد تهران مرکزي

1مدیریت صنعتی - مالیواحد تهران مرکزي



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1مدیریت صنعتی - مدیریت سیستم هاواحد تهران مرکزي

1مدیریت صنعتی - مدیریت عملکردواحد تهران مرکزي

1مدیریت فرهنگی هنريواحد تهران مرکزي

1مدیریت فناوري اطالعاتواحد تهران مرکزي

1مدیریت فناوري اطالعات - سیستم هاي اطالعاتی پیشرفتهواحد تهران مرکزي

1مدیریت فناوري اطالعات - سیستمهاي اطالعاتی پیشرفتهواحد تهران مرکزي

1مدیریت فناوري اطالعات - کسب و کار الکترونیکواحد تهران مرکزي

1مدیریت فناوري اطالعات - کسب و کار هوشمندواحد تهران مرکزي

1مدیریت فناوري اطالعات - مدیریت خدمات و توسعه فناوريواحد تهران مرکزي

واحد تهران مرکزي

مدیریت فناوري اطالعات - مدیریت خدمات و توسعه فناوري 

1اطالعات

1مدیریت فناوري اطالعات - مدیریت دانشواحد تهران مرکزي

1مدیریت فناوري اطالعات - مدیریت منابع اطالعاتیواحد تهران مرکزي

1مدیریت کارآفرینی - کسب و کار جدیدواحد تهران مرکزي

1مدیریت کسب و کار - استراتژيواحد تهران مرکزي

1مدیریت کسب و کار - بازاریابیواحد تهران مرکزي

1مدیریت کسب و کار - عملیات و زنجیره تامینواحد تهران مرکزي

1مدیریت کسب و کار - فناوريواحد تهران مرکزي

1مدیریت کسب و کار - مالیواحد تهران مرکزي

1مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد تهران مرکزي

1مدیریت گمرکیواحد تهران مرکزي

1مدیریت مالیواحد تهران مرکزي

1مدیریت محیط زیست (اچ اس اي)واحد تهران مرکزي

1مدیریت وبرنامه ریزي آموزشیواحد تهران مرکزي

1مدیریت ورزشیواحد تهران مرکزي

1مدیریت ورزشی- مدیریت اوقات فراغت و ورزش هاي تفریحیواحد تهران مرکزي

1مدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزشواحد تهران مرکزي

1مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزشواحد تهران مرکزي

1مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشیواحد تهران مرکزي

1مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزش هاي تفریحیواحد تهران مرکزي

1مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزشهاي تفریحیواحد تهران مرکزي

1مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی و رسانه هاي ورزشیواحد تهران مرکزي

واحد تهران مرکزي

مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان ها و رویدادهاي 

1ورزشی

1مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشیواحد تهران مرکزي

1مدیریت ورزشی - مدیریت رسانه هاي ورزشیواحد تهران مرکزي

1مدیریت ورزشی - مدیریت رویدادهاي ورزشیواحد تهران مرکزي

1مردم شناسیواحد تهران مرکزي

1مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخیواحد تهران مرکزي

1مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخیواحد تهران مرکزي



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1مرمت آثار تاریخیواحد تهران مرکزي

1مرمت بناهاي تاریخیواحد تهران مرکزي

واحد تهران مرکزي

مرمت و احیاي ابنیه و بافت هاي تاریخی - حفاظت و مرمت میراث 

1شهري

واحد تهران مرکزي

مرمت و احیاي ابنیه و بافت هاي تاریخی - حفاظت و مرمت میراث 

1معماري

واحد تهران مرکزي

مرمت و احیاي ابنیه و بافتهاي تاریخی - حفاظت و مرمت میراث 

1شهري

واحد تهران مرکزي

مرمت و احیاي ابنیه و بافتهاي تاریخی - حفاظت و مرمت میراث 

1معماري

1مرمت و احیاي بناها و بافتهاي تاریخیواحد تهران مرکزي

1مرمت واحیاءبناهاوبافتهاي تاریخیواحد تهران مرکزي

1مشاورهواحد تهران مرکزي

1مشاوره - مشاوره توانبخشیواحد تهران مرکزي

1مشاوره - مشاوره خانوادهواحد تهران مرکزي

1مشاوره و راهنماییواحد تهران مرکزي

1مطالعات خانوادهواحد تهران مرکزي

1مطالعات زنان ـ زن و خانوادهواحد تهران مرکزي

1مطالعات فرهنگی و رسانهواحد تهران مرکزي

1مطالعات منطقه ايواحد تهران مرکزي

1مطالعات منطقه اي - مطالعات اروپاواحد تهران مرکزي

1مطالعات منطقه اي - مطالعات آسیاي مرکزي و قفقازواحد تهران مرکزي

1مطالعات منطقه اي - مطالعات آمریکاي شمالیواحد تهران مرکزي

1معارف اسالمیواحد تهران مرکزي

1معماريواحد تهران مرکزي

1معماري داخلیواحد تهران مرکزي

1مکانیک خاك و پیواحد تهران مرکزي

1موسیقیواحد تهران مرکزي

1مهندسی اپتیک و لیزرواحد تهران مرکزي

1مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکیواحد تهران مرکزي

1مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد تهران مرکزي

1مهندسی اپتیک و لیزرواحد تهران مرکزي

1مهندسی اجرایی عمرانواحد تهران مرکزي

1مهندسی اکتشاف نفتواحد تهران مرکزي

1مهندسی انرژي هاي تجدیدپذیرواحد تهران مرکزي

1مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)واحد تهران مرکزي

1مهندسی برقواحد تهران مرکزي

1مهندسی برق- الکترونیکواحد تهران مرکزي

1مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد تهران مرکزي

1مهندسی برق- کنترل و سیستمواحد تهران مرکزي

1مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیکواحد تهران مرکزي

1مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد تهران مرکزي

1مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژيواحد تهران مرکزي



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستمهاي انرژي الکتریکیواحد تهران مرکزي

1مهندسی برق - سامانه هاي برقی حمل و نقلواحد تهران مرکزي

1مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتالواحد تهران مرکزي

1مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد تهران مرکزي

1مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد تهران مرکزي

1مهندسی برق - شبکه هاي مخابراتیواحد تهران مرکزي

1مهندسی برق - قدرت گرایش الکترونیک قدرتواحد تهران مرکزي

1مهندسی برق - قدرت گرایش تکنولوژي فشار قويواحد تهران مرکزي

1مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد تهران مرکزي

1مهندسی برق - کنترلواحد تهران مرکزي

1مهندسی برق - مخابراتواحد تهران مرکزي

1مهندسی برق - مخابرات امن و رمز نگاريواحد تهران مرکزي

1مهندسی برق - مخابرات سیستمواحد تهران مرکزي

1مهندسی برق - مخابرات میدان و موجواحد تهران مرکزي

1مهندسی برق - مخابرات نوريواحد تهران مرکزي

1مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد تهران مرکزي

1مهندسی برق ـ قدرتواحد تهران مرکزي

1مهندسی پزشکیواحد تهران مرکزي

1مهندسی پزشکی-بیومتریالواحد تهران مرکزي

1مهندسی پزشکی-بیوموادواحد تهران مرکزي

1مهندسی پزشکی - بافتواحد تهران مرکزي

1مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد تهران مرکزي

1مهندسی پزشکی - بیومتریالواحد تهران مرکزي

1مهندسی پزشکی - بیومکانیکواحد تهران مرکزي

1مهندسی پزشکی - توانبخشیواحد تهران مرکزي

1مهندسی پزشکی - مهندسی بافتواحد تهران مرکزي

1مهندسی پلیمرواحد تهران مرکزي

1مهندسی پلیمر - پلیمرواحد تهران مرکزي

1مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد تهران مرکزي

1مهندسی تکنولوژي اویونیکواحد تهران مرکزي

1مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد تهران مرکزي

1مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد تهران مرکزي

1مهندسی تکنولوژي معماريواحد تهران مرکزي

1مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد تهران مرکزي

1مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد تهران مرکزي

1مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد تهران مرکزي

1مهندسی حرفه اي معماريواحد تهران مرکزي

1مهندسی رباتیکواحد تهران مرکزي

1مهندسی ساخت و تولیدواحد تهران مرکزي

1مهندسی سیستم هاي انرژي - انرژي و محیط زیستواحد تهران مرکزي

1مهندسی سیستم هاي انرژي - انرژي و محیط زیستواحد تهران مرکزي

1مهندسی سیستم هاي انرژي - تکنولوژي انرژيواحد تهران مرکزي

1مهندسی سیستمهاي اقتصادي - اجتماعیواحد تهران مرکزي



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1مهندسی شهرسازيواحد تهران مرکزي

1مهندسی شیمیواحد تهران مرکزي

1مهندسی شیمی-بیوتکنولوژي و مهندسی بیوشیمیواحد تهران مرکزي

1مهندسی شیمی - بیوتکنولوژيواحد تهران مرکزي

1مهندسی شیمی - پلیمرواحد تهران مرکزي

1مهندسی شیمی - صنایع پاالیش ، پتروشیمی و گازواحد تهران مرکزي

1مهندسی شیمی - صنایع غذاییواحد تهران مرکزي

1مهندسی شیمی - طراحی فرآیندواحد تهران مرکزي

1مهندسی شیمی - فرآیندهاي جداسازيواحد تهران مرکزي

1مهندسی شیمی - محیط زیستواحد تهران مرکزي

1مهندسی شیمی - مهندسی پلیمرواحد تهران مرکزي

1مهندسی شیمی - مهندسی محیط زیستواحد تهران مرکزي

1مهندسی شیمی ـ صنایع پاالیشواحد تهران مرکزي

1مهندسی شیمی ـ مهندسی فرآیندواحد تهران مرکزي

1مهندسی صنایعواحد تهران مرکزي

1مهندسی صنایع-اتوماسیونواحد تهران مرکزي

1مهندسی صنایع-برنامه ریزي ومدیریت تولیدواحد تهران مرکزي

1مهندسی صنایع-تحقیق درعملیات ومهندسی سیستمواحد تهران مرکزي

1مهندسی صنایع - برنامه ریزي و تحلیل سیستمهاواحد تهران مرکزي

1مهندسی صنایع - بهینه سازي سیستم هاواحد تهران مرکزي

1مهندسی صنایع - سیستم هاي کالنواحد تهران مرکزي

1مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وريواحد تهران مرکزي

1مهندسی صنایع - لجستیک و زنجیره تامینواحد تهران مرکزي

1مهندسی صنایع - مدیریت مهندسیواحد تهران مرکزي

1مهندسی صنایع - مهندسی صنایعواحد تهران مرکزي

1مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وريواحد تهران مرکزي

1مهندسی طراحی محیط زیستواحد تهران مرکزي

1مهندسی عمرانواحد تهران مرکزي

1مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد تهران مرکزي

1مهندسی عمران-خاكواحد تهران مرکزي

1مهندسی عمران-مهندسی آبواحد تهران مرکزي

1مهندسی عمران-مهندسی سواحل، بنادر و سازه هاي دریاییواحد تهران مرکزي

1مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد تهران مرکزي

1مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد تهران مرکزي

1مهندسی عمران - زلزلهواحد تهران مرکزي

1مهندسی عمران - سازهواحد تهران مرکزي

1مهندسی عمران - سواحل ، بنادر و سازه هاي دریاییواحد تهران مرکزي

1مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد تهران مرکزي

1مهندسی عمران - مدیریت منابع آبواحد تهران مرکزي

1مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد تهران مرکزي

1مهندسی عمران - مهندسی حمل و نقلواحد تهران مرکزي

1مهندسی عمران - مهندسی راه و ترابريواحد تهران مرکزي

1مهندسی عمران - مهندسی زلزلهواحد تهران مرکزي



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد تهران مرکزي

1مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آبواحد تهران مرکزي

1مهندسی عمران -آبواحد تهران مرکزي

1مهندسی عمران -راهواحد تهران مرکزي

1مهندسی عمران -راه وترابريواحد تهران مرکزي

1مهندسی عمران -مکانیک خاك وپیواحد تهران مرکزي

1مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد تهران مرکزي

1مهندسی عمران ـ حمل و نقلواحد تهران مرکزي

1مهندسی فناوري اطالعات - تجارت الکترونیکیواحد تهران مرکزي

1مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي ارتباطی و کامپیوتريواحد تهران مرکزي

1مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي کامپیوتريواحد تهران مرکزي

1مهندسی کامپیوترواحد تهران مرکزي

1مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد تهران مرکزي

1مهندسی کامپیوتر- معماري سیستم هاي کامپیوتريواحد تهران مرکزي

1مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد تهران مرکزي

1مهندسی کامپیوتر- معماري کامپیوترواحد تهران مرکزي

1مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد تهران مرکزي

1مهندسی کامپیوتر-سیستم هاي نرم افزاريواحد تهران مرکزي

1مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعیواحد تهران مرکزي

1مهندسی کامپیوتر - شبکه هاي کامپیوتريواحد تهران مرکزي

1مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد تهران مرکزي

1مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکزواحد تهران مرکزي

1مهندسی متالورژي و مواد - جوشکاريواحد تهران مرکزي

1مهندسی متالورژي و مواد (جوشکاري)واحد تهران مرکزي

1مهندسی محیط زیست - منابع آبواحد تهران مرکزي

1مهندسی معدنواحد تهران مرکزي

1مهندسی معدن - استخراج معدنواحد تهران مرکزي

1مهندسی معدن - استخراج مواد معدنیواحد تهران مرکزي

1مهندسی معدن - اکتشاف معدنواحد تهران مرکزي

1مهندسی معدن - مهندسی استخراج معدنواحد تهران مرکزي

1مهندسی معدن - مهندسی اکتشاف معدنواحد تهران مرکزي

1مهندسی معماريواحد تهران مرکزي

1مهندسی مکاترونیکواحد تهران مرکزي

1مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولیدواحد تهران مرکزي

واحد تهران مرکزي

مهندسی مکاترونیک گرایش ارتباطات جنبی انسان-ماشین-

1کامپیوتر

واحد تهران مرکزي

مهندسی مکاترونیک گرایش طراحی رباتها و سیستمهاي 

1مکاترونیکی

1مهندسی مکانیکواحد تهران مرکزي

1مهندسی مکانیک-حرارت و سیاالتواحد تهران مرکزي

1مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد تهران مرکزي

1مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدواحد تهران مرکزي



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

واحد تهران مرکزي

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردي شاخه تخصصی دینامیک، 

1کنترل و ارتعاشات

1مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت و سیاالتواحد تهران مرکزي

1مهندسی مکانیک - مکانیک در طراحی جامداتواحد تهران مرکزي

1مهندسی مکانیک -طراحی جامداتواحد تهران مرکزي

1مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد تهران مرکزي

1مهندسی مواد-جوشکاريواحد تهران مرکزي

1مهندسی مواد-خوردگی وحفاظت موادواحد تهران مرکزي

1مهندسی مواد - تولید آهن و فوالدواحد تهران مرکزي

1مهندسی مواد - مهندسی خوردگی و حفاظت موادواحد تهران مرکزي

1مهندسی مواد و متالورژيواحد تهران مرکزي

1مهندسی نساجیواحد تهران مرکزي

1مهندسی نساجی- شیمی نساجیواحد تهران مرکزي

1مهندسی نساجی - مهندسی شیمی نساجیواحد تهران مرکزي

1مهندسی نفتواحد تهران مرکزي

1مهندسی نفت - اکتشافواحد تهران مرکزي

1مهندسی نفت - اکتشاف نفتواحد تهران مرکزي

1مهندسی نفت - اکتشافاتواحد تهران مرکزي

1مهندسی نفت - بهره برداري از منابع نفتواحد تهران مرکزي

1مهندسی نفت - حفاريواحد تهران مرکزي

1مهندسی نفت - حفاري و استخراج نفتواحد تهران مرکزي

1مهندسی نفت - مخازنواحد تهران مرکزي

1مهندسی نفت - مخازن هیدروکربوريواحد تهران مرکزي

1مهندسی نفت (حفاري)واحد تهران مرکزي

1مهندسی نفت (مخازن هیدروکربوري)واحد تهران مرکزي

1مهندسی نقشه برداريواحد تهران مرکزي

1مهندسی ورزشواحد تهران مرکزي

1مهندسی هسته ايواحد تهران مرکزي

1مهندسی هسته اي - پرتو پزشکیواحد تهران مرکزي

1مهندسی هسته اي - راکتورواحد تهران مرکزي

1مهندسی هسته اي - مهندسی انرژي هسته ايواحد تهران مرکزي

1مهندسی هسته اي - مهندسی پرتوپزشکیواحد تهران مرکزي

1مهندسی هسته اي - مهندسی راکتورواحد تهران مرکزي

1مهندسی هوا فضاواحد تهران مرکزي

1مهندسی هوا فضا - هوا فضاواحد تهران مرکزي

1میکروبیولوژي - میکروبیولوژي صنعتیواحد تهران مرکزي

1میکروبیولوژيواحد تهران مرکزي

1میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زاواحد تهران مرکزي

1میکروبیولوژي - میکروب هاي بیماري زاواحد تهران مرکزي

1میکروبییولوژي - صنعتیواحد تهران مرکزي

1نانوشیمیواحد تهران مرکزي

1نانوفیزیکواحد تهران مرکزي

1نقاشیواحد تهران مرکزي

1نقاشی - نقاشی عمومیواحد تهران مرکزي



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1نقاشی عمومیواحد تهران مرکزي

1نمایشواحد تهران مرکزي

1نمایش- کارگردانیواحد تهران مرکزي

1نمایش - ادبیات نمایشیواحد تهران مرکزي

1نمایش - بازیگريواحد تهران مرکزي

1نمایش - تئاترواحد تهران مرکزي

1نمایش - صحنه آراییواحد تهران مرکزي

1نمایش - کارگردانی نمایشواحد تهران مرکزي

1نمایش عروسکیواحد تهران مرکزي

1نوازندگی موسیقی ایرانیواحد تهران مرکزي

1نوازندگی ساز جهانیواحد تهران مرکزي

1نوازندگی موسیقی جهانیواحد تهران مرکزي

1هنرهاي تجسمی - گرافیکواحد تهران مرکزي

1هنرهاي تجسمی ـ نقاشیواحد تهران مرکزي

1برنامه ریزي شهريواحد تهران مرکزي - دفتر میالن

1شهرسازيواحد تهران مرکزي - دفتر میالن

1معماريواحد تهران مرکزي - دفتر میالن

1مهندسی معماريواحد تهران مرکزي - دفتر میالن

1حقوق بین المللواحد تهران مرکزي ( با همکاري روسیه )

1حقوق بین الملل عمومیواحد تهران مرکزي ( با همکاري روسیه )

1ریاضی - آنالیزواحد تهران مرکزي ( با همکاري روسیه )

1ریاضی - جبرواحد تهران مرکزي ( با همکاري روسیه )

1ریاضی کاربردي ـ آنالیز عدديواحد تهران مرکزي ( با همکاري روسیه )

1ریاضی کاربردي ـ تحقیق در عملیاتواحد تهران مرکزي ( با همکاري روسیه )

1شیمی گرایش شیمی آلیواحد تهران مرکزي ( با همکاري روسیه )

1شیمی گرایش شیمی کاربرديواحد تهران مرکزي ( با همکاري روسیه )

1علوم اقتصاديواحد تهران مرکزي ( با همکاري روسیه )

1فیزیکواحد تهران مرکزي ( با همکاري روسیه )

1کارآفرینی - بین المللواحد تهران مرکزي ( با همکاري روسیه )

1مالی - مالی بین المللیواحد تهران مرکزي ( با همکاري روسیه )

1مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد تهران مرکزي ( با همکاري روسیه )

1مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابیواحد تهران مرکزي ( با همکاري روسیه )

1مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللیواحد تهران مرکزي ( با همکاري روسیه )

1مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیکواحد تهران مرکزي ( با همکاري روسیه )

1مدیریت دولتیواحد تهران مرکزي ( با همکاري روسیه )

1مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیواحد تهران مرکزي ( با همکاري روسیه )

1مدیریت فناوري اطالعاتواحد تهران مرکزي ( با همکاري روسیه )

1مدیریت مالیواحد تهران مرکزي ( با همکاري روسیه )

1مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزشواحد تهران مرکزي ( با همکاري روسیه )

1مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی و رسانه هاي ورزشیواحد تهران مرکزي ( با همکاري روسیه )

1اتاق عملواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1اقتصاد و مدیریت داروواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1بهداشت خانوادهواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1بهداشت عمومیواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1بهداشت مبارزه با بیماریهاواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1بهداشت محیطواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1بیماریهاي داخلیواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1بیوشیمیواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1پرستاريواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1پرستاري داخلی - جراحیواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1پرستاري سالمت جامعهواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1پرستاري کودکانواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1پرستاري مراقبت هاي ویژهواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1پزشکیواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1تکنولوژي اتاق عملواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1داروسازيواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1داروسازي سنتیواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1دستیاري رادیولوژي دهان و فک و صورتواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1دستیاري ارتودانتیکسواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1دستیاري اندودانتیکسواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1دستیاري بیماریهاي دهانواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1دستیاري بیماریهاي دهان و فک و صورتواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1دستیاري پروتز دندانیواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1دستیاري پروتزهاي دندانیواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1دستیاري پریودانتیکسواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1دستیاري جراحی دهان و فک و صورتواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1دستیاري دندانپزشکی ترمیمیواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1دستیاري دندانپزشکی کودکانواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1دستیاري رادیولوِِژي دندان و فک و صورتواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1دندانپزشکیواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1روان پرستاريواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1زیست شناسی جانوريواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1زیست شناسی جانوري - بیوسیستماتیکواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1زیست شناسی جانوري - زیست شناسی سلولی و تکوینیواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1زیست شناسی جانوري - سلولی و تکوینیواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1زیست شناسی جانوري - فیزیولوژيواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمیواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولیواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1زیست شناسی سلولی و مولکولی ـ ژنتیکواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1زیست شناسی گیاهیواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1زیست فناوري - میکروبیواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1زیست فناوري پزشکیواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1ژنتیکواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1سم شناسیواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1شیمی - شیمی داروییواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1شیمی - شیمی و فناوري اسانسواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1شیمی -شیمی کاربرديواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1شیمی داروییواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1شیمی کاربرديواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1شیمی محضواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1علوم آزمایشگاهیواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1علوم تشریحیواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1فیتو شیمیواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1ماماییواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1مدیریت خدمات بهداشتی و درمانیواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1مدیریت دارو MBAواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1مهندسی بافتواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1مهندسی بهداشت حرفه ايواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1مهندسی بهداشت حرفه اي و ایمنی کارواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1مهندسی بهداشت محیطواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1میکروبیولوژيواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زاواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1میکروبیولوژي - محیطیواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1میکروبیولوژي - میکروب هاي بیماري زاواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1میکروبیولوژي - میکروبیولوژي محیطیواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1میکروبییولوژي - صنعتیواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1نانو بیومیمتیک (نانو زیست الهام)واحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1نانو فناوري پزشکیواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1نانوتکنولوژي پزشکیواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1نانوشیمیواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

1هوشبريواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

واحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران - ظرفیت 

1پرستاريخودگردان

واحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران - ظرفیت 

1پزشکیخودگردان

واحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران - ظرفیت 

1تکنولوژي اتاق عملخودگردان

واحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران - ظرفیت 

1داروسازيخودگردان

واحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران - ظرفیت 

1دندانپزشکیخودگردان

واحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران - ظرفیت 

1علوم آزمایشگاهیخودگردان

واحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران - ظرفیت 

1ماماییخودگردان

واحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران - ظرفیت 

1مهندسی بهداشت حرفه ايخودگردان

واحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران - ظرفیت 

1مهندسی بهداشت حرفه اي و ایمنی کارخودگردان
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ترازرشتهواحد

واحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران - ظرفیت 

1مهندسی بهداشت محیطخودگردان

واحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران - ظرفیت 

1هوشبريخودگردان

1بهداشت دهانواحد دندانپزشکی تهران

1پروتز دندانواحد دندانپزشکی تهران

1دستیاري ارتودانتیکسواحد دندانپزشکی تهران

1دستیاري ارتودنسیواحد دندانپزشکی تهران

1دستیاري اندودانتیکسواحد دندانپزشکی تهران

1دستیاري بیماریهاي دهانواحد دندانپزشکی تهران

1دستیاري بیماریهاي دهان و تشخیصواحد دندانپزشکی تهران

1دستیاري بیماریهاي دهان و فک و صورتواحد دندانپزشکی تهران

1دستیاري پروتز دندانیواحد دندانپزشکی تهران

1دستیاري پریودانتیکسواحد دندانپزشکی تهران

1دستیاري جراحی دهان و فک و صورتواحد دندانپزشکی تهران

1دستیاري دندانپزشکی ترمیمیواحد دندانپزشکی تهران

1دستیاري دندانپزشکی کودکانواحد دندانپزشکی تهران

1دستیاري رادیولوِِژي دندان و فک و صورتواحد دندانپزشکی تهران

1دندانپزشکیواحد دندانپزشکی تهران

1ساخت پروتز دندانیواحد دندانپزشکی تهران

1دستیاري پریودانتیکسواحد دندانپزشکی تهران-ظرفیت مازاد خودگردان

1دندانپزشکیواحد دندانپزشکی تهران-ظرفیت مازاد خودگردان

1انگل شناسی دامپزشکیواحد شهرکرد

1انگل شناسیواحد شهرکرد

1بافت شناسیواحد شهرکرد

1بافت شناسی دامپزشکیواحد شهرکرد

1بهداشت مواد غذاییواحد شهرکرد

1بهداشت و کنترل کیفی مواد غذاییواحد شهرکرد

1جراحی دامپزشکیواحد شهرکرد

1جراحی دامپزشکی (دستیاري)واحد شهرکرد

1دامپزشکیواحد شهرکرد

1کاردانی دامپزشکیواحد شهرکرد

1داروسازيواحد علوم داروئی - ظرفیت مازاد خودگردان

1ادبیات عربیواحد علوم و تحقیقات

1ادبیات فرانسهواحد علوم و تحقیقات

1ادبیات نمایشیواحد علوم و تحقیقات

1ادیان و عرفانواحد علوم و تحقیقات

1ادیان و عرفان تطبیقیواحد علوم و تحقیقات

1ارتباط تصویريواحد علوم و تحقیقات

1اصالح نباتاتواحد علوم و تحقیقات

1اصالح نژاد دامواحد علوم و تحقیقات

1اقتصادواحد علوم و تحقیقات

1اقتصاد - اقتصاد سالمتواحد علوم و تحقیقات

1اقتصاد کشاورزيواحد علوم و تحقیقات
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1اقتصاد کشاورزيواحد علوم و تحقیقات

1اقتصاد کشاورزي - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیستواحد علوم و تحقیقات

1اقتصاد کشاورزي - سیاست و توسعه کشاورزيواحد علوم و تحقیقات

1اقتصادانرژيواحد علوم و تحقیقات

1اقیانوس شناسی فیزیکیواحد علوم و تحقیقات

1اگرواکولوژيواحد علوم و تحقیقات

1اگروتکنولوژي - علوم علف هاي هرزواحد علوم و تحقیقات

1اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد علوم و تحقیقات

1الهیات و معارف اسالمی - ادیان و عرفانواحد علوم و تحقیقات

1الهیات و معارف اسالمی - تاریخ و تمدن ملل اسالمیواحد علوم و تحقیقات

1الهیات و معارف اسالمی - علوم قرآن و حدیثواحد علوم و تحقیقات

1الهیات و معارف اسالمی - فقه شافعیواحد علوم و تحقیقات

1الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد علوم و تحقیقات

1الهیات و معارف اسالمی - فلسفه و حکمت اسالمیواحد علوم و تحقیقات

1الهیات و معارف اسالمی - فلسفه و کالم اسالمیواحد علوم و تحقیقات

1الهیات ومعارف اسالمی -عرفان اسالمیواحد علوم و تحقیقات

1امور فرهنگی - مدیریت امور فرهنگیواحد علوم و تحقیقات

1امور فرهنگی ـ برنامه ریزي امور فرهنگیواحد علوم و تحقیقات

1امور گمرکیواحد علوم و تحقیقات

1اندیشه سیاسی در اسالمواحد علوم و تحقیقات

1انگل شناسی دامپزشکیواحد علوم و تحقیقات

1انگل شناسیواحد علوم و تحقیقات

1ایمنی شناسیواحد علوم و تحقیقات

1آب زمین شناسیواحد علوم و تحقیقات

1آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)واحد علوم و تحقیقات

1آب و هواشناسیواحد علوم و تحقیقات

1آب و هواشناسی - آب و هواشناسی کاربرديواحد علوم و تحقیقات

1آب و هواشناسی - آب و هواشناسی محیطیواحد علوم و تحقیقات

1آبشناسیواحد علوم و تحقیقات

1آبیاري - هیدرولوژي و منابع آبواحد علوم و تحقیقات

1آبیاري و زه کشیواحد علوم و تحقیقات

1آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحیواحد علوم و تحقیقات

1آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی - حرکات اصالحیواحد علوم و تحقیقات

1آمارواحد علوم و تحقیقات

1آمار - آمار ریاضیواحد علوم و تحقیقات

1آمار ریاضیواحد علوم و تحقیقات

1آمار کاربرديواحد علوم و تحقیقات

1آموزش ریاضیواحد علوم و تحقیقات

1آموزش زبان انگلیسیواحد علوم و تحقیقات

1آموزش زبان آلمانیواحد علوم و تحقیقات

1آموزش زبان فرانسهواحد علوم و تحقیقات

1آموزش عالیواحد علوم و تحقیقات

1آموزش عالی - مدیریت آموزش عالیواحد علوم و تحقیقات
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1آموزش و بهسازي منابع انسانیواحد علوم و تحقیقات

1آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنیواحد علوم و تحقیقات

1آناتومی و جنین شناسی دامپزشکیواحد علوم و تحقیقات

1آناتومی و جنین شناسی مقایسه ايواحد علوم و تحقیقات

1آنالیز عدديواحد علوم و تحقیقات

1باستان شناسیواحد علوم و تحقیقات

1باستان شناسی - پیش از تاریخواحد علوم و تحقیقات

1باستان شناسی - دوران اسالمیواحد علوم و تحقیقات

1باستان شناسی - دوران تاریخیواحد علوم و تحقیقات

1بافت شناسیواحد علوم و تحقیقات

1بافت شناسی دامپزشکیواحد علوم و تحقیقات

1باکتري شناسیواحد علوم و تحقیقات

1برنامه ریزي امور فرهنگیواحد علوم و تحقیقات

1برنامه ریزي درسیواحد علوم و تحقیقات

1برنامه ریزي سیستمهاي اقتصاديواحد علوم و تحقیقات

1برنامه ریزي شهريواحد علوم و تحقیقات

1برنامه ریزي مدیریت وآموزش محیط زیست -اقتصادمحیط زیستواحد علوم و تحقیقات

1برنامه ریزي مدیریت وآموزش محیط زیست -مدیریت محیط زیستواحد علوم و تحقیقات

1برنامه ریزي منطقه ايواحد علوم و تحقیقات

1برنامه ریزي ومهندسی حمل ونقلواحد علوم و تحقیقات

1برنامه ریزي، مدیریت و آموزش محیط زیست - آموزشواحد علوم و تحقیقات

1برنامه ریزي، مدیریت و آموزش محیط زیست - مدیریتواحد علوم و تحقیقات

1بهداشت آبزیانواحد علوم و تحقیقات

1بهداشت عمومی دامپزشکی پیشگیري بیماریهاي دامیواحد علوم و تحقیقات

1بهداشت مواد غذاییواحد علوم و تحقیقات

1بهداشت و بیماري هاي آبزیانواحد علوم و تحقیقات

1بهداشت و بیماري هاي آبزیان (دستیاري)واحد علوم و تحقیقات

1بهداشت و بیماري هاي پرندگانواحد علوم و تحقیقات

1بهداشت و بیماریهاي طیورواحد علوم و تحقیقات

1بهداشت وبیماریهاي آبزیانواحد علوم و تحقیقات

1بیماري شناسی گیاهیواحد علوم و تحقیقات

1بیماري شناسی گیاهی- کنترل بیولوژیک بیماري هاي گیاهیواحد علوم و تحقیقات

1بیماري شناسی گیاهی-قارچ شناسی و بیماري شناسی گیاهیواحد علوم و تحقیقات

1بیماري شناسی گیاهی - پروکاریوت هاي بیماري زاي گیاهیواحد علوم و تحقیقات

واحد علوم و تحقیقات

بیماري شناسی گیاهی - ویروس شناسی و بیماریهاي ویروسی 

1گیاهی

1بیماري هاي داخلی دام هاي بزرگواحد علوم و تحقیقات

1بیماري هاي داخلی دام هاي بزرگ (دستیاري)واحد علوم و تحقیقات

1بیماري هاي داخلی دام هاي کوچکواحد علوم و تحقیقات
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1بیماري هاي داخلی دام هاي کوچک (دستیاري)واحد علوم و تحقیقات

1بیماریهاي داخلی دامهاي بزرگواحد علوم و تحقیقات

1بیماریهاي داخلی دامهاي کوچکواحد علوم و تحقیقات

1بیماریهاي طیورواحد علوم و تحقیقات

1بیوتکنولوژي کشاورزيواحد علوم و تحقیقات

1بیوتکنولوژي کشاورزيواحد علوم و تحقیقات

1بیوشیمیواحد علوم و تحقیقات

1بیوفیزیکواحد علوم و تحقیقات

1بیولوژي دریاواحد علوم و تحقیقات

1بیولوژي ماهیان دریاواحد علوم و تحقیقات

1پاتولوژي دامپزشکیواحد علوم و تحقیقات

1پژوهش علوم اجتماعیواحد علوم و تحقیقات

1پژوهش هنرواحد علوم و تحقیقات

1پژوهشی مهندسی نفت - پاالیشواحد علوم و تحقیقات

1پیشگیري بیماریهاي دامیواحد علوم و تحقیقات

1تاریخواحد علوم و تحقیقات

1تاریخ - تاریخ ایران باستانواحد علوم و تحقیقات

1تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسالمواحد علوم و تحقیقات

1تاریخ - تاریخ ایران دوره اسالمواحد علوم و تحقیقات

1تاریخ - تاریخ ایران قبل از اسالمواحد علوم و تحقیقات

1تاریخ -تاریخ اسالمواحد علوم و تحقیقات

1تاریخ -تاریخ ایران اسالمیواحد علوم و تحقیقات

1تاریخ -تاریخ عمومی جهانواحد علوم و تحقیقات

1تاریخ علمواحد علوم و تحقیقات

1تاریخ علمواحد علوم و تحقیقات

1تاریخ علم - ریاضی در جهان اسالمواحد علوم و تحقیقات

1تاریخ علم - طب و داروسازي در جهان اسالمواحد علوم و تحقیقات

1تاریخ علم - فیزیک و فناوري در جهان اسالمواحد علوم و تحقیقات

1تاریخ علم - نجوم در جهان اسالمواحد علوم و تحقیقات

1تاریخ علم گرایش ریاضی در جهان اسالمواحد علوم و تحقیقات

1تاریخ علم گرایش طب و داروسازي در جهان اسالمواحد علوم و تحقیقات

1تاریخ علم گرایش فیزیک و فناوري در جهان اسالمواحد علوم و تحقیقات

1تاریخ علم گرایش نجوم در جهان اسالمواحد علوم و تحقیقات

1تاریخ و تمدن ملل اسالمیواحد علوم و تحقیقات

1تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشواحد علوم و تحقیقات

1تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش - تعلیم و تربیت اسالمیواحد علوم و تحقیقات

1تاسیسات آبیاريواحد علوم و تحقیقات

1تبدیل انرژيواحد علوم و تحقیقات

1تبدیل انرژي - حرارت و سیاالتواحد علوم و تحقیقات

1تحقیقات آموزشیواحد علوم و تحقیقات

1تربیت بدنیواحد علوم و تحقیقات

1تربیت بدنی و علوم ورزشی-بیومکانیک ورزشیواحد علوم و تحقیقات

1تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشیواحد علوم و تحقیقات
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1تربیت بدنی و علوم ورزشی - رشد وتکامل و یادگیري حرکتیواحد علوم و تحقیقات

1تربیت بدنی و علوم ورزشی - رفتار حرکتیواحد علوم و تحقیقات

1تربیت بدنی و علوم ورزشی -فیزیولوژي ورزشیواحد علوم و تحقیقات

1تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد علوم و تحقیقات

1تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد علوم و تحقیقات

1تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد علوم و تحقیقات

1ترویج و آموزش کشاورزيواحد علوم و تحقیقات

واحد علوم و تحقیقات

ترویج و آموزش کشاورزي پایدار - آموزش کشاورزي پایدار و محیط 

1زیست

واحد علوم و تحقیقات

ترویج و آموزش کشاورزي پایدار - ترویج کشاورزي پایدار و منابع 

1طبیعی

1ترویج و آموزش کشاورزي پایدار - نوآوري و کارآفرینی کشاورزيواحد علوم و تحقیقات

1ترویج و آموزش منابع طبیعیواحد علوم و تحقیقات

1تصویر سازيواحد علوم و تحقیقات

1تغذیه دامواحد علوم و تحقیقات

1تکثیر و پرورش آبزیانواحد علوم و تحقیقات

1تکنولوژي آموزشیواحد علوم و تحقیقات

1توسعه اقتصادي و برنامه ریزيواحد علوم و تحقیقات

1توسعه روستایی - توسعه اقتصاديواحد علوم و تحقیقات

1توسعه روستایی - توسعه کشاورزيواحد علوم و تحقیقات

1توسعه روستائیواحد علوم و تحقیقات

1توسعه روستائی - توسعه اجتماعیواحد علوم و تحقیقات

1توسعه روستائی - مدیریت توسعهواحد علوم و تحقیقات

1توسعه کشاورزيواحد علوم و تحقیقات

1جامعه شناسیواحد علوم و تحقیقات

1جامعه شناسی- جامعه شناسی فرهنگیواحد علوم و تحقیقات

1جامعه شناسی- جامعه شناسی گروه هاي اجتماعیواحد علوم و تحقیقات

1جامعه شناسی - توسعه اجتماعی - روستاییواحد علوم و تحقیقات

1جامعه شناسی - جامعه شناسی اقتصادي و توسعهواحد علوم و تحقیقات

1جامعه شناسی - جامعه شناسی سیاسیواحد علوم و تحقیقات

1جامعه شناسی - جامعه شناسی گروههاي اجتماعیواحد علوم و تحقیقات

1جامعه شناسی - جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایرانواحد علوم و تحقیقات

1جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادي و توسعهواحد علوم و تحقیقات

1جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی سیاسیواحد علوم و تحقیقات

1جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی فرهنگیواحد علوم و تحقیقات

1جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی گروه هاي اجتماعیواحد علوم و تحقیقات

1جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایرانواحد علوم و تحقیقات

1جامعه شناسی ورزشواحد علوم و تحقیقات

1جامعه شناسی ورزشیواحد علوم و تحقیقات

1جراحی دامپزشکیواحد علوم و تحقیقات

1جراحی دامپزشکی (دستیاري)واحد علوم و تحقیقات



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1جغرافیا-برنامه ریزي توریسمواحد علوم و تحقیقات

1جغرافیا و برنامه ریزي روستاییواحد علوم و تحقیقات

1جغرافیا و برنامه ریزي روستایی - برنامه ریزي کالبدي-فضاییواحد علوم و تحقیقات

1جغرافیا و برنامه ریزي روستایی - توسعه اقتصاد روستاییواحد علوم و تحقیقات

1جغرافیا و برنامه ریزي روستایی - توسعه اقتصادي روستاییواحد علوم و تحقیقات

1جغرافیا و برنامه ریزي شهريواحد علوم و تحقیقات

1جغرافیا و برنامه ریزي شهري - آمایش شهريواحد علوم و تحقیقات

1جغرافیا و برنامه ریزي شهري - کاربري اراضی و ممیزي امالكواحد علوم و تحقیقات

1جغرافیا و برنامه ریزي گردشگريواحد علوم و تحقیقات

واحد علوم و تحقیقات

جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري - برنامه ریزي فضایی و مجتمع 

1هاي گردشگري

1جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري - گردشگري شهريواحد علوم و تحقیقات

1جغرافیاطبیعی - ژئومورفولوژي، هیدرولوژيواحد علوم و تحقیقات

1جغرافیاي انسانیواحد علوم و تحقیقات

1جغرافیاي سیاسیواحد علوم و تحقیقات

1جغرافیاي سیاسی - ژئوپلیتیکواحد علوم و تحقیقات

1جغرافیاي سیاسی - مطالعات ایرانواحد علوم و تحقیقات

1جغرافیاي طبیعیواحد علوم و تحقیقات

1جغرافیاي طبیعی-اقلیم شناسی در برنامه ریزي محیطیواحد علوم و تحقیقات

1جغرافیاي طبیعی - ژئومرفولوژيواحد علوم و تحقیقات

1جغرافیاي طبیعی -اقلیم شناسیواحد علوم و تحقیقات

1جمعیت شناسیواحد علوم و تحقیقات

1جنگلواحد علوم و تحقیقات

1جنگلداريواحد علوم و تحقیقات

1جهانگرديواحد علوم و تحقیقات

1چوب شناسیواحد علوم و تحقیقات

1چوب شناسی وصنایع چوبواحد علوم و تحقیقات

1حسابداريواحد علوم و تحقیقات

1حشره شناسی کشاورزيواحد علوم و تحقیقات

1حفاظت و اصالح چوبواحد علوم و تحقیقات

1حقوقواحد علوم و تحقیقات

1حقوق بین المللواحد علوم و تحقیقات

1حقوق بین الملل عمومیواحد علوم و تحقیقات

1حقوق جزا و جرم شناسیواحد علوم و تحقیقات

1حقوق خصوصیواحد علوم و تحقیقات

1حقوق عمومیواحد علوم و تحقیقات

1حقوق کیفري و جرم شناسیواحد علوم و تحقیقات

1حقوق محیط زیستواحد علوم و تحقیقات

1خاکشناسیواحد علوم و تحقیقات

1خاکشناسی-پیدایش، رده بندي و ارزیابی خاكواحد علوم و تحقیقات

1خاکشناسی-فیزیک و حفاظت خاكواحد علوم و تحقیقات

1خوردگی و حفاظت موادواحد علوم و تحقیقات



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1دامپزشکیواحد علوم و تحقیقات

1دستیاري بهداشت و بیماریهاي طیورواحد علوم و تحقیقات

1دستیاري بیماریهاي داخلی دامهاي بزرگواحد علوم و تحقیقات

1دستیاري بیماریهاي داخلی دامهاي کوچکواحد علوم و تحقیقات

1دستیاري پاتولوژي دامپزشکیواحد علوم و تحقیقات

1دستیاري جراحی دامپزشکیواحد علوم و تحقیقات

1دستیاري رادیولوژي دامپزشکیواحد علوم و تحقیقات

1دستیاري کلینیکال پاتولوژي دامپزشکیواحد علوم و تحقیقات

1دستیاري مامایی و بیماریهاي تولید مثل دامواحد علوم و تحقیقات

1دستیاري میکروبیولوژي دامپزشکیواحد علوم و تحقیقات

1رادیولوژي دامپزشکیواحد علوم و تحقیقات

1رادیولوژي دامپزشکیواحد علوم و تحقیقات

1راه و ترابريواحد علوم و تحقیقات

1رسوب شناسی و سنگ رسوبیواحد علوم و تحقیقات

1رفتار حرکتیواحد علوم و تحقیقات

1رفتار حرکتی - رشد حرکتیواحد علوم و تحقیقات

1رفتار حرکتی - یادگیري حرکتیواحد علوم و تحقیقات

1روابط بین المللواحد علوم و تحقیقات

1روان شناسیواحد علوم و تحقیقات

1روان شناسی بالینیواحد علوم و تحقیقات

1روان شناسی تربیتیواحد علوم و تحقیقات

1روان شناسی شخصیتواحد علوم و تحقیقات

1روان شناسی عمومیواحد علوم و تحقیقات

1روان شناسی و آموزش کودکان استثناییواحد علوم و تحقیقات

1روانشناسیواحد علوم و تحقیقات

1روانشناسی-روانشناسی کودکان استثناییواحد علوم و تحقیقات

1روانشناسی بالینیواحد علوم و تحقیقات

1روانشناسی تربیتیواحد علوم و تحقیقات

1روانشناسی شخصیتواحد علوم و تحقیقات

1روانشناسی عمومیواحد علوم و تحقیقات

1روانشناسی و آموزش کودکان استثنائیواحد علوم و تحقیقات

1روانشناسی و آموزش کودکان استثنائیواحد علوم و تحقیقات

1ریاضیواحد علوم و تحقیقات

1ریاضی - آنالیزواحد علوم و تحقیقات

1ریاضی - جبرواحد علوم و تحقیقات

1ریاضی - ریاضی کاربرديواحد علوم و تحقیقات

1ریاضی - ریاضی محضواحد علوم و تحقیقات

1ریاضی - ریاضیات مالیواحد علوم و تحقیقات

1ریاضی ـ هندسه و توپولوژيواحد علوم و تحقیقات

1ریاضی _ کاربرديواحد علوم و تحقیقات

1ریاضی کاربرديواحد علوم و تحقیقات

1ریاضی کاربردي - بهینه سازيواحد علوم و تحقیقات

1ریاضی کاربردي - ریاضی فیزیکواحد علوم و تحقیقات

1ریاضی کاربردي - ریاضی مالیواحد علوم و تحقیقات



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1ریاضی کاربردي - معادالت دیفرانسیل و سیستم هاي دینامیکیواحد علوم و تحقیقات

1ریاضی کاربردي ـ آنالیز عدديواحد علوم و تحقیقات

1ریاضی کاربردي ـ تحقیق در عملیاتواحد علوم و تحقیقات

1ریاضی محضواحد علوم و تحقیقات

1ریاضی محض-آنالیزواحد علوم و تحقیقات

1ریاضی محض-جبرواحد علوم و تحقیقات

1ریاضی محض - هندسه - توپولوژيواحد علوم و تحقیقات

1ریاضی محض - هندسه (توپولوژي)واحد علوم و تحقیقات

1ریاضیات و کاربردهاواحد علوم و تحقیقات

1ریاضیات و کاربردها _ آنالیزواحد علوم و تحقیقات

1ریاضیات و کاربردها _ جبرواحد علوم و تحقیقات

1ریاضیات و کاربردها _ هندسه (توپولوژي)واحد علوم و تحقیقات

1زبان آلمانیواحد علوم و تحقیقات

1زبان شناسیواحد علوم و تحقیقات

1زبان شناسی _ محضواحد علوم و تحقیقات

1زبان شناسی همگانیواحد علوم و تحقیقات

1زبان فرانسهواحد علوم و تحقیقات

1زبان فرانسه - ادبیواحد علوم و تحقیقات

1زبان فرانسه - مترجمیواحد علوم و تحقیقات

1زبان فرانسه شاخه ادبیواحد علوم و تحقیقات

1زبان فرانسه شاخه مترجمیواحد علوم و تحقیقات

1زبان و ادبیات آلمانیواحد علوم و تحقیقات

1زبان و ادبیات سواحیلیواحد علوم و تحقیقات

1زبان و ادبیات عربواحد علوم و تحقیقات

1زبان و ادبیات فارسی- ادبیات تطبیقیواحد علوم و تحقیقات

1زبان و ادبیات فارسی- ادبیات مقاومتواحد علوم و تحقیقات

1زبان و ادبیات فارسی - ادبیات پایداريواحد علوم و تحقیقات

1زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی (فارسی - عربی)واحد علوم و تحقیقات

1زبان و ادبیات فارسی - ویرایش و نگارشواحد علوم و تحقیقات

1زبان و ادبیات فرانسهواحد علوم و تحقیقات

1زبان و ادبیات هوسائیواحد علوم و تحقیقات

1زبان وادبیات انگلیسیواحد علوم و تحقیقات

1زبان وادبیات عربیواحد علوم و تحقیقات

1زبان وادبیات فارسیواحد علوم و تحقیقات

1زبان وادبیات فرانسه-ادبیواحد علوم و تحقیقات

1زبان هاي باستانی ایرانواحد علوم و تحقیقات

1زبانشناسی همگانیواحد علوم و تحقیقات

1زبانهاي باستانیواحد علوم و تحقیقات

1زراعتواحد علوم و تحقیقات

1زراعت - اکولوژي کشاورزيواحد علوم و تحقیقات

1زراعت - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد علوم و تحقیقات

1زراعت واصالح نباتاتواحد علوم و تحقیقات

1زمین ساخت - تکتونیکواحد علوم و تحقیقات



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1زمین شناسیواحد علوم و تحقیقات

1زمین شناسی-فسیل شناسی و چینه شناسیواحد علوم و تحقیقات

1زمین شناسی - پترولوژيواحد علوم و تحقیقات

1زمین شناسی - تکتونیکواحد علوم و تحقیقات

1زمین شناسی - زمین شناسی اقتصاديواحد علوم و تحقیقات

1زمین شناسی - زمین شناسی نفتواحد علوم و تحقیقات

1زمین شناسی - سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسیواحد علوم و تحقیقات

1زمین شناسی -آب شناسیواحد علوم و تحقیقات

1زمین شناسی -زمین شناسی مهندسیواحد علوم و تحقیقات

1زمین شناسی زیست محیطیواحد علوم و تحقیقات

1زمین شناسی ساختمانیواحد علوم و تحقیقات

1زمین شناسی مهندسیواحد علوم و تحقیقات

1زمین شناسی نفتواحد علوم و تحقیقات

1زیست شناسیواحد علوم و تحقیقات

1زیست شناسی- ژنتیک مولکولیواحد علوم و تحقیقات

1زیست شناسی- سیستماتیک گیاهیواحد علوم و تحقیقات

1زیست شناسی- علوم جانوري - فیزیولوژي جانوريواحد علوم و تحقیقات

1زیست شناسی- عمومیواحد علوم و تحقیقات

1زیست شناسی- فیزیولوژي گیاهیواحد علوم و تحقیقات

1زیست شناسی - بوم شناسی گیاهی (اکولوژي گیاهی)واحد علوم و تحقیقات

1زیست شناسی - بیو فیزیکواحد علوم و تحقیقات

1زیست شناسی - سلولی و تکوینی گیاهیواحد علوم و تحقیقات

1زیست شناسی - سلولی و ملکولیواحد علوم و تحقیقات

1زیست شناسی - سلولی و مولکولیواحد علوم و تحقیقات

1زیست شناسی - علوم جانوريواحد علوم و تحقیقات

1زیست شناسی - علوم جانوري گرایش بیو سیستماتیک جانوريواحد علوم و تحقیقات

1زیست شناسی - علوم جانوري گرایش زیست سلولی تکوینیواحد علوم و تحقیقات

واحد علوم و تحقیقات

زیست شناسی - علوم جانوري گرایش زیست شناسی سلولی و 

1تکوینی

1زیست شناسی - علوم جانوري گرایش فیزیولوژي جانوريواحد علوم و تحقیقات

1زیست شناسی - علوم گیاهیواحد علوم و تحقیقات

1زیست شناسی - علوم گیاهی - زیست شناسی تکوینیواحد علوم و تحقیقات

1زیست شناسی - علوم گیاهی - سیستماتیک اکولوژيواحد علوم و تحقیقات

1زیست شناسی - علوم گیاهی -فیزیولوژي گیاهیواحد علوم و تحقیقات

1زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینیواحد علوم و تحقیقات

1زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژيواحد علوم و تحقیقات

1زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژي گیاهیواحد علوم و تحقیقات

1زیست شناسی - فیزیولوژي جانوريواحد علوم و تحقیقات

1زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد علوم و تحقیقات

1زیست شناسی -بیوشیمیواحد علوم و تحقیقات

1زیست شناسی -ژنتیکواحد علوم و تحقیقات



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1زیست شناسی -علوم جانوري-سلولی و تکوینیواحد علوم و تحقیقات

1زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولیواحد علوم و تحقیقات

1زیست شناسی ـ سیستماتیک گیاهیواحد علوم و تحقیقات

1زیست شناسی ـ علوم جانوري ـ تکوینیواحد علوم و تحقیقات

1زیست شناسی تکوینیواحد علوم و تحقیقات

1زیست شناسی جانوري - بیوسیستماتیکواحد علوم و تحقیقات

1زیست شناسی جانوري - زیست شناسی سلولی و تکوینیواحد علوم و تحقیقات

1زیست شناسی جانوري - سلولی و تکوینیواحد علوم و تحقیقات

1زیست شناسی جانوري - فیزیولوژيواحد علوم و تحقیقات

1زیست شناسی دریاواحد علوم و تحقیقات

1زیست شناسی دریا- آلودگی دریاواحد علوم و تحقیقات

1زیست شناسی دریا- بوم شناسی دریاواحد علوم و تحقیقات

1زیست شناسی دریا - جانوران دریاواحد علوم و تحقیقات

1زیست شناسی دریا - جانوران دریاییواحد علوم و تحقیقات

1زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد علوم و تحقیقات

1زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمیواحد علوم و تحقیقات

1زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوفیزیکواحد علوم و تحقیقات

1زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولیواحد علوم و تحقیقات

1زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد علوم و تحقیقات

1زیست شناسی سلولی و مولکولی ـ ژنتیکواحد علوم و تحقیقات

1زیست شناسی گیاهیواحد علوم و تحقیقات

1زیست شناسی گیاهی- زیست شناسی سلولی و تکوینیواحد علوم و تحقیقات

1زیست شناسی گیاهی - بوم شناسیواحد علوم و تحقیقات

1زیست شناسی گیاهی - سلولی و تکوینیواحد علوم و تحقیقات

1زیست شناسی گیاهی - سیستماتیکواحد علوم و تحقیقات

1زیست شناسی گیاهی - سیستماتیک و بوم شناسیواحد علوم و تحقیقات

1زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژيواحد علوم و تحقیقات

1زیست فناوري - دریاواحد علوم و تحقیقات

1زیست فناوري - میکروبیواحد علوم و تحقیقات

1زیست فناوري (بیوتکنولوژي) گرایش میکروبیواحد علوم و تحقیقات

1زیست فناوري دریاواحد علوم و تحقیقات

1زیست فناوري میکروبیواحد علوم و تحقیقات

1ژنتیکواحد علوم و تحقیقات

1ژنتیک مولکولیواحد علوم و تحقیقات

1ژنتیک و به نژادي گیاهیواحد علوم و تحقیقات

1ژئو فیزیکواحد علوم و تحقیقات

1ژئوفیزیک- الکتریکیواحد علوم و تحقیقات

1ژئوفیزیک-گرانی سنجیواحد علوم و تحقیقات

1ژئوفیزیک-مغناطیس سنجیواحد علوم و تحقیقات

1ژئوفیزیک - اکتشافواحد علوم و تحقیقات

1ژئوفیزیک - الکترومغناطیسواحد علوم و تحقیقات

1ژئوفیزیک - زلزله شناسیواحد علوم و تحقیقات

1ژئوفیزیک - زلزله شناسیواحد علوم و تحقیقات

1ژئوفیزیک - ژئوالکتریکواحد علوم و تحقیقات



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1ژئوفیزیک - ژئوالکتریک و الکترومغناطیسواحد علوم و تحقیقات

1ژئوفیزیک - ژئومغناطیسواحد علوم و تحقیقات

1ژئوفیزیک - لرزه شناسیواحد علوم و تحقیقات

1ساختمان توزیع و انتقال آبواحد علوم و تحقیقات

1سازه هاي آبیواحد علوم و تحقیقات

1سرامیکواحد علوم و تحقیقات

1سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیاییواحد علوم و تحقیقات

1سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیاییواحد علوم و تحقیقات

1سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی - سنجش از دورواحد علوم و تحقیقات

واحد علوم و تحقیقات

سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی - سیستم اطالعات 

1جغرافیایی

واحد علوم و تحقیقات

سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی - مدیریت مخاطرات 

1محیطی

1سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی - مطالعات آب و خاكواحد علوم و تحقیقات

واحد علوم و تحقیقات

سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی - مطالعات شهري و 

1روستایی

واحد علوم و تحقیقات

سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی - هواشناسی ماهواره 

1اي

1سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسیواحد علوم و تحقیقات

1شکل دادن فلزاتواحد علوم و تحقیقات

1شناسایی و مبارزه با علفهاي هرزواحد علوم و تحقیقات

1شناسایی وانتخاب روش ساخت موادفلزيواحد علوم و تحقیقات

1شهرسازيواحد علوم و تحقیقات

1شهرسازي - طراحی شهريواحد علوم و تحقیقات

1شهرسازي اسالمیواحد علوم و تحقیقات

1شیالتواحد علوم و تحقیقات

1شیمیواحد علوم و تحقیقات

1شیمی- کاربرديواحد علوم و تحقیقات

1شیمی - شیمی پلیمرواحد علوم و تحقیقات

1شیمی - شیمی دریاواحد علوم و تحقیقات

1شیمی - شیمی و فناوري اسانسواحد علوم و تحقیقات

1شیمی - فیتوشیمیواحد علوم و تحقیقات

1شیمی - نانوشیمیواحد علوم و تحقیقات

1شیمی -شیمی آلیواحد علوم و تحقیقات

1شیمی -شیمی تجزیهواحد علوم و تحقیقات

1شیمی -شیمی دریاواحد علوم و تحقیقات

1شیمی -شیمی فیزیکواحد علوم و تحقیقات

1شیمی -شیمی کاربرديواحد علوم و تحقیقات

1شیمی -شیمی معدنیواحد علوم و تحقیقات

1شیمی آلیواحد علوم و تحقیقات

1شیمی تجزیهواحد علوم و تحقیقات

1شیمی دریاواحد علوم و تحقیقات



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1شیمی فیزیکواحد علوم و تحقیقات

1شیمی کاربرديواحد علوم و تحقیقات

1شیمی گرایش شیمی آلیواحد علوم و تحقیقات

1شیمی گرایش شیمی تجزیهواحد علوم و تحقیقات

1شیمی گرایش شیمی فیزیکواحد علوم و تحقیقات

1شیمی گرایش شیمی کاربرديواحد علوم و تحقیقات

1شیمی گرایش شیمی معدنیواحد علوم و تحقیقات

1شیمی معدنیواحد علوم و تحقیقات

1شیمی نساجی و علوم الیافواحد علوم و تحقیقات

1صنایع خمیر و کاغذواحد علوم و تحقیقات

1طبیعت گرديواحد علوم و تحقیقات

1طبیعت گردي (اکوتوریسم)واحد علوم و تحقیقات

1طراحی شهريواحد علوم و تحقیقات

1طراحی صنعتیواحد علوم و تحقیقات

1طراحی کاربردي -طراحی و جامداتواحد علوم و تحقیقات

1طراحی و برنامه ریزي شهري ومنطقه ايواحد علوم و تحقیقات

1عرفان اسالمیواحد علوم و تحقیقات

1عرفان اسالمی و اندیشه امام خمینی (ره)واحد علوم و تحقیقات

1عرفان اسالمی و اندیشه امام خمینی (س)واحد علوم و تحقیقات

1علم اطالعات و دانش شناسیواحد علوم و تحقیقات

1علم اطالعات و دانش شناسی-کتابخانه هاي آموزشگاهیواحد علوم و تحقیقات

1علم اطالعات و دانش شناسی-مدیریت اطالعاتواحد علوم و تحقیقات

1علم اطالعات و دانش شناسی-مدیریت کتابخانه هاي دانشگاهیواحد علوم و تحقیقات

1علم اطالعات و دانش شناسی-مطالعات کتابخانه هاي عمومیواحد علوم و تحقیقات

1علم اطالعات و دانش شناسی - بازیابی اطالعات و دانشواحد علوم و تحقیقات

1علم اطالعات و دانش شناسی - مدیریت اطالعات و دانشواحد علوم و تحقیقات

1علم اطالعات و دانش شناسی - مدیریت کتابخانه هاي دیجیتالواحد علوم و تحقیقات

1علوم اجتماعی - مردم شناسیواحد علوم و تحقیقات

1علوم اجتماعی -جامعه شناسیواحد علوم و تحقیقات

1علوم اجتماعی -جمعیت شناسیواحد علوم و تحقیقات

1علوم ارتباطاتواحد علوم و تحقیقات

1علوم ارتباطات اجتماعیواحد علوم و تحقیقات

1علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاريواحد علوم و تحقیقات

1علوم اسالمی -اندیشه سیاسی دراسالمواحد علوم و تحقیقات

1علوم اقتصاديواحد علوم و تحقیقات

1علوم اقتصادي - اقتصاد انرژيواحد علوم و تحقیقات

1علوم اقتصادي - اقتصاد بخش عمومیواحد علوم و تحقیقات

1علوم اقتصادي - اقتصاد بین المللواحد علوم و تحقیقات

1علوم اقتصادي - اقتصاد پولیواحد علوم و تحقیقات

1علوم اقتصادي - اقتصاد سنجیواحد علوم و تحقیقات

1علوم اقتصادي - برنامه ریزي سیستم هاي اقتصاديواحد علوم و تحقیقات



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1علوم اقتصادي - برنامه ریزي سیستمهاي اقتصاديواحد علوم و تحقیقات

1علوم اقتصادي - توسعه اقتصاديواحد علوم و تحقیقات

1علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي و برنامه ریزيواحد علوم و تحقیقات

1علوم آناتومی دامپزشکیواحد علوم و تحقیقات

1علوم باغبانی- سبزي کاريواحد علوم و تحقیقات

1علوم باغبانی-بیوتکنولوژي و ژنتیک مولکولی محصوالت باغبانیواحد علوم و تحقیقات

1علوم باغبانی-فیزیولوژي و اصالح درختان میوهواحد علوم و تحقیقات

1علوم باغبانی-فیزیولوژي و اصالح سبزي هاواحد علوم و تحقیقات

1علوم باغبانی-فیزیولوژي و اصالح گل و گیاهان زینتیواحد علوم و تحقیقات

1علوم باغبانی-فیزیولوژي و اصالح گیاهان دارویی، ادویه اي و عطريواحد علوم و تحقیقات

واحد علوم و تحقیقات

علوم باغبانی-فیزیولوژي و فناوري پس از برداشت محصوالت 

1باغبانی

1علوم باغبانی-گیاهان دارویی ، ادویه اي و نوشابه ايواحد علوم و تحقیقات

1علوم باغبانی - گیاهان زینتیواحد علوم و تحقیقات

1علوم باغبانی - میوه کاريواحد علوم و تحقیقات

1علوم تربیتی - برنامه ریزي آموزشیواحد علوم و تحقیقات

1علوم تربیتی - تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت اسالمیواحد علوم و تحقیقات

1علوم تربیتی - تعلیم و تربیتواحد علوم و تحقیقات

1علوم تربیتی - تکنولوژي آموزشیواحد علوم و تحقیقات

1علوم تربیتی - مدیریت آموزشیواحد علوم و تحقیقات

1علوم تربیتی ـ آموزش و پرورش پیش دبستانیواحد علوم و تحقیقات

1علوم جانوريواحد علوم و تحقیقات

1علوم جانوري- تکوینیواحد علوم و تحقیقات

1علوم جانوري - فیزیولوژي جانوريواحد علوم و تحقیقات

1علوم جنگلواحد علوم و تحقیقات

1علوم حدیثواحد علوم و تحقیقات

1علوم حدیث - کالم و عقایدواحد علوم و تحقیقات

1علوم دامیواحد علوم و تحقیقات

1علوم دامی - اصالح نژاد دامواحد علوم و تحقیقات

1علوم دامی - تغذیه دامواحد علوم و تحقیقات

1علوم دامی - ژنتیک و اصالح دام و طیورواحد علوم و تحقیقات

1علوم دامی - فیزیولوژي دامواحد علوم و تحقیقات

1علوم دامی - فیزیولوژي دام و طیورواحد علوم و تحقیقات

1علوم دامی - مدیریت دامپروريواحد علوم و تحقیقات

1علوم دریایی و اقیانوسی - فیزیک دریاواحد علوم و تحقیقات

1علوم دریایی واقیانوسی -بیولوژي ماهیان دریاواحد علوم و تحقیقات

1علوم دفاعی و استراتژیک - مدیریت استراتژیکواحد علوم و تحقیقات

1علوم زمین - آب زمین شناسیواحد علوم و تحقیقات

1علوم زمین - پترولوژيواحد علوم و تحقیقات

1علوم زمین - تکتونیکواحد علوم و تحقیقات

1علوم زمین - چینه نگاري و دیرینه شناسیواحد علوم و تحقیقات

1علوم زمین - رسوب شناسیواحد علوم و تحقیقات



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1علوم زمین - رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبیواحد علوم و تحقیقات

1علوم زمین - زمین ساخت (تکتونیک)واحد علوم و تحقیقات

1علوم زمین - زمین شناسی اقتصاديواحد علوم و تحقیقات

1علوم زمین - زمین شناسی زیست محیطیواحد علوم و تحقیقات

1علوم زمین - زمین شناسی مهندسیواحد علوم و تحقیقات

1علوم زمین - زمین شناسی نفتواحد علوم و تحقیقات

1علوم زمین - فسیل شناسی و چینه شناسیواحد علوم و تحقیقات

1علوم زمین شناسی اقتصاديواحد علوم و تحقیقات

1علوم زمین شناسی پترولوژيواحد علوم و تحقیقات

1علوم زمین شناسی تکتونیکواحد علوم و تحقیقات

1علوم زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسیواحد علوم و تحقیقات

1علوم زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسیواحد علوم و تحقیقات

1علوم زیستی بیولوژیک علوم دریایی و اقیانوسی - فیزیک دریاواحد علوم و تحقیقات

1علوم زیستی دریا - هیدروگرافیواحد علوم و تحقیقات

1علوم سلولی وملکولیواحد علوم و تحقیقات

1علوم سیاسیواحد علوم و تحقیقات

1علوم سیاسی- سیاست گذاري عمومیواحد علوم و تحقیقات

1علوم سیاسی - اندیشه سیاسیواحد علوم و تحقیقات

1علوم سیاسی - اندیشه هاي سیاسیواحد علوم و تحقیقات

1علوم سیاسی - جامعه شناسی سیاسیواحد علوم و تحقیقات

1علوم سیاسی - سیاستگذاري عمومیواحد علوم و تحقیقات

1علوم سیاسی - مسائل ایرانواحد علوم و تحقیقات

1علوم صنایع چوب و کاغذواحد علوم و تحقیقات

1علوم قرآن و حدیثواحد علوم و تحقیقات

1علوم قرآن و حدیثواحد علوم و تحقیقات

1علوم قرآن و حدیث- تاریخ اسالمواحد علوم و تحقیقات

1علوم کامپیوترواحد علوم و تحقیقات

1علوم کامپیوترواحد علوم و تحقیقات

1علوم کامپیوتر - الگوریتم و نظریه محاسبهواحد علوم و تحقیقات

1علوم کامپیوتر - سیستم هاي کامپیوتريواحد علوم و تحقیقات

1علوم کامپیوتر - سیستم هاي هوشمندواحد علوم و تحقیقات

1علوم کامپیوتر - محاسبات علمیواحد علوم و تحقیقات

1علوم کامپیوتر - محاسبات نرم و هوش مصنوعیواحد علوم و تحقیقات

1علوم کامپیوتر - نظریه سیستم هاواحد علوم و تحقیقات

1علوم کامپیوتر - نظریه محاسبهواحد علوم و تحقیقات

1علوم کتابداري و اطالع رسانیواحد علوم و تحقیقات

1علوم کتابداري و اطالع رسانی-اطالع رسانیواحد علوم و تحقیقات

1علوم کتابداري و اطالع رسانی-کتابخانه هاي آموزشگاهیواحد علوم و تحقیقات

1علوم کتابداري و اطالع رسانی - کتابخانه هاي دانشگاهیواحد علوم و تحقیقات

1علوم کتابداري و اطالع رسانی - کتابخانه هاي عمومیواحد علوم و تحقیقات

1علوم گیاهیواحد علوم و تحقیقات

1علوم گیاهی - زیست شناسی سلولی و تکوینیواحد علوم و تحقیقات

1علوم گیاهی - سیستماتیک-اکولوژيواحد علوم و تحقیقات



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1علوم گیاهی - فیزیولوژيواحد علوم و تحقیقات

1علوم محیط زیستواحد علوم و تحقیقات

1علوم مرتعواحد علوم و تحقیقات

1علوم و صنایع چوبواحد علوم و تحقیقات

1علوم و صنایع غذاییواحد علوم و تحقیقات

1علوم و صنایع غذایی - تکنولوژي مواد غذاییواحد علوم و تحقیقات

1علوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذاییواحد علوم و تحقیقات

1علوم و صنایع غذایی - مهندسی مواد و طراحی صنایع غذاییواحد علوم و تحقیقات

1علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژي مواد غذاییواحد علوم و تحقیقات

1علوم و فناوري نانو - نانو شیمیواحد علوم و تحقیقات

1علوم و مهندسی آبواحد علوم و تحقیقات

1علوم و مهندسی آب - آبیاري و زهکشیواحد علوم و تحقیقات

1علوم و مهندسی آب - سازه هاي آبیواحد علوم و تحقیقات

1علوم و مهندسی آب - منابع آبواحد علوم و تحقیقات

1علوم و مهندسی آب - هواشناسی کشاورزيواحد علوم و تحقیقات

1علوم و مهندسی آبخیزواحد علوم و تحقیقات

1علوم و مهندسی آبخیز - آبخیزداري شهريواحد علوم و تحقیقات

1علوم و مهندسی آبخیز - حفاظت آب و خاكواحد علوم و تحقیقات

1علوم و مهندسی آبخیزداريواحد علوم و تحقیقات

1علوم و مهندسی آبخیزداري - آبواحد علوم و تحقیقات

1علوم و مهندسی آبخیزداري - حفاظت آب و خاكواحد علوم و تحقیقات

1علوم و مهندسی آبخیزداري - زمینواحد علوم و تحقیقات

1علوم و مهندسی باغبانی - اصالح و بیوتکنولوژي گیاهان باغبانیواحد علوم و تحقیقات

1علوم و مهندسی باغبانی - تولید محصوالت گلخانه ايواحد علوم و تحقیقات

1علوم و مهندسی باغبانی - درختان میوهواحد علوم و تحقیقات

1علوم و مهندسی باغبانی - سبزي هاواحد علوم و تحقیقات

واحد علوم و تحقیقات

علوم و مهندسی باغبانی - فیزیولوژي تولید و پس از برداشت 

1گیاهان باغبانی

1علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان داروییواحد علوم و تحقیقات

1علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان زینتیواحد علوم و تحقیقات

1علوم و مهندسی جنگل - علوم زیستی جنگلواحد علوم و تحقیقات

1علوم و مهندسی جنگل - مدیریت جنگلواحد علوم و تحقیقات

1علوم و مهندسی شیالتواحد علوم و تحقیقات

1علوم و مهندسی شیالت - تکثیر و پرورش آبزیانواحد علوم و تحقیقات

1علوم و مهندسی شیالت - فرآوري محصوالت شیالتیواحد علوم و تحقیقات

1علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد علوم و تحقیقات

1علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذاییواحد علوم و تحقیقات

1علوم و مهندسی صنایع غذایی - شیمی مواد غذاییواحد علوم و تحقیقات

1علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذاییواحد علوم و تحقیقات

1علوم و مهندسی صنایع غذایی - علوم مواد غذاییواحد علوم و تحقیقات

1علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذاییواحد علوم و تحقیقات

1علوم و مهندسی محیط زیستواحد علوم و تحقیقات



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1علوم و مهندسی محیط زیست - ارزیابی و آمایش سرزمینواحد علوم و تحقیقات

1علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی محیط زیستواحد علوم و تحقیقات

1علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی هاي محیط زیستواحد علوم و تحقیقات

1علوم و مهندسی محیط زیست - مدیریت و حفاظت تنوع زیستیواحد علوم و تحقیقات

1علوم و مهندسی مرتعواحد علوم و تحقیقات

1علوم و مهندسی مرتع - گیاهان دارویی و صنعتیواحد علوم و تحقیقات

1علوم و مهندسی مرتع - مدیریت مرتعواحد علوم و تحقیقات

1علوم ورزشیواحد علوم و تحقیقات

1علوم وصنایع غذایی - کنترل کیفی و بهداشتیواحد علوم و تحقیقات

1غیرزیستی علوم دریایی و اقیانوسی - فیزیک دریاواحد علوم و تحقیقات

1فارماکولوژيواحد علوم و تحقیقات

1فارماکولوژي دامپزشکیواحد علوم و تحقیقات

1فتونیکواحد علوم و تحقیقات

1فرآورده هاي چندسازه چوبواحد علوم و تحقیقات

1فرهنگ و زبان هاي باستانی ایرانواحد علوم و تحقیقات

1فرهنگ و زبانهاي باستانیواحد علوم و تحقیقات

1فرهنگ و زبانهاي باستانی ایرانواحد علوم و تحقیقات

1فسیل و چینه شناسیواحد علوم و تحقیقات

1فقه شافعیواحد علوم و تحقیقات

1فقه و حقوق اسالمیواحد علوم و تحقیقات

1فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد علوم و تحقیقات

1فلسفهواحد علوم و تحقیقات

1فلسفهواحد علوم و تحقیقات

1فلسفه-فلسفه دین و مسائل جدید کالمیواحد علوم و تحقیقات

1فلسفه - فلسفه عصر جدیدواحد علوم و تحقیقات

1فلسفه - فلسفه معاصرواحد علوم و تحقیقات

1فلسفه تطبیقیواحد علوم و تحقیقات

1فلسفه تعلیم و تربیتواحد علوم و تحقیقات

1فلسفه تعلیم و تربیت - تعلیم و تربیت اسالمیواحد علوم و تحقیقات

1فلسفه تعلیم وتربیت وبرنامه ریزي درسیواحد علوم و تحقیقات

1فلسفه علمواحد علوم و تحقیقات

1فلسفه علمواحد علوم و تحقیقات

1فلسفه و حکمت اسالمیواحد علوم و تحقیقات

1فلسفه و کالم اسالمیواحد علوم و تحقیقات

1فلسفه و کالم اسالمی - فلسفه اسالمیواحد علوم و تحقیقات

1فلسفه و کالم اسالمی - کالم اسالمیواحد علوم و تحقیقات

1فلسفه هنرواحد علوم و تحقیقات

1فلسفه هنرواحد علوم و تحقیقات

1فوتونیکواحد علوم و تحقیقات

1فیتو شیمیواحد علوم و تحقیقات

1فیزیکواحد علوم و تحقیقات

1فیزیک- اتمی و مولکولیواحد علوم و تحقیقات

1فیزیک - اپتیک و لیزرواحد علوم و تحقیقات



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1فیزیک - حالت جامدواحد علوم و تحقیقات

1فیزیک - ذرات بنیادي و نظریه میدان هاواحد علوم و تحقیقات

1فیزیک - ذرات بنیادي و نظریه میدانهاواحد علوم و تحقیقات

1فیزیک - فیزیک بنیاديواحد علوم و تحقیقات

1فیزیک - فیزیک پالسماواحد علوم و تحقیقات

1فیزیک - فیزیک ماده چگالواحد علوم و تحقیقات

1فیزیک - فیزیک نجومیواحد علوم و تحقیقات

1فیزیک - نانو فیزیکواحد علوم و تحقیقات

1فیزیک - نجوم و اختر فیزیکواحد علوم و تحقیقات

1فیزیک دریاواحد علوم و تحقیقات

1فیزیک دریا - دینامیکواحد علوم و تحقیقات

1فیزیک دریا - ساحلیواحد علوم و تحقیقات

1فیزیک کاربرديواحد علوم و تحقیقات

1فیزیک مهندسیواحد علوم و تحقیقات

1فیزیک مهندسی - پالسماواحد علوم و تحقیقات

1فیزیک مهندسی - حالت جامدواحد علوم و تحقیقات

1فیزیک مهندسی - لیزر و اپتیکواحد علوم و تحقیقات

1فیزیولوژيواحد علوم و تحقیقات

1فیزیولوژي جانوريواحد علوم و تحقیقات

1فیزیولوژي دامپزشکیواحد علوم و تحقیقات

1فیزیولوژي گیاهیواحد علوم و تحقیقات

1فیزیولوژي ورزشیواحد علوم و تحقیقات

1فیزیولوژي ورزشی - بیوشیمی و متابولیسم ورزشیواحد علوم و تحقیقات

1فیزیولوژي ورزشی - تغذیه ورزشواحد علوم و تحقیقات

1فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت ورزشی محضواحد علوم و تحقیقات

1فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی قلب و عروق و تنفسواحد علوم و تحقیقات

1قارچ شناسیواحد علوم و تحقیقات

1قارچ شناسی دامپزشکیواحد علوم و تحقیقات

1قدرت -الکتروتکنیکواحد علوم و تحقیقات

1کارآفرینیواحد علوم و تحقیقات

1کارآفرینی - آموزش عالیواحد علوم و تحقیقات

1کارآفرینی - بخش عمومیواحد علوم و تحقیقات

1کارآفرینی - فناوريواحد علوم و تحقیقات

1کارآفرینی - کسب و کارواحد علوم و تحقیقات

1کارآفرینی - کسب و کار جدیدواحد علوم و تحقیقات

1کاردان فنی صنایع غذاییواحد علوم و تحقیقات

1کارگردانی نمایشواحد علوم و تحقیقات

1کتابداريواحد علوم و تحقیقات

1کتابداري واطالع رسانیواحد علوم و تحقیقات

1کشاورزي اکولوژیکواحد علوم و تحقیقات

1کالمواحد علوم و تحقیقات

1کالم - فلسفه دین و مسائل جدید کالمیواحد علوم و تحقیقات

1کالم - کالم جدیدواحد علوم و تحقیقات



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)
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ترازرشتهواحد

1کلینیکال پاتولوژي دامپزشکیواحد علوم و تحقیقات

1کلینیکال پاتولوژي دامپزشکی (دستیاري)واحد علوم و تحقیقات

1کنترلواحد علوم و تحقیقات

1کودکان استثنایی (عقب ماندگان ذهنی)واحد علوم و تحقیقات

1گردشگريواحد علوم و تحقیقات

1گیاه پزشکیواحد علوم و تحقیقات

1گیاهپزشکیواحد علوم و تحقیقات

1مالی - بانکداريواحد علوم و تحقیقات

1مالی - بیمهواحد علوم و تحقیقات

1مالی - حقوق مالیواحد علوم و تحقیقات

1مالی - مالی بین المللواحد علوم و تحقیقات

1مالی - مالی بین المللیواحد علوم و تحقیقات

1مالی - مهندسی مالیواحد علوم و تحقیقات

1مامایی و بیماري هاي تولید مثل دامواحد علوم و تحقیقات

1مامایی و بیماري هاي تولید مثل دام (دستیاري)واحد علوم و تحقیقات

1مامایی وبیماریهاي تولید مثل دامواحد علوم و تحقیقات

1متالورژيواحد علوم و تحقیقات

1متالورژي استخراجیواحد علوم و تحقیقات

1متالورژي صنعتیواحد علوم و تحقیقات

1متالورژي ومواد-سرامیکواحد علوم و تحقیقات

1مترجمی زبان انگلیسیواحد علوم و تحقیقات

1مترجمی زبان آلمانیواحد علوم و تحقیقات

1مترجمی زبان فرانسهواحد علوم و تحقیقات

1محیط زیستواحد علوم و تحقیقات

1محیط زیستواحد علوم و تحقیقات

1محیط زیست - ارزیابی و آمایش سرزمینواحد علوم و تحقیقات

1محیط زیست - آلودگی محیط زیستواحد علوم و تحقیقات

1محیط زیست - آلودگیهاي محیط زیستواحد علوم و تحقیقات

1محیط زیست - آمایش محیط زیستواحد علوم و تحقیقات

1محیط زیست - آموزش محیط زیستواحد علوم و تحقیقات

1محیط زیست - برنامه ریزيواحد علوم و تحقیقات

1محیط زیست - برنامه ریزي محیط زیستواحد علوم و تحقیقات

1محیط زیست - تنوع زیستیواحد علوم و تحقیقات

1محیط زیست - زیستگاهها و تنوع زیستیواحد علوم و تحقیقات

1محیط زیست - مدیریت محیط زیستواحد علوم و تحقیقات

1محیط زیست دریاواحد علوم و تحقیقات

1مخابراتواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت- تحقیق در عملیاتواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت-مدیریت سیستم هاواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت - مدیریت رسانه ايواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت - مدیریت مالیواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت اجراییواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت امور فرهنگیواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزي فرهنگیواحد علوم و تحقیقات
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ترازرشتهواحد

1مدیریت امور گمرکیواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت امورشهريواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)واحد علوم و تحقیقات

1مدیریت آموزش عالیواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت آموزشیواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت آموزشیواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت بازرگانیواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلیواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابیواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللیواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت بازرگانی - کارآفرینیواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیکواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمهواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت بازرگانی - مدیریت تحولواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت بازرگانی دریاییواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت بحرانواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (اچ اس اي)واحد علوم و تحقیقات

1مدیریت تکنولوژيواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت تکنولوژي - استراتژي هاي توسعه صنعتیواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت تکنولوژي - استراتژیهاي توسعه صنعتیواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت تکنولوژي - انتقال تکنولوژيواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت تکنولوژي - سیاست هاي تحقیق و توسعهواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت تکنولوژي - مدیریت انتقال تکنولوژيواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت تکنولوژي - مدیریت انتقال تکنولوژي و مالکیت معنويواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت تکنولوژي - مدیریت تحقیق و توسعهواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت تکنولوژي - مدیریت نوآوريواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت تکنولوژي - نوآوري تکنولوژيواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت جهانگرديواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانیواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت دولتیواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت دولتی- مدیریت نیروي انسانیواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت دولتی-تصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومیواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت دولتی-رفتارسازمانیواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت دولتی-مدیریت تحولواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت دولتی-مدیریت تطبیقی و توسعهواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت دولتی - تشکیالت و روشهاواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت دولتی - خط مشی گذاري عمومیواحد علوم و تحقیقات



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1مدیریت دولتی - طراحی سازمان هاي دولتیواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت دولتی - مدیریت پیشرفت و توسعه شهري و روستاییواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت دولتی - مدیریت رفتار سازمانیواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت دولتی - مدیریت سیستمهاي اطالعاتیواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانیواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت رسانهواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت رسانه ايواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت سازمانهاي غیردولتیواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت شهريواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت شهريواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت صنایع مبلمان و دکوراسیونواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت صنعتیواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت صنعتی - استراتژي صنعتیواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیاتواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت صنعتی - تولیدواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت صنعتی - تولید و عملیاتواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت صنعتی - مالیواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت صنعتی - مدیریت پروژهواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت صنعتی - مدیریت زنجیره تامینواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت صنعتی - مدیریت سیستم هاواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت صنعتی - مدیریت عملکردواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت صنعتی - مدیریت کیفیت و بهره وريواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت فناوري اطالعاتواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت فناوري اطالعات - سیستم هاي اطالعاتی پیشرفتهواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت فناوري اطالعات - سیستمهاي اطالعاتی پیشرفتهواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت فناوري اطالعات - کسب و کار الکترونیکواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت فناوري اطالعات - کسب و کار هوشمندواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت فناوري اطالعات - مدیریت خدمات و توسعه فناوريواحد علوم و تحقیقات

واحد علوم و تحقیقات

مدیریت فناوري اطالعات - مدیریت خدمات و توسعه فناوري 

1اطالعات

1مدیریت فناوري اطالعات - مدیریت دانشواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت فناوري اطالعات - مدیریت منابع اطالعاتیواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت کارآفرینی - کسب و کار جدیدواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت کسب و کار - استراتژيواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت کسب و کار - بازاریابیواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت کسب و کار - رفتار سازمانی و منابع انسانیواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت کسب و کار - سیستم هاي اطالعاتی و فناوري اطالعاتواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت کسب و کار - عملیات و زنجیره تامینواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت کسب و کار - مالیواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت کشاورزيواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت کشاورزي - مدیریت کشاورزيواحد علوم و تحقیقات



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1مدیریت کشاورزي - مدیریت مزرعهواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت گمرکیواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت مالیواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت محیط زیست-اقتصاد محیط زیستواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیستواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت محیط زیست - مدیریت محیط زیستواحد علوم و تحقیقات

واحد علوم و تحقیقات

مدیریت محیط زیست - مدیریت محیط زیست ،ایمنی، بهداشت 

1(اچ اس اي)

1مدیریت محیط زیست (اچ اس اي)واحد علوم و تحقیقات

1مدیریت محیط زیست، ایمنی، بهداشت اچ اس ايواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت منابع خاكواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت منابع خاك - پیدایش، رده بندي و ارزیابی خاكواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت منابع خاك - فیزیک و حفاظت خاكواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت منابع خاك - منابع خاك و ارزیابی اراضیواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت و برنامه ریزي فرهنگیواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت و کنترل بیابانواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت ورزشیواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت ورزشی- مدیریت اوقات فراغت و ورزش هاي تفریحیواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزشواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزشواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشیواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزش هاي تفریحیواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزشهاي تفریحیواحد علوم و تحقیقات

واحد علوم و تحقیقات

مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان ها و رویدادهاي 

1ورزشی

1مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشیواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت هتلداريواحد علوم و تحقیقات

1مدیریت هتلداري و جهانگرديواحد علوم و تحقیقات

1مرتع و آبخیز داريواحد علوم و تحقیقات

1مردم شناسیواحد علوم و تحقیقات

1مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخیواحد علوم و تحقیقات

واحد علوم و تحقیقات

مرمت و احیاي ابنیه و بافت هاي تاریخی - حفاظت و مرمت میراث 

1شهري

واحد علوم و تحقیقات

مرمت و احیاي ابنیه و بافت هاي تاریخی - حفاظت و مرمت میراث 

1معماري

واحد علوم و تحقیقات

مرمت و احیاي ابنیه و بافتهاي تاریخی - حفاظت و مرمت میراث 

1شهري

واحد علوم و تحقیقات

مرمت و احیاي ابنیه و بافتهاي تاریخی - حفاظت و مرمت میراث 

1معماري

1مرمت و احیاي بناها و بافتهاي تاریخیواحد علوم و تحقیقات

1مشاورهواحد علوم و تحقیقات



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1مشاوره - مشاوره توانبخشیواحد علوم و تحقیقات

1مشاوره - مشاوره خانوادهواحد علوم و تحقیقات

1مشاوره - مشاوره شغلیواحد علوم و تحقیقات

1مشاوره و راهنماییواحد علوم و تحقیقات

1مطالعات جوانانواحد علوم و تحقیقات

1مطالعات زنان- حقوق زن در اسالمواحد علوم و تحقیقات

1مطالعات زنان - حقوق زن در اسالمواحد علوم و تحقیقات

1مطالعات زنان ـ زن و خانوادهواحد علوم و تحقیقات

1معلم فنی صنایع شیمیاییواحد علوم و تحقیقات

1معماريواحد علوم و تحقیقات

1معماري اسالمیواحد علوم و تحقیقات

1معماري کشتی - سازه کشتیواحد علوم و تحقیقات

1مکانیزاسیون کشاورزيواحد علوم و تحقیقات

1مکانیک ماشینهاي کشاورزيواحد علوم و تحقیقات

1منابع طبیعی ـ علوم صنایع چوبواحد علوم و تحقیقات

1مهندس عمران- سازه و زلزلهواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکیواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی صنایع مبلمانواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی فناوري آسانسورها و باالبرهاواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی استخراج معدنواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی اقتصاد کشاورزي - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیستواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی اقتصاد کشاورزي - سیاست و توسعه کشاورزيواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی اکتشاف نفتواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی انرژيواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی انرژي - انرژي تجدید پذیرواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی انرژي - تکنولوژي انرژيواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی انرژي - سیستم هاي انرژيواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی انرژي هاي تجدیدپذیرواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)واحد علوم و تحقیقات

1مهندسی آبخیزواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی آبخیزداريواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی آبیاريواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی برقواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی برق- الکترونیکواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی برق- کنترل و سیستمواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیکواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژيواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستمهاي انرژي الکتریکیواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتالواحد علوم و تحقیقات



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی برق - شبکه هاي مخابراتیواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی برق - قدرت گرایش تکنولوژي فشار قويواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی برق - قدرت گرایش ماشین هاي الکتریکیواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی برق - کنترلواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی برق - مخابراتواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی برق - مخابرات امن و رمز نگاريواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی برق - مخابرات سیستمواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی برق - مخابرات میدان و موجواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی برق - مخابرات نوريواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی برق ـ قدرتواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی پرتو پزشکیواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی پزشکیواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی پزشکی-بیومتریالواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی پزشکی-بیوموادواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی پزشکی - بافتواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی پزشکی - بالینیواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی پزشکی - بیومتریالواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی پزشکی - بیومکانیکواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی پزشکی - توانبخشیواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی پزشکی - مهندسی بافتواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی پلیمرواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی پلیمر - بیو موادواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی پلیمر - پلیمرواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی پلیمر - پلیمریزاسیونواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی پلیمر - رنگواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی پلیمر - صنایع پلیمرواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی پلیمر - علوم و تکنولوژي پلیمرواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی پلیمر - فرآورشواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی پلیمر - کامپوزیتواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی پلیمر - کامپوزیت (مواد مرکب)واحد علوم و تحقیقات

1مهندسی پلیمر - مهندسی پلیمرواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی پلیمر - نانو فناوريواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی حفاري و استخراج نفتواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی دریاواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی رنگ -صنایع رنگواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی زراعتواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی سازه هاي دریاییواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی سواحلواحد علوم و تحقیقات



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1مهندسی سیستم هاي انرژيواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی سیستم هاي انرژي - انرژي و محیط زیستواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی سیستم هاي انرژي - انرژي و محیط زیستواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی سیستم هاي انرژي - تکنولوژي انرژيواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی سیستم هاي انرژي - سیستم هاي انرژيواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی سیستم هاي انرژي - سیستمهاي انرژيواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی سیستم هاي انرژي - مدل سازي انرژيواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی سیستمهاي اقتصادي - اجتماعیواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی سیستمهاي انرژيواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی سیستمهاي انرژي-تکنولوژي هاي انرژيواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی شهرسازيواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی شیمیواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی شیمی - بیوتکنولوژيواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی شیمی - پدیده هاي انتقالواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی شیمی - پلیمرواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی شیمی - ترمودینامیک و سینتیکواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی شیمی - صنایع غذاییواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی شیمی - طراحی فرآیندواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی شیمی - فرآوري و انتقال گازواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی شیمی - فرآوري و انتقال گازواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی شیمی - فرآیندهاي جداسازيواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی شیمی - محیط زیستواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی شیمی - مهندسی پلیمرواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی شیمی - مهندسی صنایع غذاییواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی شیمی - مهندسی محیط زیستواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی شیمی -مخازن هیدروکربوريواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی شیمی ـ مهندسی فرآیندواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی صنایعواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی صنایع-اتوماسیونواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی صنایع-برنامه ریزي ومدیریت تولیدواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی صنایع-تحقیق درعملیات ومهندسی سیستمواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی صنایع - بهینه سازي سیستم هاواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی صنایع - سیستم و بهره وريواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی صنایع - سیستم هاي سالمتواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی صنایع - سیستم هاي کالنواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی صنایع - سیستم هاي کالن اقتصادي و اجتماعیواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی صنایع - سیستم هاي مالیواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وريواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی صنایع - لجستیک و زنجیره تامینواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی صنایع - مدیریت مهندسیواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی صنایع - مهندسی صنایعواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی صنایع - مهندسی مالیواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وريواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی صنایع پلیمرواحد علوم و تحقیقات



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1مهندسی صنایع چوب و فرآورده هاي سلولزي - بیولوژي و آناتومیواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی صنایع چوب و فرآورده هاي سلولزي - صنایع سلولزيواحد علوم و تحقیقات

واحد علوم و تحقیقات

مهندسی صنایع چوب و فرآورده هاي سلولزي - کامپوزیت هاي 

1لیگنو سلولزي

1مهندسی طراحی محیطواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی طراحی محیط زیستواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی عمرانواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی عمران-خاكواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی عمران-مهندسی آبواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی عمران-مهندسی سازه هاي دریاییواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی عمران-مهندسی سواحل، بنادر و سازه هاي دریاییواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی عمران - زلزلهواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی عمران - سازهواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی عمران - سواحل ، بنادر و سازه هاي دریاییواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی عمران - محیط زیستواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی عمران - مدیریت منابع آبواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی عمران - مهندسی برنامه ریزي حمل و نقلواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی عمران - مهندسی حمل و نقلواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی عمران - مهندسی راه و ترابريواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی عمران - مهندسی زلزلهواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی عمران - مهندسی محیط زیستواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آبواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی عمران -آبواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی عمران -برنامه ریزي حمل ونقلواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی عمران -راه وترابريواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی عمران ـ حمل و نقلواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی فرآوري مواد معدنیواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی فرآوري و انتقال گازواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی فناوري اطالعات - تجارت الکترونیکیواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي ارتباطی و کامپیوتريواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي کامپیوتريواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی فناوري ماهوارهواحد علوم و تحقیقات



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1مهندسی کامپیوترواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی کامپیوتر- معماري سیستم هاي کامپیوتريواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی کامپیوتر- معماري کامپیوترواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی کامپیوتر- مکاترونیکواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی کامپیوتر-سیستم هاي نرم افزاريواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعیواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی کامپیوتر - شبکه هاي کامپیوتريواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکزواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی کشاورزي- بیوتکنولوژي کشاورزيواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی کشاورزي- خاکشناسیواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی کشاورزي-توسعه روستایی-توسعه اجتماعیواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی کشاورزي-توسعه روستایی-توسعه اقتصاديواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی کشاورزي-توسعه روستایی-توسعه کشاورزيواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی کشاورزي-توسعه روستایی-مدیریت توسعهواحد علوم و تحقیقات

واحد علوم و تحقیقات

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح 

1درختان میوه

واحد علوم و تحقیقات

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح سبزي 

1ها

واحد علوم و تحقیقات

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح گل و 

1گیاهان زینتی

واحد علوم و تحقیقات

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح 

1گیاهان دارویی، ادویه اي و عطري

واحد علوم و تحقیقات

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و فناوري پس 

1از برداشت محصوالت باغبانی

1مهندسی کشاورزي-علوم دامی-تغذیه دامواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی کشاورزي-علوم دامی گرایش اصالح نژاددامواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی کشاورزي-علوم وصنایع غذایی-تبدیل مواد غذاییواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی کشاورزي - اقتصاد کشاورزيواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی کشاورزي - بیماري شناسی گیاهیواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی کشاورزي - ترویج و آموزش کشاورزيواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی کشاورزي - حشره شناسی کشاورزيواحد علوم و تحقیقات

واحد علوم و تحقیقات

مهندسی کشاورزي - خاکشناسی گرایش پیدایش، رده بندي و 

1ارزیابی خاك

1مهندسی کشاورزي - خاکشناسی گرایش فیزیک و حفاظت خاكواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی کشاورزي - علوم باغبانیواحد علوم و تحقیقات

واحد علوم و تحقیقات

مهندسی کشاورزي - علوم باغبانی گرایش بیوتکنولوژي و ژنتیک 

1مولکولی محصوالت باغبانی

1مهندسی کشاورزي - علوم دامیواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی کشاورزي - علوم دامی - فیزیولوژيواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی کشاورزي - علوم دامی - فیزیولوژي دامواحد علوم و تحقیقات



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1مهندسی کشاورزي - علوم دامی گرایش تغذیه دامواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی کشاورزي - علوم دامی گرایش فیزیولوژيواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذاییواحد علوم و تحقیقات

واحد علوم و تحقیقات

مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژي مواد 

1غذایی

1مهندسی کشاورزي - کشاورزي اکولوژیک (اگرواکولوژي)واحد علوم و تحقیقات

1مهندسی کشاورزي - گیاه پزشکیواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی کشاورزي - مکانیزاسیون کشاورزيواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی کشاورزي - مهندسی مکانیک بیوسیستمواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی کشاورزي -اصالح نباتاتواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی کشاورزي -آبیاري وزهکشیواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی کشاورزي -بیماري شناسی گیاهیواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی کشاورزي -توسعه روستاییواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی کشاورزي -زراعتواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی کشاورزي -سازه هاي آبیواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی کشاورزي -علوم باغبانی گرایش سبزي کاريواحد علوم و تحقیقات

واحد علوم و تحقیقات

مهندسی کشاورزي -علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی، ادویه اي 

1و نوشابه اي

1مهندسی کشاورزي -علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتیواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی کشاورزي -علوم باغبانی گرایش میوه کاريواحد علوم و تحقیقات

واحد علوم و تحقیقات

مهندسی کشاورزي -علوم خاك گرایش پیدایش، رده بندي و 

1ارزیابی خاك

1مهندسی کشاورزي -علوم خاك گرایش فیزیک و حفاظت خاكواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی کشاورزي -علوم دامی-اصالح نژاددامواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی کشاورزي -علوم وصنایع غذایی- تکنولوژي مواد غذاییواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی کشاورزي -مهندسی منابع آبواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی کشاورزي ـ سازه هاي آبی (تاسیسات آبیاري)واحد علوم و تحقیقات

1مهندسی کشاورزي ـ شناسایی و مبارزه با علفهاي هرزواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی کشاورزي ـ مدیریت کشاورزيواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی کشاورزي ـ منابع آبواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی ماشین هاي صنایع غذاییواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی مالیواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی متالورژي و موادواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی متالورژي و مواد - جوشکاريواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی متالورژي و مواد - خواص فیزیکی و مکانیکی موادواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی متالورژي و مواد - سرامیکواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی متالورژي و مواد - متالورژي صنعتیواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی متالورژي و مواد - مواد پیشرفتهواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی متالورژي و مواد (جوشکاري)واحد علوم و تحقیقات

1مهندسی محیط زیستواحد علوم و تحقیقات



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1مهندسی محیط زیستواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی محیط زیست - آب و فاضالبواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی محیط زیست - آلودگی خاكواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی محیط زیست - آلودگی هواواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی محیط زیست - آلودگی هواواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی محیط زیست - سواحلواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی محیط زیست - منابع آبواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی محیط زیست - مواد زائد جامدواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی محیط زیست - هواواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی محیط زیست ـ آب و فاضالبواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی محیط زیست ـ منابع آبواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی مخازن هیدروکربوريواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی مدیریت صنایع نساجیواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی مرتعداريواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی معدنواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی معدن-مکانیک سنگواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی معدن - استخراج معدنواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی معدن - استخراج مواد معدنیواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی معدن - مهندسی استخراج معدنواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی معدن - مهندسی فرآوري مواد معدنیواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی معدن -فرآوري مواد معدنیواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی معماريواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی معماري کشتی - سازه کشتیواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی مکاترونیکواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولیدواحد علوم و تحقیقات

واحد علوم و تحقیقات

مهندسی مکاترونیک گرایش ارتباطات جنبی انسان-ماشین-

1کامپیوتر

واحد علوم و تحقیقات

مهندسی مکاترونیک گرایش طراحی رباتها و سیستمهاي 

1مکاترونیکی

1مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي - انرژيواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي - بازیافت و مدیریت پسماندواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي - مدیریت و تحلیل سامانه هاواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی مکانیکواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی مکانیک-حرارت و سیاالتواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی مکانیک - تبدیل انرژي - حرارت و سیاالتواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدواحد علوم و تحقیقات

واحد علوم و تحقیقات

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردي شاخه تخصصی دینامیک، 

1کنترل و ارتعاشات

واحد علوم و تحقیقات

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردي شاخه تخصصی مکانیک 

1جامدات

1مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت و سیاالتواحد علوم و تحقیقات



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1مهندسی مکانیک - مکانیک در طراحی جامداتواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی مکانیک -طراحی جامداتواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی مکانیک بیوسیستمواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی ماشین هاي کشاورزيواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساختواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوري پس از برداشتواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی منابع آبواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی منابع طبیعی- مرتعداريواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی منابع طبیعی-آبخیزداريواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی منابع طبیعی-فرآوري محصوالت شیالتیواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیانواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی منابع طبیعی - جنگل شناسی و اکولوژي جنگلواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی منابع طبیعی - جنگلداريواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی منابع طبیعی - شیالتواحد علوم و تحقیقات

واحد علوم و تحقیقات

مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابانی - مرتع و 

1آبخیزداري

1مهندسی منابع طبیعی -صنایع چوبواحد علوم و تحقیقات

واحد علوم و تحقیقات

مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست گرایش ارزیابی وآمایش 

1سرزمین

واحد علوم و تحقیقات

مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست گرایش آلودگیهاي محیط 

1زیست

واحد علوم و تحقیقات

مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست گرایش زیستگاههاوتنوع 

1زیستی

1مهندسی مواد-جوشکاريواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی مواد-خوردگی وحفاظت موادواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسیواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی مواد - استخراج فلزاتواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی مواد - سرامیکواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی مواد - شکل دادن فلزاتواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی مواد - متالورژي صنعتیواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی مواد - مهندسی خوردگی و حفاظت موادواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی مواد و متالورژيواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی مواد و متالورژي - مهندسی متالورژيواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی مواد و متالورژي - مهندسی موادواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی نساجیواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی نساجی- شیمی نساجیواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی نساجی - الیافواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی نساجی - پوشاكواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی نساجی - تکنولوژي نساجیواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی نساجی - ساختارهاي نانولیفیواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیافواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی نساجی - فناوريواحد علوم و تحقیقات



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1مهندسی نساجی - مدیریت تولیدواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی نساجی - مهندسی تکنولوژي نساجیواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی نساجی رشته ساختارهاي نانولیفیواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی نفتواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی نفت- حفاري و استخراج نفتواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی نفت- مخازن نفتواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی نفت - اکتشافواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی نفت - اکتشاف نفتواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی نفت - اکتشافاتواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی نفت - بهره برداريواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی نفت - بهره برداري از منابع نفتواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی نفت - حفاريواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی نفت - حفاري و استخراج نفتواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی نفت - مخازنواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی نفت - مخازن هیدروکربوريواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی نفت - مهندسی بهره برداري از منابع نفتواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی نفت - مهندسی حفاري و استخراج نفتواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی نفت - مهندسی مخازن نفتواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی نفت -بهره برداري از منابع نفتواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی نفت (حفاري)واحد علوم و تحقیقات

1مهندسی نفت (مخازن هیدروکربوري)واحد علوم و تحقیقات

1مهندسی نفت (مخازن)واحد علوم و تحقیقات

1مهندسی ورزشواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی ورزشواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی هسته ايواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی هسته اي - پرتو پزشکیواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی هسته اي - چرخه سوختواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی هسته اي - راکتورواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی هسته اي - کاربرد پرتوهاواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی هسته اي - گداخت هسته ايواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی هسته اي - مهندسی انرژي هسته ايواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی هسته اي - مهندسی پرتوپزشکیواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی هسته اي - مهندسی چرخه سوختواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی هسته اي - مهندسی راکتورواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی هسته اي ـ مواد و چرخه سوختواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی هوا فضاواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی هوا فضا- دینامیک پرواز و کنترلواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی هوا فضا- طراحی سازه هاي هوا فضاییواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی هوا فضا- مهندسی فضاییواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی هوا فضا - آیرودینامیکواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی هوا فضا - جلوبرندگیواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی هوا فضا - سازه هاي هواییواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی هوا فضا - فضاییواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی هوا فضا - فناوري ماهوارهواحد علوم و تحقیقات



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1مهندسی هوا فضا - هوا فضاواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی هوافضا - ائرودینامیکواحد علوم و تحقیقات

1مهندسی هوافضا - آئرودینامیکواحد علوم و تحقیقات

1میکروبیولوژي - میکروبیولوژي صنعتیواحد علوم و تحقیقات

1میکروبیولوژيواحد علوم و تحقیقات

1میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زاواحد علوم و تحقیقات

1میکروبیولوژي - میکروب هاي بیماري زاواحد علوم و تحقیقات

1میکروبیولوژي دامپزشکیواحد علوم و تحقیقات

1میکروبییولوژي - صنعتیواحد علوم و تحقیقات

1نانوشیمیواحد علوم و تحقیقات

1نانوفناوري - نانو موادواحد علوم و تحقیقات

1نانوفناوري گرایش نانو موادواحد علوم و تحقیقات

1نانوفیزیکواحد علوم و تحقیقات

1نقاشیواحد علوم و تحقیقات

1نقاشی ایرانیواحد علوم و تحقیقات

1ویروس شناسیواحد علوم و تحقیقات

1هتلداريواحد علوم و تحقیقات

1هواشناسیواحد علوم و تحقیقات

1هواشناسی دریاواحد علوم و تحقیقات

1هواشناسی کشاورزيواحد علوم و تحقیقات

1هوش ماشین و رباتیکواحد علوم و تحقیقات

1هوش مصنوعیواحد علوم و تحقیقات

1پژوهش هنرواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات اصفهان

1مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد علوم و تحقیقات اصفهان

1مهندسی معماريواحد علوم و تحقیقات اصفهان

1انگل شناسی دامپزشکیواحد کرج

1انگل شناسیواحد کرج

1بهداشت مواد غذاییواحد کرج

1بهداشت و بیماري هاي پرندگانواحد کرج

1بهداشت و بیماري هاي طیورواحد کرج

1بهداشت و بیماریهاي طیورواحد کرج

1جراحی دامپزشکیواحد کرج

1جراحی دامپزشکی (دستیاري)واحد کرج

1دامپزشکیواحد کرج

1دستیاري مامایی و بیماریهاي تولید مثل دامواحد کرج

1دیپلماي بهداشت و بیماریهاي طیورواحد کرج

1مامایی و بیماري هاي تولید مثل دامواحد کرج

1مامایی و بیماري هاي تولید مثل دام (دستیاري)واحد کرج

1ارتباط تصویريواحد مشهد

1برنامه ریزي شهريواحد مشهد

1پژوهش هنرواحد مشهد

1شهرسازيواحد مشهد

1طراحی شهريواحد مشهد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1طراحی صنعتیواحد مشهد

1طراحی لباسواحد مشهد

1علمی کاربردي معماريواحد مشهد

1فتوگرافیک گرافیکواحد مشهد

1مدیریت پروژه و ساختواحد مشهد

1مرمت بناهاي تاریخیواحد مشهد

1معماريواحد مشهد

1معماري داخلیواحد مشهد

1مهندسی شهرسازيواحد مشهد

1مهندسی معماريواحد مشهد

1نقاشیواحد مشهد

1نقاشی - نقاشی عمومیواحد مشهد

1هنرهاي تجسمی ـ نقاشیواحد مشهد

واحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی دانشگاه آزاد اسالمی 

1برنامه ریزي شهريخراسان

واحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی دانشگاه آزاد اسالمی 

1شهرسازيخراسان

واحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی دانشگاه آزاد اسالمی 

1طراحی شهريخراسان

واحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی دانشگاه آزاد اسالمی 

1معماريخراسان

واحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی دانشگاه آزاد اسالمی 

1مهندسی معماريخراسان

1برنامه ریزي شهريواحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی گلبهار

1شهرسازيواحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی گلبهار

1طراحی شهريواحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی گلبهار

1معماريواحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی گلبهار

1مهندسی معماريواحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی گلبهار

1الکترونیک عمومیواحد نجف آباد

1الکتروتکنیکواحد نجف آباد

1الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد نجف آباد

1الکترونیکواحد نجف آباد

1الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد نجف آباد

1تکنولوژي صنعتیواحد نجف آباد

1تولید صنعتیواحد نجف آباد

1حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد نجف آباد

1خوردگی و حفاظت موادواحد نجف آباد

1ریخته گريواحد نجف آباد

1ساخت و تولیدواحد نجف آباد

1ساختمانواحد نجف آباد

1ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد نجف آباد

1سازهواحد نجف آباد

1سرامیکواحد نجف آباد

1شناسایی وانتخاب روش ساخت موادفلزيواحد نجف آباد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1علمی کاربردي الکترونیکواحد نجف آباد

1علمی کاربردي برق صنعتیواحد نجف آباد

1علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد نجف آباد

1علوم کامپیوترواحد نجف آباد

1عمرانواحد نجف آباد

1قدرت -الکتروتکنیکواحد نجف آباد

1کاردانی فنی برق _ تاسیسات الکتریکی ساختمانواحد نجف آباد

1کاردانی فنی جوشکاريواحد نجف آباد

1کاردانی فنی مکانیک _ تاسیسات مکانیکی ساختمانواحد نجف آباد

1کاردانی فنی مکانیک خودروواحد نجف آباد

1کاردانی فنی نقشه کشی صنعتیواحد نجف آباد

1کارهاي عمومی ساختمانواحد نجف آباد

1کامپیوترواحد نجف آباد

1کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد نجف آباد

1کنترلواحد نجف آباد

1متالورژيواحد نجف آباد

1متالورژي استخراجیواحد نجف آباد

1متالورژي صنعتیواحد نجف آباد

1مخابراتواحد نجف آباد

1مکاترونیک صنعتیواحد نجف آباد

1مکانیک خاك و پیواحد نجف آباد

1مکانیک خودروواحد نجف آباد

1مهندسی اپتیک و لیزرواحد نجف آباد

1مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکیواحد نجف آباد

1مهندسی مواد - متالورژي استخراجیواحد نجف آباد

1مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد نجف آباد

1مهندسی اجرایی عمرانواحد نجف آباد

1مهندسی انرژي هاي تجدیدپذیرواحد نجف آباد

1مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)واحد نجف آباد

1مهندسی برقواحد نجف آباد

1مهندسی برق- الکترونیکواحد نجف آباد

1مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد نجف آباد

1مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیکواحد نجف آباد

1مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد نجف آباد

1مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژيواحد نجف آباد

1مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستمهاي انرژي الکتریکیواحد نجف آباد

1مهندسی برق - سامانه هاي برقی حمل و نقلواحد نجف آباد

1مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتالواحد نجف آباد

1مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد نجف آباد

1مهندسی برق - سیستمهاي دیجیتالواحد نجف آباد

1مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد نجف آباد

1مهندسی برق - شبکه هاي مخابراتیواحد نجف آباد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1مهندسی برق - قدرت گرایش ماشین هاي الکتریکیواحد نجف آباد

1مهندسی برق - کنترلواحد نجف آباد

1مهندسی برق - مخابراتواحد نجف آباد

1مهندسی برق - مخابرات امن و رمز نگاريواحد نجف آباد

1مهندسی برق - مخابرات سیستمواحد نجف آباد

1مهندسی برق - مخابرات میدان و موجواحد نجف آباد

1مهندسی برق - مخابرات نوريواحد نجف آباد

1مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد نجف آباد

1مهندسی برق ـ قدرتواحد نجف آباد

1مهندسی پزشکیواحد نجف آباد

1مهندسی پزشکی-بیومتریالواحد نجف آباد

1مهندسی پزشکی-بیوموادواحد نجف آباد

1مهندسی پزشکی - بافتواحد نجف آباد

1مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد نجف آباد

1مهندسی پزشکی - بیومتریالواحد نجف آباد

1مهندسی پزشکی - بیومکانیکواحد نجف آباد

1مهندسی پزشکی - توانبخشیواحد نجف آباد

1مهندسی پزشکی - مهندسی بافتواحد نجف آباد

1مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد نجف آباد

1مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد نجف آباد

1مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد نجف آباد

1مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد نجف آباد

1مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد نجف آباد

1مهندسی تکنولوژي جوشکاريواحد نجف آباد

1مهندسی تکنولوژي ساخت و تولیدواحد نجف آباد

1مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد نجف آباد

1مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد نجف آباد

1مهندسی تکنولوژي متالورژي-ذوب فلزاتواحد نجف آباد

1مهندسی تکنولوژي مخابرات- انتقالواحد نجف آباد

1مهندسی تکنولوژي مخابرات- سوئیچواحد نجف آباد

1مهندسی تکنولوژي مخابرات - سوئیچ هاي شبکه ثابتواحد نجف آباد

1مهندسی تکنولوژي معماريواحد نجف آباد

1مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد نجف آباد

1مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد نجف آباد

1مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد نجف آباد

1مهندسی حرفه اي جوشواحد نجف آباد

1مهندسی حرفه اي ساخت و تولیدواحد نجف آباد

1مهندسی حرفه اي صنایع شیمیاییواحد نجف آباد

1مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد نجف آباد

1مهندسی حرفه اي معماريواحد نجف آباد

1مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد نجف آباد

1مهندسی حرفه اي مواد ریخته گريواحد نجف آباد

1مهندسی خط و سازه هاي ریلیواحد نجف آباد

1مهندسی رباتیکواحد نجف آباد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1مهندسی ساخت و تولیدواحد نجف آباد

1مهندسی سیستم هاي انرژيواحد نجف آباد

1مهندسی سیستم هاي انرژي - انرژي و محیط زیستواحد نجف آباد

1مهندسی سیستم هاي انرژي - انرژي و محیط زیستواحد نجف آباد

1مهندسی سیستم هاي انرژي - تکنولوژي انرژيواحد نجف آباد

1مهندسی سیستم هاي انرژي - سیستم هاي انرژيواحد نجف آباد

1مهندسی سیستم هاي انرژي - سیستمهاي انرژيواحد نجف آباد

1مهندسی سیستمهاي انرژيواحد نجف آباد

1مهندسی شیمیواحد نجف آباد

1مهندسی شیمی - بهداشت، ایمنی و محیط زیستواحد نجف آباد

1مهندسی شیمی - محیط زیستواحد نجف آباد

1مهندسی شیمی - مهندسی پلیمرواحد نجف آباد

1مهندسی شیمی گرایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست اچ اس ايواحد نجف آباد

1مهندسی صنایعواحد نجف آباد

1مهندسی صنایع-اتوماسیونواحد نجف آباد

1مهندسی صنایع-برنامه ریزي ومدیریت تولیدواحد نجف آباد

1مهندسی صنایع-تحقیق درعملیات ومهندسی سیستمواحد نجف آباد

1مهندسی صنایع - بهینه سازي سیستم هاواحد نجف آباد

1مهندسی صنایع - تولید صنعتیواحد نجف آباد

1مهندسی صنایع - سیستم و بهره وريواحد نجف آباد

1مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وريواحد نجف آباد

1مهندسی صنایع - لجستیک و زنجیره تامینواحد نجف آباد

1مهندسی صنایع - مدیریت پروژهواحد نجف آباد

1مهندسی صنایع - مهندسی صنایعواحد نجف آباد

1مهندسی صنایع - مهندسی مالیواحد نجف آباد

1مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وريواحد نجف آباد

1مهندسی عمرانواحد نجف آباد

1مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد نجف آباد

1مهندسی عمران-خاكواحد نجف آباد

1مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد نجف آباد

1مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد نجف آباد

1مهندسی عمران - زلزلهواحد نجف آباد

1مهندسی عمران - سازهواحد نجف آباد

1مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد نجف آباد

1مهندسی عمران - مدیریت منابع آبواحد نجف آباد

1مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد نجف آباد

1مهندسی عمران - مهندسی راه و ترابريواحد نجف آباد

1مهندسی عمران - مهندسی زلزلهواحد نجف آباد

1مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد نجف آباد

1مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آبواحد نجف آباد

1مهندسی عمران -آبواحد نجف آباد

1مهندسی عمران -راه وترابريواحد نجف آباد

1مهندسی عمران -مکانیک خاك وپیواحد نجف آباد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد نجف آباد

1مهندسی فناوري اطالعاتواحد نجف آباد

1مهندسی فناوري اطالعات - طراحی و تولید نرم افزارواحد نجف آباد

1مهندسی فناوري اطالعات - معماري سازمانیواحد نجف آباد

1مهندسی فناوري جوشواحد نجف آباد

1مهندسی فناوري ساخت و تولید - قالبسازيواحد نجف آباد

1مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برقواحد نجف آباد

1مهندسی فناوري صنایع شیمیاییواحد نجف آباد

1مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقواحد نجف آباد

1مهندسی فناوري متالورژي - ذوب فلزاتواحد نجف آباد

1مهندسی فناوري متالورژي - ذوب فلزاتواحد نجف آباد

1مهندسی فناوري مخابرات - سوئیچ هاي شبکه ثابتواحد نجف آباد

1مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد نجف آباد

1مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد نجف آباد

1مهندسی کامپیوترواحد نجف آباد

1مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد نجف آباد

1مهندسی کامپیوتر- معماري سیستم هاي کامپیوتريواحد نجف آباد

1مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد نجف آباد

1مهندسی کامپیوتر- معماري کامپیوترواحد نجف آباد

1مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد نجف آباد

1مهندسی کامپیوتر-سیستم هاي نرم افزاريواحد نجف آباد

1مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعیواحد نجف آباد

1مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد نجف آباد

1مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکزواحد نجف آباد

1مهندسی مالیواحد نجف آباد

1مهندسی متالورژي و موادواحد نجف آباد

1مهندسی متالورژي و مواد - جوشکاريواحد نجف آباد

1مهندسی متالورژي و مواد - خوردگی و مهندسی سطحواحد نجف آباد

1مهندسی متالورژي و مواد - سرامیکواحد نجف آباد

1مهندسی متالورژي و مواد - متالورژي استخراجیواحد نجف آباد

1مهندسی متالورژي و مواد - متالورژي صنعتیواحد نجف آباد

1مهندسی متالورژي و مواد - مواد پیشرفتهواحد نجف آباد

1مهندسی متالورژي و مواد (جوشکاري)واحد نجف آباد

1مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولیدواحد نجف آباد

واحد نجف آباد

مهندسی مکاترونیک گرایش طراحی رباتها و سیستمهاي 

1مکاترونیکی

1مهندسی مکانیکواحد نجف آباد

1مهندسی مکانیک-حرارت و سیاالتواحد نجف آباد

1مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد نجف آباد

1مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدواحد نجف آباد

واحد نجف آباد

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردي شاخه تخصصی مکانیک 

1جامدات

1مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت و سیاالتواحد نجف آباد

1مهندسی مکانیک - مکانیک در طراحی جامداتواحد نجف آباد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

1مهندسی مکانیک -طراحی جامداتواحد نجف آباد

1مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد نجف آباد

1مهندسی مواد-جوشکاريواحد نجف آباد

1مهندسی مواد-خوردگی وحفاظت موادواحد نجف آباد

1مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسیواحد نجف آباد

1مهندسی مواد - ریخته گريواحد نجف آباد

1مهندسی مواد - سرامیکواحد نجف آباد

1مهندسی مواد - مهندسی خوردگی و حفاظت موادواحد نجف آباد

1مهندسی مواد و متالورژيواحد نجف آباد

1مهندسی مواد و متالورژي - مهندسی متالورژيواحد نجف آباد

1مهندسی مواد و متالورژي - مهندسی موادواحد نجف آباد

1مهندسی ورزشواحد نجف آباد

1مهندسی هسته ايواحد نجف آباد

1مهندسی هسته اي - راکتورواحد نجف آباد

1مهندسی هوا فضاواحد نجف آباد

1مهندسی هوا فضا - هوا فضاواحد نجف آباد

1نانوفناوري - نانو موادواحد نجف آباد

1نانوفناوري گرایش نانو موادواحد نجف آباد

1نرم افزار کامپیوترواحد نجف آباد

1هوش مصنوعی و رباتیکواحد نجف آباد

2علمی - کاربردي مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

2کودکیاري -مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

2مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

2تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوراسگان

2تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوراسگان

2حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوراسگان

2حسابداري بازرگانی -حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوراسگان

2علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوراسگان

2علمی کاربردي گرافیک- گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما رشت

2گرافیک-گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما رشت

2معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما رشت

2علمی کاربردي گرافیک- گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري

2گرافیک-گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري

2معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري

2تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرج

2تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرج

2حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرج

2حسابداري بازرگانی -حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرج

2علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرج

2تربیت کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما نجف آباد

2تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما نجف آباد

2تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما نجف آباد

2حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما نجف آباد

2حسابداري بازرگانی -حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما نجف آباد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

2علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما نجف آباد

2کودکیاري - مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما نجف آباد

2آموزش زبان انگلیسیپردیس علوم و تحقیقات البرز

2تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشیپردیس علوم و تحقیقات البرز

2حسابداريپردیس علوم و تحقیقات البرز

2حقوق جزا و جرم شناسیپردیس علوم و تحقیقات البرز

2حقوق خصوصیپردیس علوم و تحقیقات البرز

2روانشناسی بالینیپردیس علوم و تحقیقات البرز

2روانشناسی عمومیپردیس علوم و تحقیقات البرز

2زمین شناسی -زمین شناسی مهندسیپردیس علوم و تحقیقات البرز

2شیمی -شیمی آلیپردیس علوم و تحقیقات البرز

2شیمی -شیمی تجزیهپردیس علوم و تحقیقات البرز

2علوم تربیتی - برنامه ریزي آموزشیپردیس علوم و تحقیقات البرز

2فیزیک- اتمی و مولکولیپردیس علوم و تحقیقات البرز

2مدیریت اجراییپردیس علوم و تحقیقات البرز

2مدیریت آموزشیپردیس علوم و تحقیقات البرز

2مدیریت صنعتی - تولیدپردیس علوم و تحقیقات البرز

2مهندسی منابع طبیعی -صنایع چوبپردیس علوم و تحقیقات البرز

2زیست شناسی - میکروبیولوژيپردیس علوم و تحقیقات خراسان رضوي

2شیمی -شیمی تجزیهپردیس علوم و تحقیقات خراسان رضوي

2مهندسی کشاورزي -زراعتپردیس علوم و تحقیقات گیالن

2مهندسی معماريپردیس علوم و تحقیقات گیالن

2مهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیانپردیس علوم و تحقیقات گیالن

2مهندسی منابع طبیعی - جنگلداريپردیس علوم و تحقیقات گیالن

2مهندسی معماريپردیس علوم و تحقیقات مازندران

2پاتولوژي دامپزشکیواحد ارومیه

2جراحی دامپزشکیواحد ارومیه

2جراحی دامپزشکی (دستیاري)واحد ارومیه

2دامپزشکیواحد ارومیه

2ادبیات فرانسهواحد اصفهان - خوراسگان

2ادیان و عرفانواحد اصفهان - خوراسگان

2الهیات و معارف اسالمیواحد اصفهان - خوراسگان

2الهیات و معارف اسالمی - ادیان و عرفانواحد اصفهان - خوراسگان

2الهیات و معارف اسالمی - علوم قرآن و حدیثواحد اصفهان - خوراسگان

2الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد اصفهان - خوراسگان

2الهیات و معارف اسالمی - فلسفه و کالم اسالمیواحد اصفهان - خوراسگان

2امور فرهنگی - مدیریت امور فرهنگیواحد اصفهان - خوراسگان

2امور فرهنگی ـ برنامه ریزي امور فرهنگیواحد اصفهان - خوراسگان

2آسیب شناسی دهان و فک و صورتواحد اصفهان - خوراسگان

2آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحیواحد اصفهان - خوراسگان

2آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی - امدادگر ورزشیواحد اصفهان - خوراسگان

2آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی - حرکات اصالحیواحد اصفهان - خوراسگان

2آموزش ابتداییواحد اصفهان - خوراسگان
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دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

2آموزش پرستاريواحد اصفهان - خوراسگان

2آموزش زبان انگلیسیواحد اصفهان - خوراسگان

2آموزش عالی - مدیریت آموزش عالیواحد اصفهان - خوراسگان

2آموزش کودکان استثناییواحد اصفهان - خوراسگان

2آموزش و بهسازي منابع انسانیواحد اصفهان - خوراسگان

2آموزش و پرورش ابتداییواحد اصفهان - خوراسگان

2آموزش وپرورش پیش دبستانی ودبستانیواحد اصفهان - خوراسگان

2برنامه ریزي امور فرهنگیواحد اصفهان - خوراسگان

2برنامه ریزي درسیواحد اصفهان - خوراسگان

2پرستاريواحد اصفهان - خوراسگان

2پرستاري داخلی - جراحیواحد اصفهان - خوراسگان

2پرستاري سالمت جامعهواحد اصفهان - خوراسگان

2پرستاري کودکانواحد اصفهان - خوراسگان

2تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشواحد اصفهان - خوراسگان

2تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش - تعلیم و تربیت اسالمیواحد اصفهان - خوراسگان

2تربیت بدنیواحد اصفهان - خوراسگان

2تربیت بدنی و علوم ورزشی- ورزش همگانیواحد اصفهان - خوراسگان

2تربیت بدنی و علوم ورزشی-بیومکانیک ورزشیواحد اصفهان - خوراسگان

واحد اصفهان - خوراسگان

تربیت بدنی و علوم ورزشی-حرکات اصالحی و آسیب شناسی 

2ورزشی

2تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشیواحد اصفهان - خوراسگان

2تربیت بدنی و علوم ورزشی - رفتار حرکتیواحد اصفهان - خوراسگان

2تربیت بدنی و علوم ورزشی - روانشناسی ورزشیواحد اصفهان - خوراسگان

2تربیت بدنی و علوم ورزشی -فیزیولوژي ورزشیواحد اصفهان - خوراسگان

2تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد اصفهان - خوراسگان

2تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد اصفهان - خوراسگان

2تربیت دبیر فنی حسابداريواحد اصفهان - خوراسگان

2تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد اصفهان - خوراسگان

2تکنولوژي اتاق عملواحد اصفهان - خوراسگان

2جغرافیا و برنامه ریزي شهريواحد اصفهان - خوراسگان

2حرکات اصالحی و آسیب شناسی ورزشیواحد اصفهان - خوراسگان

2حسابداريواحد اصفهان - خوراسگان

2حسابداري- مالیاتیواحد اصفهان - خوراسگان

2حسابداري - حسابرسیواحد اصفهان - خوراسگان

2حسابداري -دولتیواحد اصفهان - خوراسگان

2حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد اصفهان - خوراسگان

2حقوقواحد اصفهان - خوراسگان

2حقوق - حقوق ثبتیواحد اصفهان - خوراسگان

2حقوق بین الملل عمومیواحد اصفهان - خوراسگان

2حقوق جزا و جرم شناسیواحد اصفهان - خوراسگان

2حقوق خصوصیواحد اصفهان - خوراسگان

2حقوق عمومیواحد اصفهان - خوراسگان

2حقوق کیفري و جرم شناسیواحد اصفهان - خوراسگان

2دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد اصفهان - خوراسگان
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2دبیري زبان انگلیسیواحد اصفهان - خوراسگان

2دبیري زبان وادبیات فارسیواحد اصفهان - خوراسگان

2دستیاري رادیولوژي دهان و فک و صورتواحد اصفهان - خوراسگان

2دستیاري ارتودانتیکسواحد اصفهان - خوراسگان

2دستیاري ارتودنسیواحد اصفهان - خوراسگان

2دستیاري اندودانتیکسواحد اصفهان - خوراسگان

2دستیاري بیماریهاي دهانواحد اصفهان - خوراسگان

2دستیاري بیماریهاي دهان و تشخیصواحد اصفهان - خوراسگان

2دستیاري بیماریهاي دهان و فک و صورتواحد اصفهان - خوراسگان

2دستیاري پاتولوژي فک و دهانواحد اصفهان - خوراسگان

2دستیاري پروتز دندانیواحد اصفهان - خوراسگان

2دستیاري پروتزهاي دندانیواحد اصفهان - خوراسگان

2دستیاري پریودانتیکسواحد اصفهان - خوراسگان

2دستیاري جراحی دهان و فک و صورتواحد اصفهان - خوراسگان

2دستیاري دندانپزشکی ترمیمیواحد اصفهان - خوراسگان

2دستیاري دندانپزشکی کودکانواحد اصفهان - خوراسگان

2دستیاري رادیولوِِژي دندان و فک و صورتواحد اصفهان - خوراسگان

2دندانپزشکیواحد اصفهان - خوراسگان

2دینی وعربیواحد اصفهان - خوراسگان

2رفتار حرکتیواحد اصفهان - خوراسگان

2رفتار حرکتی - آموزش تربیت بدنیواحد اصفهان - خوراسگان

2رفتار حرکتی - رشد حرکتیواحد اصفهان - خوراسگان

2رفتار حرکتی - یادگیري و کنترل حرکتیواحد اصفهان - خوراسگان

2روابط بین المللواحد اصفهان - خوراسگان

2روان پرستاريواحد اصفهان - خوراسگان

2روان شناسیواحد اصفهان - خوراسگان

2روان شناسی بالینیواحد اصفهان - خوراسگان

2روان شناسی تربیتیواحد اصفهان - خوراسگان

2روان شناسی صنعتی و سازمانیواحد اصفهان - خوراسگان

2روان شناسی عمومیواحد اصفهان - خوراسگان

2روان شناسی ورزشیواحد اصفهان - خوراسگان

2روانشناسیواحد اصفهان - خوراسگان

2روانشناسی-صنعتی و سازمانیواحد اصفهان - خوراسگان

2روانشناسی بالینیواحد اصفهان - خوراسگان

2روانشناسی تربیتیواحد اصفهان - خوراسگان

2روانشناسی صنعتی و سازمانیواحد اصفهان - خوراسگان

2روانشناسی عمومیواحد اصفهان - خوراسگان

2روانشناسی ورزشیواحد اصفهان - خوراسگان

2زبان انگلیسیواحد اصفهان - خوراسگان

2زبان شناسیواحد اصفهان - خوراسگان

2زبان شناسی _ اجتماعیواحد اصفهان - خوراسگان

2زبان شناسی _ محضواحد اصفهان - خوراسگان

2زبان شناسی همگانیواحد اصفهان - خوراسگان

2زبان فرانسه - ادبیواحد اصفهان - خوراسگان
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2زبان فرانسه - مترجمیواحد اصفهان - خوراسگان

2زبان فرانسه شاخه ادبیواحد اصفهان - خوراسگان

2زبان و ادبیات فرانسهواحد اصفهان - خوراسگان

2زبان وادبیات انگلیسیواحد اصفهان - خوراسگان

2زبان وادبیات فارسیواحد اصفهان - خوراسگان

2زبان وادبیات فرانسه-ادبیواحد اصفهان - خوراسگان

2زبانشناسی همگانیواحد اصفهان - خوراسگان

2زیست فناوري پزشکیواحد اصفهان - خوراسگان

2علمی-کاربردي حسابداري گرایش حسابرسیواحد اصفهان - خوراسگان

2علمی-کاربردي حسابداري گرایش دولتیواحد اصفهان - خوراسگان

2علمی-کاربردي حسابداري گرایش صنعتیواحد اصفهان - خوراسگان

2علمی-کاربردي حسابداري گرایش مالیواحد اصفهان - خوراسگان

2علمی-کاربردي حسابداري گرایش مالیاتیواحد اصفهان - خوراسگان

2علمی کاربردي حسابداريواحد اصفهان - خوراسگان

2علوم ارتباطاتواحد اصفهان - خوراسگان

2علوم اقتصاديواحد اصفهان - خوراسگان

2علوم اقتصادي - اقتصاد اسالمیواحد اصفهان - خوراسگان

2علوم اقتصادي - اقتصاد بین المللواحد اصفهان - خوراسگان

2علوم اقتصادي - اقتصاد بین المللیواحد اصفهان - خوراسگان

2علوم اقتصادي - اقتصاد مالیواحد اصفهان - خوراسگان

2علوم اقتصادي - اقتصاد و تجارت الکترونیکواحد اصفهان - خوراسگان

2علوم اقتصادي - بانکداري اسالمیواحد اصفهان - خوراسگان

2علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي و برنامه ریزيواحد اصفهان - خوراسگان

2علوم اقتصادي - علوم اقتصاديواحد اصفهان - خوراسگان

2علوم تربیتیواحد اصفهان - خوراسگان

2علوم تربیتی - آموزش ابتداییواحد اصفهان - خوراسگان

2علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد اصفهان - خوراسگان

2علوم تربیتی - آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانیواحد اصفهان - خوراسگان

2علوم تربیتی - آموزش و پرورش کودکان استثناییواحد اصفهان - خوراسگان

2علوم تربیتی - آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنیواحد اصفهان - خوراسگان

2علوم تربیتی - برنامه ریزي آموزشیواحد اصفهان - خوراسگان

2علوم تربیتی - مدیریت آموزشیواحد اصفهان - خوراسگان

2علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد اصفهان - خوراسگان

2علوم تربیتی -برنامه ریزي درسیواحد اصفهان - خوراسگان

2علوم تربیتی ـ آموزش و پرورش پیش دبستانیواحد اصفهان - خوراسگان

2علوم سیاسیواحد اصفهان - خوراسگان

2علوم سیاسی- سیاست گذاري عمومیواحد اصفهان - خوراسگان

2علوم سیاسی - اندیشه سیاسیواحد اصفهان - خوراسگان

2علوم سیاسی - اندیشه هاي سیاسیواحد اصفهان - خوراسگان

2علوم سیاسی - سیاستگذاري عمومیواحد اصفهان - خوراسگان

2علوم قرآن و حدیثواحد اصفهان - خوراسگان

2علوم قضاییواحد اصفهان - خوراسگان

2علوم ورزشیواحد اصفهان - خوراسگان

2علوم ورزشی - علوم انسانی ورزشواحد اصفهان - خوراسگان
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ترازرشتهواحد

2علوم ورزشی - علوم زیستی ورزشواحد اصفهان - خوراسگان

2علوم ورزشی - علوم زیستی ورزشواحد اصفهان - خوراسگان

2علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزشواحد اصفهان - خوراسگان

2علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزشواحد اصفهان - خوراسگان

2فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد اصفهان - خوراسگان

2فلسفهواحد اصفهان - خوراسگان

2فلسفه تعلیم و تربیتواحد اصفهان - خوراسگان

2فلسفه تعلیم و تربیت - تعلیم و تربیت اسالمیواحد اصفهان - خوراسگان

2فلسفه تعلیم وتربیت وبرنامه ریزي درسیواحد اصفهان - خوراسگان

2فلسفه و کالم اسالمیواحد اصفهان - خوراسگان

2فلسفه هنرواحد اصفهان - خوراسگان

2فیزیولوژي ورزشیواحد اصفهان - خوراسگان

2فیزیولوژي ورزشی - تغذیه ورزشواحد اصفهان - خوراسگان

2فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستیواحد اصفهان - خوراسگان

2فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت ورزشی بالینیواحد اصفهان - خوراسگان

2فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی عصبی - عضالنیواحد اصفهان - خوراسگان

2فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی عصبی عضالنیواحد اصفهان - خوراسگان

2فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی قلب و عروق و تنفسواحد اصفهان - خوراسگان

2فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی کاربرديواحد اصفهان - خوراسگان

2کاردانی حرفه اي تربیت بدنی - مربیگري پایه فوتبالواحد اصفهان - خوراسگان

2کاردانی حرفه اي مدیریت کسب و کارواحد اصفهان - خوراسگان

2کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد اصفهان - خوراسگان

2کالم - کالم اسالمیواحد اصفهان - خوراسگان

2کودکان استثنایی (عقب ماندگان ذهنی)واحد اصفهان - خوراسگان

2ماماییواحد اصفهان - خوراسگان

2مترجمی زبان انگلیسیواحد اصفهان - خوراسگان

2مترجمی زبان فرانسهواحد اصفهان - خوراسگان

2محیط زیست - آموزش محیط زیستواحد اصفهان - خوراسگان

2مدیریت - مدیریت رسانه ايواحد اصفهان - خوراسگان

2مدیریت اجراییواحد اصفهان - خوراسگان

2مدیریت امور بانکیواحد اصفهان - خوراسگان

2مدیریت امور فرهنگیواحد اصفهان - خوراسگان

2مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزي فرهنگیواحد اصفهان - خوراسگان

2مدیریت آموزش عالیواحد اصفهان - خوراسگان

2مدیریت آموزشیواحد اصفهان - خوراسگان

2مدیریت آموزشیواحد اصفهان - خوراسگان

2مدیریت بیمهواحد اصفهان - خوراسگان

2مدیریت تکنولوژيواحد اصفهان - خوراسگان

2مدیریت تکنولوژي - سیاست هاي تحقیق و توسعهواحد اصفهان - خوراسگان

2مدیریت دولتیواحد اصفهان - خوراسگان

2مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیواحد اصفهان - خوراسگان

2مدیریت دولتی- مدیریت نیروي انسانیواحد اصفهان - خوراسگان

2مدیریت دولتی-تصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومیواحد اصفهان - خوراسگان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

2مدیریت دولتی-رفتارسازمانیواحد اصفهان - خوراسگان

2مدیریت دولتی-مدیریت تحولواحد اصفهان - خوراسگان

2مدیریت دولتی-مدیریت تطبیقی و توسعهواحد اصفهان - خوراسگان

2مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد اصفهان - خوراسگان

2مدیریت دولتی - تشکیالت و روشهاواحد اصفهان - خوراسگان

2مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیواحد اصفهان - خوراسگان

2مدیریت دولتی - خط مشی گذاري عمومیواحد اصفهان - خوراسگان

2مدیریت دولتی - طراحی سازمان هاي دولتیواحد اصفهان - خوراسگان

2مدیریت دولتی - مدیریت سیستمهاي اطالعاتیواحد اصفهان - خوراسگان

2مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانیواحد اصفهان - خوراسگان

2مدیریت رسانهواحد اصفهان - خوراسگان

2مدیریت رسانه ايواحد اصفهان - خوراسگان

2مدیریت صنعتیواحد اصفهان - خوراسگان

2مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیاتواحد اصفهان - خوراسگان

2مدیریت فرهنگی هنريواحد اصفهان - خوراسگان

2مدیریت فناوري اطالعاتواحد اصفهان - خوراسگان

2مدیریت کسب و کار - بازاریابیواحد اصفهان - خوراسگان

2مدیریت کسب و کار - مالیواحد اصفهان - خوراسگان

2مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد اصفهان - خوراسگان

2مدیریت مالیواحد اصفهان - خوراسگان

2مدیریت و برنامه ریزي فرهنگیواحد اصفهان - خوراسگان

2مدیریت وبرنامه ریزي آموزشیواحد اصفهان - خوراسگان

2مدیریت ورزشیواحد اصفهان - خوراسگان

2مدیریت ورزشی- مدیریت اوقات فراغت و ورزش هاي تفریحیواحد اصفهان - خوراسگان

2مدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزشواحد اصفهان - خوراسگان

2مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزشواحد اصفهان - خوراسگان

واحد اصفهان - خوراسگان

مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان ها و رویدادهاي 

2ورزشی

2مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشیواحد اصفهان - خوراسگان

2مدیریت ورزشی - مدیریت رسانه هاي ورزشیواحد اصفهان - خوراسگان

2مشاورهواحد اصفهان - خوراسگان

2معارف اسالمیواحد اصفهان - خوراسگان

2بهداشت مواد غذاییواحد تبریز

2پرستاريواحد تبریز

2پزشکیواحد تبریز

2تکنولوژي اتاق عملواحد تبریز

2دامپزشکیواحد تبریز

2دندانپزشکیواحد تبریز

2علوم آزمایشگاهیواحد تبریز

2علوم آزمایشگاهی دامپزشکیواحد تبریز

2ماماییواحد تبریز

2هوشبريواحد تبریز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

2پرستاريواحد تبریز-ظرفیت مازاد خودگردان

2پزشکیواحد تبریز-ظرفیت مازاد خودگردان

2تکنولوژي اتاق عملواحد تبریز-ظرفیت مازاد خودگردان

2دندانپزشکیواحد تبریز-ظرفیت مازاد خودگردان

2علوم آزمایشگاهیواحد تبریز-ظرفیت مازاد خودگردان

2ماماییواحد تبریز-ظرفیت مازاد خودگردان

2هوشبريواحد تبریز-ظرفیت مازاد خودگردان

2ارتباط تصویريواحد تهران جنوب

2برنامه ریزي شهريواحد تهران جنوب

2پژوهش هنرواحد تهران جنوب

2تصویر سازيواحد تهران جنوب

2تکنولوژي معماريواحد تهران جنوب

2شهرسازيواحد تهران جنوب

2طراحی پارچهواحد تهران جنوب

2طراحی پارچه و لباسواحد تهران جنوب

2طراحی شهريواحد تهران جنوب

2طراحی صنعتیواحد تهران جنوب

2طراحی لباسواحد تهران جنوب

2علمی کاربردي معماريواحد تهران جنوب

2فناوري معماري - معماري بیونیکواحد تهران جنوب

2فناوري معماري - معماري دیجیتالواحد تهران جنوب

2گرافیک-گرافیکواحد تهران جنوب

2مدیریت پروژه و ساختواحد تهران جنوب

واحد تهران جنوب

مرمت و احیاي ابنیه و بافت هاي تاریخی - حفاظت و مرمت میراث 

2شهري

واحد تهران جنوب

مرمت و احیاي ابنیه و بافت هاي تاریخی - حفاظت و مرمت میراث 

2معماري

واحد تهران جنوب

مرمت و احیاي ابنیه و بافتهاي تاریخی - حفاظت و مرمت میراث 

2شهري

واحد تهران جنوب

مرمت و احیاي ابنیه و بافتهاي تاریخی - حفاظت و مرمت میراث 

2معماري

2مرمت و احیاي بناها و بافتهاي تاریخیواحد تهران جنوب

2معماريواحد تهران جنوب

2معماري داخلیواحد تهران جنوب

2معماري منظرواحد تهران جنوب

2مهندسی شهرسازيواحد تهران جنوب

2مهندسی معماريواحد تهران جنوب

2مهندسی معماري منظرواحد تهران جنوب

2مهندسی معماريواحد تهران جنوب ( با همکاري آلمان )

2ادبیات عربیواحد تهران شمال

2ادیان و عرفانواحد تهران شمال

2ادیان و عرفان تطبیقیواحد تهران شمال

2اقتصادواحد تهران شمال

2اکتشاف معدنواحد تهران شمال



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

2الهیات و معارف اسالمی - ادیان و عرفانواحد تهران شمال

2الهیات و معارف اسالمی - تاریخ و تمدن ملل اسالمیواحد تهران شمال

2الهیات و معارف اسالمی - علوم قرآن و حدیثواحد تهران شمال

2الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد تهران شمال

2الهیات و معارف اسالمی - فلسفه و حکمت اسالمیواحد تهران شمال

2الهیات و معارف اسالمی - فلسفه و کالم اسالمیواحد تهران شمال

2امور فرهنگی - مدیریت امور فرهنگیواحد تهران شمال

2آب و هواشناسی - آب و هواشناسی ماهواره ايواحد تهران شمال

2آب و هواشناسی - تغییر اقلیمواحد تهران شمال

2آموزش زبان انگلیسیواحد تهران شمال

2آموزش زبان روسیواحد تهران شمال

2آموزش عالی - مدیریت آموزش عالیواحد تهران شمال

2آموزش و بهسازي منابع انسانیواحد تهران شمال

2بانکداري اسالمیواحد تهران شمال

2برنامه ریزي اجتماعی و تعاونواحد تهران شمال

2برنامه ریزي آمایش سرزمینواحد تهران شمال

2برنامه ریزي درسیواحد تهران شمال

2برنامه ریزي مدیریت وآموزش محیط زیست -اقتصادمحیط زیستواحد تهران شمال

2برنامه ریزي وتحلیل سیستمهاواحد تهران شمال

2برنامه ریزي، مدیریت و آموزش محیط زیست - آموزشواحد تهران شمال

2برنامه ریزي، مدیریت و آموزش محیط زیست - مدیریتواحد تهران شمال

2پژوهش علوم اجتماعیواحد تهران شمال

2پژوهشگري اجتماعیواحد تهران شمال

2تربیت بدنیواحد تهران شمال

2تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد تهران شمال

2تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشیواحد تهران شمال

2تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد تهران شمال

2تربیت مترجم زبان ایتالیاییواحد تهران شمال

2تکثیر و پرورش آبزیانواحد تهران شمال

2تکنولوژي آموزشیواحد تهران شمال

2تکنولوژي محیط زیستواحد تهران شمال

2توسعه اقتصادي و برنامه ریزيواحد تهران شمال

2جامعه شناسیواحد تهران شمال

2جامعه شناسی- جامعه شناسی فرهنگیواحد تهران شمال

2جامعه شناسی - توسعه اجتماعی - روستاییواحد تهران شمال

2جامعه شناسی - جامعه شناسی اقتصادي و توسعهواحد تهران شمال

2جامعه شناسی - جامعه شناسی سیاسیواحد تهران شمال

2جامعه شناسی - جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایرانواحد تهران شمال

2جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادي و توسعهواحد تهران شمال

2جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی سیاسیواحد تهران شمال

2جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی فرهنگیواحد تهران شمال

2جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایرانواحد تهران شمال

2جامعه شناسی ورزشیواحد تهران شمال



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

2جغرافیا و برنامه ریزي روستاییواحد تهران شمال

2جغرافیا و برنامه ریزي روستایی - توسعه اقتصاد روستاییواحد تهران شمال

2جغرافیا و برنامه ریزي روستایی - توسعه اقتصادي روستاییواحد تهران شمال

2جغرافیا و برنامه ریزي شهريواحد تهران شمال

2جغرافیا و برنامه ریزي گردشگريواحد تهران شمال

2حسابداريواحد تهران شمال

2حسابداري- مالیاتیواحد تهران شمال

2حسابداري - حسابرسیواحد تهران شمال

2حسابداري -دولتیواحد تهران شمال

2حسابرسیواحد تهران شمال

2حقوقواحد تهران شمال

2حقوق - حقوق ثبتیواحد تهران شمال

2حقوق بین المللواحد تهران شمال

2حقوق بین الملل عمومیواحد تهران شمال

2حقوق تجارت بین المللواحد تهران شمال

2حقوق جزا و جرم شناسیواحد تهران شمال

2حقوق خصوصیواحد تهران شمال

2حقوق عمومیواحد تهران شمال

2حقوق کیفري و جرم شناسیواحد تهران شمال

2دبیري زبان انگلیسیواحد تهران شمال

2رفتار حرکتی - آموزش تربیت بدنیواحد تهران شمال

2روابط بین المللواحد تهران شمال

2روابط عمومیواحد تهران شمال

2روان شناسیواحد تهران شمال

2روان شناسی تربیتیواحد تهران شمال

2روان شناسی سالمتواحد تهران شمال

2روان شناسی شخصیتواحد تهران شمال

2روان شناسی عمومیواحد تهران شمال

2روانشناسیواحد تهران شمال

2روانشناسی بالینیواحد تهران شمال

2روانشناسی تربیتیواحد تهران شمال

2روانشناسی شخصیتواحد تهران شمال

2روانشناسی عمومیواحد تهران شمال

2زبان اسپانیاییواحد تهران شمال

2زبان انگلیسیواحد تهران شمال

2زبان ایتالیاییواحد تهران شمال

2زبان روسیواحد تهران شمال

2زبان شناسیواحد تهران شمال

2زبان شناسی _ شناختیواحد تهران شمال

2زبان شناسی همگانیواحد تهران شمال

2زبان فرانسه - مترجمیواحد تهران شمال

2زبان و ادبیات اسپانیاییواحد تهران شمال

2زبان و ادبیات عربواحد تهران شمال

2زبان و ادبیات فارسی- ادبیات تطبیقیواحد تهران شمال



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

2زبان و ادبیات فرانسهواحد تهران شمال

2زبان وادبیات انگلیسیواحد تهران شمال

2زبان وادبیات عربیواحد تهران شمال

2زبان وادبیات فارسیواحد تهران شمال

2زبانشناسی همگانیواحد تهران شمال

2زراعتواحد تهران شمال

2زراعت واصالح نباتاتواحد تهران شمال

2سنجش و اندازه گیري (روانسنجی)واحد تهران شمال

2سیاست گذاري فرهنگیواحد تهران شمال

2شیالتواحد تهران شمال

2صنایع شیمیایی معدنیواحد تهران شمال

2عرفان اسالمیواحد تهران شمال

2علم اطالعات و دانش شناسیواحد تهران شمال

2علم اطالعات و دانش شناسی-کتابخانه هاي آموزشگاهیواحد تهران شمال

2علم اطالعات و دانش شناسی-مدیریت اطالعاتواحد تهران شمال

2علم اطالعات و دانش شناسی-مدیریت کتابخانه هاي دانشگاهیواحد تهران شمال

2علم اطالعات و دانش شناسی-مطالعات کتابخانه هاي عمومیواحد تهران شمال

2علم اطالعات و دانش شناسی - بازیابی اطالعات و دانشواحد تهران شمال

2علم اطالعات و دانش شناسی - مدیریت اطالعات و دانشواحد تهران شمال

2علمی - کاربردي کتابداري و اطالع رسانیواحد تهران شمال

2علمی کاربردي حسابداريواحد تهران شمال

2علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد تهران شمال

2علوم اجتماعیواحد تهران شمال

2علوم اجتماعی - پژوهشگري علوم اجتماعیواحد تهران شمال

2علوم اجتماعی - تعاون و رفاه علوم اجتماعیواحد تهران شمال

2علوم اجتماعی - مردم شناسیواحد تهران شمال

2علوم اجتماعی -جامعه شناسیواحد تهران شمال

2علوم اجتماعی -جمعیت شناسیواحد تهران شمال

2علوم ارتباطاتواحد تهران شمال

2علوم ارتباطات اجتماعیواحد تهران شمال

2علوم اقتصاديواحد تهران شمال

2علوم اقتصادي - اقتصاد اسالمیواحد تهران شمال

2علوم اقتصادي - اقتصاد و تجارت الکترونیکواحد تهران شمال

2علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي و برنامه ریزيواحد تهران شمال

2علوم تربیتیواحد تهران شمال

2علوم تربیتی - برنامه ریزي آموزشیواحد تهران شمال

2علوم تربیتی -برنامه ریزي درسیواحد تهران شمال

2علوم دریایی واقیانوسی -بیولوژي ماهیان دریاواحد تهران شمال

2علوم سیاسیواحد تهران شمال

2علوم قرآن و حدیثواحد تهران شمال

2علوم قرآن و حدیثواحد تهران شمال

2علوم قضاییواحد تهران شمال



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

2علوم کتابداري و اطالع رسانیواحد تهران شمال

2علوم کتابداري و اطالع رسانی-اطالع رسانیواحد تهران شمال

2علوم کتابداري و اطالع رسانی-کتابخانه هاي آموزشگاهیواحد تهران شمال

2علوم کتابداري و اطالع رسانی - کتابخانه هاي دانشگاهیواحد تهران شمال

2علوم کتابداري و اطالع رسانی - کتابخانه هاي عمومیواحد تهران شمال

2علوم و صنایع غذاییواحد تهران شمال

2علوم و صنایع غذایی - تکنولوژي مواد غذاییواحد تهران شمال

2علوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذاییواحد تهران شمال

2علوم و صنایع غذایی - مهندسی مواد و طراحی صنایع غذاییواحد تهران شمال

2علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژي مواد غذاییواحد تهران شمال

2علوم و معارف قرآنواحد تهران شمال

2علوم و مهندسی شیالتواحد تهران شمال

2علوم و مهندسی شیالت - بوم شناسی آبزیان شیالتیواحد تهران شمال

2علوم و مهندسی شیالت - تکثیر و پرورش آبزیانواحد تهران شمال

2علوم و مهندسی شیالت - فرآوري محصوالت شیالتیواحد تهران شمال

2علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد تهران شمال

2علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذاییواحد تهران شمال

2علوم و مهندسی صنایع غذایی - شیمی مواد غذاییواحد تهران شمال

2علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذاییواحد تهران شمال

2علوم و مهندسی صنایع غذایی - علوم مواد غذاییواحد تهران شمال

2علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذاییواحد تهران شمال

2علوم و مهندسی محیط زیستواحد تهران شمال

2علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی محیط زیستواحد تهران شمال

2علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی هاي محیط زیستواحد تهران شمال

2علوم و مهندسی محیط زیست - مدیریت و حفاظت تنوع زیستیواحد تهران شمال

2علوم ورزشیواحد تهران شمال

2فقه مقارن و حقوق جزاي اسالمیواحد تهران شمال

2فقه و حقوق اسالمیواحد تهران شمال

2فقه و حقوق جزاواحد تهران شمال

2فقه و حقوق خصوصیواحد تهران شمال

2فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد تهران شمال

2فلسفهواحد تهران شمال

2فلسفهواحد تهران شمال

2فلسفه - فلسفه عصر جدیدواحد تهران شمال

2فلسفه - فلسفه یونان و قرون وسطیواحد تهران شمال

2فلسفه اسالمیواحد تهران شمال

2فلسفه و حکمت اسالمیواحد تهران شمال

2فلسفه و عرفان اسالمیواحد تهران شمال

2فلسفه و کالم اسالمیواحد تهران شمال

2فیزیولوژي ورزشیواحد تهران شمال

2فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی عصبی - عضالنیواحد تهران شمال

2فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی عصبی عضالنیواحد تهران شمال



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

2فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی کاربرديواحد تهران شمال

2کارآفرینی - کسب و کار جدیدواحد تهران شمال

2کاردانی آموزش دینی و عربیواحد تهران شمال

2کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد تهران شمال

2کارشناسی حرفه اي علوم کتابداري و اطالع رسانیواحد تهران شمال

2کامپیوترواحد تهران شمال

2کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد تهران شمال

2کتابداريواحد تهران شمال

2کتابداري واطالع رسانیواحد تهران شمال

2مالی - مهندسی مالیواحد تهران شمال

2مترجمی زبان انگلیسیواحد تهران شمال

2مترجمی زبان ایتالیاییواحد تهران شمال

2مترجمی زبان روسیواحد تهران شمال

2مترجمی زبان عربیواحد تهران شمال

2محیط زیستواحد تهران شمال

2محیط زیستواحد تهران شمال

2محیط زیست - آلودگی محیط زیستواحد تهران شمال

2محیط زیست - آلودگیهاي محیط زیستواحد تهران شمال

2محیط زیست - آمایش محیط زیستواحد تهران شمال

2محیط زیست - آموزش محیط زیستواحد تهران شمال

2محیط زیست - برنامه ریزي محیط زیستواحد تهران شمال

2محیط زیست - زیستگاهها و تنوع زیستیواحد تهران شمال

2محیط زیست - مدیریت محیط زیستواحد تهران شمال

2مخابراتواحد تهران شمال

2مددکاري اجتماعیواحد تهران شمال

2مدیریت - مدیریت مالیواحد تهران شمال

2مدیریت اجراییواحد تهران شمال

2مدیریت ام بی اي - مدیریت بازاریابیواحد تهران شمال

2مدیریت امور بانکیواحد تهران شمال

2مدیریت امور فرهنگیواحد تهران شمال

2مدیریت امور فرهنگی و هنريواحد تهران شمال

2مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)واحد تهران شمال

2مدیریت آموزش عالیواحد تهران شمال

2مدیریت آموزشیواحد تهران شمال

2مدیریت بازرگانیواحد تهران شمال

2مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد تهران شمال

2مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلیواحد تهران شمال

2مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابیواحد تهران شمال

2مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللیواحد تهران شمال

2مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد تهران شمال

2مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیکواحد تهران شمال

2مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمهواحد تهران شمال

2مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد تهران شمال

2مدیریت بیمهواحد تهران شمال



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

2مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانیواحد تهران شمال

2مدیریت در سوانح طبیعی (سیل و زلزله)واحد تهران شمال

2مدیریت در سوانح طبیعی (سیل و زلزله)واحد تهران شمال

2مدیریت دولتیواحد تهران شمال

2مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیواحد تهران شمال

2مدیریت دولتی- مدیریت نیروي انسانیواحد تهران شمال

2مدیریت دولتی-تصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومیواحد تهران شمال

2مدیریت دولتی-مدیریت تحولواحد تهران شمال

2مدیریت دولتی - تشکیالت و روشهاواحد تهران شمال

2مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیواحد تهران شمال

2مدیریت دولتی - خط مشی گذاري عمومیواحد تهران شمال

2مدیریت دولتی - طراحی سازمان هاي دولتیواحد تهران شمال

2مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانیواحد تهران شمال

2مدیریت شهريواحد تهران شمال

2مدیریت صنعتیواحد تهران شمال

2مدیریت صنعتی - استراتژي صنعتیواحد تهران شمال

2مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیاتواحد تهران شمال

2مدیریت صنعتی - تولید و عملیاتواحد تهران شمال

2مدیریت صنعتی - مالیواحد تهران شمال

2مدیریت صنعتی - مدیریت سیستم هاواحد تهران شمال

2مدیریت صنعتی - مدیریت عملکردواحد تهران شمال

2مدیریت صنعتی - مدیریت کیفیت و بهره وريواحد تهران شمال

2مدیریت فرهنگی و هنريواحد تهران شمال

2مدیریت فرهنگی هنريواحد تهران شمال

2مدیریت فناوري اطالعاتواحد تهران شمال

2مدیریت فناوري اطالعات - کسب و کار الکترونیکواحد تهران شمال

2مدیریت فناوري اطالعات - کسب و کار هوشمندواحد تهران شمال

2مدیریت فناوري اطالعات - مدیریت دانشواحد تهران شمال

2مدیریت فناوري اطالعات - مدیریت منابع اطالعاتیواحد تهران شمال

2مدیریت کارآفرینی - کسب و کار جدیدواحد تهران شمال

2مدیریت کسب و کار - بازاریابیواحد تهران شمال

2مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد تهران شمال

2مدیریت مالیواحد تهران شمال

2مدیریت محیط زیست - مدیریت محیط زیستواحد تهران شمال

2مدیریت محیط زیست (اچ اس اي)واحد تهران شمال

2مدیریت و برنامه ریزي فرهنگیواحد تهران شمال

2مدیریت ورزشیواحد تهران شمال

2مدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزشواحد تهران شمال

2مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزشواحد تهران شمال

2مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشیواحد تهران شمال

2مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزش هاي تفریحیواحد تهران شمال

واحد تهران شمال

مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان ها و رویدادهاي 

2ورزشی
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2مرتع و آبخیز داريواحد تهران شمال

2مشاورهواحد تهران شمال

2مشاوره - مشاوره خانوادهواحد تهران شمال

2مشاوره - مشاوره شغلیواحد تهران شمال

2مشاوره ـ مشاوره مدرسهواحد تهران شمال

2مشاوره و راهنماییواحد تهران شمال

2مطالعات خانوادهواحد تهران شمال

2مطالعات فرهنگیواحد تهران شمال

2مطالعات فرهنگی و رسانهواحد تهران شمال

2معارف اسالمیواحد تهران شمال

2مهندسی اپتیک و لیزرواحد تهران شمال

2مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکیواحد تهران شمال

2مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد تهران شمال

2مهندسی استخراج معدنواحد تهران شمال

2مهندسی برقواحد تهران شمال

2مهندسی برق- الکترونیکواحد تهران شمال

2مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد تهران شمال

2مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد تهران شمال

2مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژيواحد تهران شمال

2مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستمهاي انرژي الکتریکیواحد تهران شمال

2مهندسی برق - سامانه هاي برقی حمل و نقلواحد تهران شمال

2مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد تهران شمال

2مهندسی برق - شبکه هاي مخابراتیواحد تهران شمال

2مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد تهران شمال

2مهندسی برق - کنترلواحد تهران شمال

2مهندسی برق - مخابراتواحد تهران شمال

2مهندسی برق - مخابرات امن و رمز نگاريواحد تهران شمال

2مهندسی برق - مخابرات سیستمواحد تهران شمال

2مهندسی برق - مخابرات میدان و موجواحد تهران شمال

2مهندسی برق - مخابرات نوريواحد تهران شمال

2مهندسی برق ـ قدرتواحد تهران شمال

2مهندسی پزشکیواحد تهران شمال

2مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد تهران شمال

2مهندسی پزشکی - بیومکانیکواحد تهران شمال

2مهندسی پلیمرواحد تهران شمال

2مهندسی پلیمر - رنگواحد تهران شمال

2مهندسی پلیمر - صنایع پلیمرواحد تهران شمال

2مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیاییواحد تهران شمال

2مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد تهران شمال

2مهندسی حرفه اي صنایع شیمیاییواحد تهران شمال

2مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد تهران شمال

2مهندسی حرفه اي معماريواحد تهران شمال
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2مهندسی در سوانح طبیعیواحد تهران شمال

2مهندسی رباتیکواحد تهران شمال

2مهندسی رنگ -صنایع رنگواحد تهران شمال

2مهندسی ساخت و تولیدواحد تهران شمال

2مهندسی سیستم هاي انرژي - انرژي و محیط زیستواحد تهران شمال

2مهندسی سیستم هاي انرژي - سیستم هاي انرژيواحد تهران شمال

2مهندسی سیستم هاي انرژي - سیستمهاي انرژيواحد تهران شمال

2مهندسی سیستم هاي انرژي - فناوري انرژيواحد تهران شمال

2مهندسی سیستم هاي انرژي - فناوري هاي انرژيواحد تهران شمال

2مهندسی سیستمهاي انرژيواحد تهران شمال

2مهندسی شیمیواحد تهران شمال

2مهندسی شیمی - بیوتکنولوژيواحد تهران شمال

2مهندسی شیمی - پدیده هاي انتقالواحد تهران شمال

2مهندسی شیمی - پلیمرواحد تهران شمال

2مهندسی شیمی - ترمودینامیک و سینتیکواحد تهران شمال

2مهندسی شیمی - ترموسینتیک و کاتالیستواحد تهران شمال

2مهندسی شیمی - صنایع شیمیایی معدنیواحد تهران شمال

2مهندسی شیمی - طراحی فرآیندواحد تهران شمال

2مهندسی شیمی - فرآیندهاي جداسازيواحد تهران شمال

2مهندسی شیمی - محیط زیستواحد تهران شمال

2مهندسی شیمی - مهندسی پلیمرواحد تهران شمال

2مهندسی شیمی - مهندسی محیط زیستواحد تهران شمال

2مهندسی شیمی ـ مهندسی فرآیندواحد تهران شمال

2مهندسی صنایعواحد تهران شمال

2مهندسی صنایع-اتوماسیونواحد تهران شمال

2مهندسی صنایع-برنامه ریزي ومدیریت تولیدواحد تهران شمال

2مهندسی صنایع-تحقیق درعملیات ومهندسی سیستمواحد تهران شمال

2مهندسی صنایع - برنامه ریزي و تحلیل سیستمهاواحد تهران شمال

2مهندسی صنایع - بهینه سازي سیستم هاواحد تهران شمال

2مهندسی صنایع - سیستم هاي مالیواحد تهران شمال

2مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وريواحد تهران شمال

2مهندسی صنایع - مدیریت مهندسیواحد تهران شمال

2مهندسی صنایع - مهندسی صنایعواحد تهران شمال

2مهندسی صنایع - مهندسی مالیواحد تهران شمال

2مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وريواحد تهران شمال

2مهندسی عمرانواحد تهران شمال

2مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد تهران شمال

2مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد تهران شمال

2مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد تهران شمال

2مهندسی عمران - ژئودزيواحد تهران شمال

2مهندسی عمران - سازهواحد تهران شمال

2مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد تهران شمال

2مهندسی عمران - مهندسی حمل و نقلواحد تهران شمال

2مهندسی عمران - مهندسی راه و ترابريواحد تهران شمال



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

2مهندسی عمران - نقشه برداريواحد تهران شمال

2مهندسی عمران -راه وترابريواحد تهران شمال

2مهندسی عمران ـ حمل و نقلواحد تهران شمال

2مهندسی فناوري اطالعاتواحد تهران شمال

2مهندسی فناوري اطالعات - تجارت الکترونیکیواحد تهران شمال

2مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي ارتباطی و کامپیوتريواحد تهران شمال

2مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي کامپیوتريواحد تهران شمال

2مهندسی فناوري صنایع شیمیاییواحد تهران شمال

2مهندسی کامپیوترواحد تهران شمال

2مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد تهران شمال

2مهندسی کامپیوتر- معماري سیستم هاي کامپیوتريواحد تهران شمال

2مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد تهران شمال

2مهندسی کامپیوتر- معماري کامپیوترواحد تهران شمال

2مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد تهران شمال

2مهندسی کامپیوتر-سیستم هاي نرم افزاريواحد تهران شمال

2مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعیواحد تهران شمال

2مهندسی کامپیوتر - شبکه هاي کامپیوتريواحد تهران شمال

2مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد تهران شمال

2مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکزواحد تهران شمال

2مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد تهران شمال

2مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذاییواحد تهران شمال

واحد تهران شمال

مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژي مواد 

2غذایی

2مهندسی کشاورزي -زراعتواحد تهران شمال

2مهندسی کشاورزي -علوم وصنایع غذایی- تکنولوژي مواد غذاییواحد تهران شمال

2مهندسی مالیواحد تهران شمال

2مهندسی محیط زیستواحد تهران شمال

2مهندسی محیط زیست - منابع آبواحد تهران شمال

2مهندسی محیط زیست - هواواحد تهران شمال

2مهندسی محیط زیست ـ آب و فاضالبواحد تهران شمال

2مهندسی مکاترونیکواحد تهران شمال

2مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولیدواحد تهران شمال

واحد تهران شمال

مهندسی مکاترونیک گرایش طراحی رباتها و سیستمهاي 

2مکاترونیکی

2مهندسی مکانیکواحد تهران شمال

2مهندسی مکانیک-حرارت و سیاالتواحد تهران شمال

2مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد تهران شمال

2مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدواحد تهران شمال

2مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد تهران شمال

2مهندسی منابع طبیعی-آبخیزداريواحد تهران شمال

2مهندسی منابع طبیعی-فرآوري محصوالت شیالتیواحد تهران شمال



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

2مهندسی منابع طبیعی - بوم شناسی آبزیان شیالتیواحد تهران شمال

2مهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیانواحد تهران شمال

2مهندسی منابع طبیعی - شیالتواحد تهران شمال

2مهندسی منابع طبیعی - محیط زیستواحد تهران شمال

واحد تهران شمال

مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست گرایش ارزیابی وآمایش 

2سرزمین

واحد تهران شمال

مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست گرایش آلودگیهاي محیط 

2زیست

واحد تهران شمال

مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست گرایش زیستگاههاوتنوع 

2زیستی

2مهندسی نساجیواحد تهران شمال

2مهندسی نفتواحد تهران شمال

2مهندسی نفت - اکتشافواحد تهران شمال

2مهندسی نفت - اکتشافاتواحد تهران شمال

2مهندسی نقشه برداريواحد تهران شمال

2مهندسی نقشه برداري - ژئودزيواحد تهران شمال

2نقشه برداريواحد تهران شمال

2ارتباط تصویريواحد تهران غرب

2الکترونیکواحد تهران غرب

2بازیگريواحد تهران غرب

2برنامه ریزي شهريواحد تهران غرب

2پژوهش هنرواحد تهران غرب

2شهرسازيواحد تهران غرب

2طراحی صنعتیواحد تهران غرب

2علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد تهران غرب

2علوم کامپیوترواحد تهران غرب

2کاردان فنی برقواحد تهران غرب

2کاردان فنی برق - الکترونیکواحد تهران غرب

2کاردان فنی نساجیواحد تهران غرب

2کامپیوترواحد تهران غرب

2معماريواحد تهران غرب

2معماري داخلیواحد تهران غرب

2معماري سنتیواحد تهران غرب

2مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکیواحد تهران غرب

2مهندسی اجرایی عمرانواحد تهران غرب

2مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)واحد تهران غرب

2مهندسی برقواحد تهران غرب

2مهندسی برق- الکترونیکواحد تهران غرب

2مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد تهران غرب

2مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیکواحد تهران غرب

2مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد تهران غرب

2مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژيواحد تهران غرب



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

2مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستمهاي انرژي الکتریکیواحد تهران غرب

2مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتالواحد تهران غرب

2مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد تهران غرب

2مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد تهران غرب

2مهندسی برق - قدرت گرایش الکترونیک قدرتواحد تهران غرب

2مهندسی برق - قدرت گرایش تکنولوژي فشار قويواحد تهران غرب

2مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد تهران غرب

2مهندسی برق - قدرت گرایش ماشین هاي الکتریکیواحد تهران غرب

2مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد تهران غرب

2مهندسی برق ـ قدرتواحد تهران غرب

2مهندسی شهرسازيواحد تهران غرب

2مهندسی صنایعواحد تهران غرب

2مهندسی صنایع - برنامه ریزي و تحلیل سیستمهاواحد تهران غرب

2مهندسی صنایع - بهینه سازي سیستم هاواحد تهران غرب

2مهندسی صنایع - لجستیک و زنجیره تامینواحد تهران غرب

2مهندسی صنایع - مهندسی صنایعواحد تهران غرب

2مهندسی عمرانواحد تهران غرب

2مهندسی عمران - زلزلهواحد تهران غرب

2مهندسی عمران - سازهواحد تهران غرب

2مهندسی عمران - محیط زیستواحد تهران غرب

2مهندسی عمران - مهندسی زلزلهواحد تهران غرب

2مهندسی عمران - مهندسی محیط زیستواحد تهران غرب

2مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد تهران غرب

2مهندسی فناوري اطالعات - طراحی و تولید نرم افزارواحد تهران غرب

2مهندسی فناوري اطالعات - معماري سازمانیواحد تهران غرب

2مهندسی کامپیوترواحد تهران غرب

2مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد تهران غرب

2مهندسی کامپیوتر- معماري سیستم هاي کامپیوتريواحد تهران غرب

2مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد تهران غرب

2مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد تهران غرب

2مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعیواحد تهران غرب

2مهندسی محیط زیستواحد تهران غرب

2مهندسی محیط زیست - آلودگی هواواحد تهران غرب

2مهندسی محیط زیست - منابع آبواحد تهران غرب

2مهندسی محیط زیست ـ آب و فاضالبواحد تهران غرب

2مهندسی معماريواحد تهران غرب

2مهندسی مکاترونیکواحد تهران غرب

2مهندسی مکانیکواحد تهران غرب

2مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد تهران غرب

واحد تهران غرب

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردي شاخه تخصصی مکانیک 

2جامدات

2مهندسی مکانیک - مکانیک در طراحی جامداتواحد تهران غرب

2مهندسی مکانیک -طراحی جامداتواحد تهران غرب



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

2مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد تهران غرب

2نقاشیواحد تهران غرب

2نقشه کشی عمومیواحد تهران غرب

2نقشه کشی معماريواحد تهران غرب

2نقشه کشی معماري- معماريواحد تهران غرب

2پرستاريواحد خوراسگان - ظرفیت مازاد خودگردان

2تکنولوژي اتاق عملواحد خوراسگان - ظرفیت مازاد خودگردان

2دندانپزشکیواحد خوراسگان - ظرفیت مازاد خودگردان

2ماماییواحد خوراسگان - ظرفیت مازاد خودگردان

2اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد رشت

2امور دامیواحد رشت

2امور دامی - تکنولوژي پرورش دامواحد رشت

2امور دامی - تکنولوژي پرورش طیورواحد رشت

2امور زراعی و باغیواحد رشت

2امور زراعی و باغی-تکنولوژي تولیدات زراعیواحد رشت

2بیماري شناسی گیاهیواحد رشت

2تغذیه دامواحد رشت

2تکنولوژي تولیدات دامیواحد رشت

2تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد رشت

2تولید و بهره برداري از گیاهان داروییواحد رشت

2تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد رشت

2تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد رشت

2جنگلداريواحد رشت

2زراعتواحد رشت

2زراعت واصالح نباتاتواحد رشت

2طراحی پارچه و لباس - طراحی لباسواحد رشت

2عکاسیواحد رشت

2علمی کاربردي تولیدوبهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد رشت

2علمی کاربردي معماريواحد رشت

2علوم باغبانیواحد رشت

2علوم باغبانی-فیزیولوژي و اصالح درختان میوهواحد رشت

2علوم باغبانی-فیزیولوژي و اصالح گل و گیاهان زینتیواحد رشت

2علوم باغبانی - گیاهان زینتیواحد رشت

2علوم باغبانی - میوه کاريواحد رشت

2علوم دامیواحد رشت

2علوم دامی - اصالح نژاد دامواحد رشت

2علوم دامی - تغذیه دامواحد رشت

2علوم دامی - ژنتیک و اصالح دام و طیورواحد رشت

2علوم و مهندسی آبواحد رشت

2علوم و مهندسی باغبانیواحد رشت

2علوم و مهندسی باغبانی - درختان میوهواحد رشت

واحد رشت

علوم و مهندسی باغبانی - فیزیولوژي تولید و پس از برداشت 

2گیاهان باغبانی

2علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان زینتیواحد رشت



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

2علوم و مهندسی جنگلواحد رشت

2علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد رشت

2علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذاییواحد رشت

2فتوگرافیک گرافیکواحد رشت

2فناوري پرورش دامواحد رشت

2فناوري تولیدات باغیواحد رشت

2کاردانی امور زراعی و باغی - تکنولوژي تولیدات زراعیواحد رشت

2کاردانی تکنولوژي تولیدات دامیواحد رشت

2کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد رشت

2گیاه پزشکیواحد رشت

2گیاهپزشکیواحد رشت

2مدیریت کشاورزيواحد رشت

2مدیریت کشاورزي - مدیریت کشاورزيواحد رشت

2مدیریت کشاورزي - مدیریت مزرعهواحد رشت

2معماريواحد رشت

2مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد رشت

2مهندسی تولیدات دامیواحد رشت

2مهندسی تولیدات گیاهیواحد رشت

2مهندسی حرفه اي علوم دامیواحد رشت

2مهندسی زراعتواحد رشت

2مهندسی علوم دامیواحد رشت

2مهندسی فضاي سبزواحد رشت

واحد رشت

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح 

2درختان میوه

واحد رشت

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح گل و 

2گیاهان زینتی

2مهندسی کشاورزي-علوم دامی-تغذیه دامواحد رشت

2مهندسی کشاورزي-علوم دامی گرایش اصالح نژاددامواحد رشت

واحد رشت

مهندسی کشاورزي-مهندسی فضاي سبز گرایش گیاهان زینتی در 

2منظر

2مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد رشت

2مهندسی کشاورزي - علوم باغبانیواحد رشت

2مهندسی کشاورزي - علوم دامیواحد رشت

2مهندسی کشاورزي - علوم دامی گرایش تغذیه دامواحد رشت

2مهندسی کشاورزي - گیاه پزشکیواحد رشت

2مهندسی کشاورزي -بیماري شناسی گیاهیواحد رشت

2مهندسی کشاورزي -زراعتواحد رشت

2مهندسی کشاورزي -علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتیواحد رشت

2مهندسی کشاورزي -علوم باغبانی گرایش میوه کاريواحد رشت

2مهندسی کشاورزي ـ آبواحد رشت

2مهندسی کشاورزي ـ مدیریت کشاورزيواحد رشت

2مهندسی معماريواحد رشت

2مهندسی منابع طبیعی - جنگلداريواحد رشت

2ارتباط تصویريواحد ساري



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

2علمی کاربردي ارتباط تصویريواحد ساري

2علمی کاربردي گرافیک- گرافیکواحد ساري

2علمی کاربردي معماريواحد ساري

2فتوگرافیک گرافیکواحد ساري

2کاردانی حرفه اي هنرهاي تجسمی - عکاسیواحد ساري

2کاردانی معماريواحد ساري

2کارشناسی حرفه اي گرافیک - تصویرسازيواحد ساري

2گرافیکواحد ساري

2گرافیک-گرافیکواحد ساري

2گرافیک - تصویر سازيواحد ساري

2معماريواحد ساري

2معماري داخلیواحد ساري

2مهندسی شهرسازيواحد ساري

2مهندسی معماريواحد ساري

2نقاشیواحد ساري

2ایمنی شناسی دامپزشکیواحد شبستر

2بهداشت خوراك دامواحد شبستر

2بهداشت مواد غذاییواحد شبستر

2بهداشت مواد غذایی با منشاء دامیواحد شبستر

2بهداشت و بازرسی گوشتواحد شبستر

2دامپزشکیواحد شبستر

2فیزیولوژيواحد شبستر

2فیزیولوژي دامپزشکیواحد شبستر

2کاردانی دامپزشکیواحد شبستر

2پرستاريواحد علوم پزشکی تبریز

2پزشکیواحد علوم پزشکی تبریز

2تکنولوژي اتاق عملواحد علوم پزشکی تبریز

2دندانپزشکیواحد علوم پزشکی تبریز

2علوم آزمایشگاهیواحد علوم پزشکی تبریز

2ماماییواحد علوم پزشکی تبریز

2هوشبريواحد علوم پزشکی تبریز

2پرستاريواحد علوم پزشکی تبریز _ ظرفیت مازاد خودگردان

2پزشکیواحد علوم پزشکی تبریز _ ظرفیت مازاد خودگردان

2تکنولوژي اتاق عملواحد علوم پزشکی تبریز _ ظرفیت مازاد خودگردان

2دندانپزشکیواحد علوم پزشکی تبریز _ ظرفیت مازاد خودگردان

2علوم آزمایشگاهیواحد علوم پزشکی تبریز _ ظرفیت مازاد خودگردان

2ماماییواحد علوم پزشکی تبریز _ ظرفیت مازاد خودگردان

2هوشبريواحد علوم پزشکی تبریز _ ظرفیت مازاد خودگردان

2زبان وادبیات انگلیسیواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات اصفهان

2مشاوره ـ مشاوره مدرسهواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات اصفهان

2هتلداريواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات اصفهان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

2الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد علوم و تحقیقات اصفهان

2الهیات و معارف اسالمی - فلسفه و کالم اسالمیواحد علوم و تحقیقات اصفهان

2آموزش زبان انگلیسیواحد علوم و تحقیقات اصفهان

2حسابداريواحد علوم و تحقیقات اصفهان

2حقوق بین الملل عمومیواحد علوم و تحقیقات اصفهان

2حقوق جزا و جرم شناسیواحد علوم و تحقیقات اصفهان

2حقوق خصوصیواحد علوم و تحقیقات اصفهان

2حقوق عمومیواحد علوم و تحقیقات اصفهان

2حقوق کیفري و جرم شناسیواحد علوم و تحقیقات اصفهان

2روابط بین المللواحد علوم و تحقیقات اصفهان

2روانشناسی بالینیواحد علوم و تحقیقات اصفهان

2روانشناسی تربیتیواحد علوم و تحقیقات اصفهان

2روانشناسی عمومیواحد علوم و تحقیقات اصفهان

2فلسفه-فلسفه دین و مسائل جدید کالمیواحد علوم و تحقیقات اصفهان

2فلسفه و حکمت اسالمیواحد علوم و تحقیقات اصفهان

2کالمواحد علوم و تحقیقات اصفهان

2کالم - فلسفه دین و مسایل کالمی جدیدواحد علوم و تحقیقات اصفهان

2مدیریت اجراییواحد علوم و تحقیقات اصفهان

2مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزي فرهنگیواحد علوم و تحقیقات اصفهان

2مدیریت دولتیواحد علوم و تحقیقات اصفهان

2مدیریت و برنامه ریزي فرهنگیواحد علوم و تحقیقات اصفهان

2اقتصادواحد علوم و تحقیقات خوراسگان

2الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد علوم و تحقیقات خوراسگان

2آموزش زبان انگلیسیواحد علوم و تحقیقات خوراسگان

2علوم تربیتی - تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت اسالمیواحد علوم و تحقیقات خوراسگان

2علوم تربیتی - تعلیم و تربیتواحد علوم و تحقیقات خوراسگان

2فلسفه تعلیم وتربیت وبرنامه ریزي درسیواحد علوم و تحقیقات خوراسگان

2ریاضی - ریاضی محضواحد علوم و تحقیقات مشهد

2بافت شناسیواحد کازرون

2بافت شناسی دامپزشکیواحد کازرون

2بهداشت مواد غذاییواحد کازرون

2بیماري هاي داخلی دام هاي بزرگواحد کازرون

2جراحی دامپزشکیواحد کازرون

2جراحی دامپزشکی (دستیاري)واحد کازرون

2دامپزشکیواحد کازرون

2کاردانی دامپزشکیواحد کازرون

2اتمی - حالت جامدواحد کرج

2ادبیات عربیواحد کرج

2ادیان و عرفانواحد کرج

2اصالح نباتاتواحد کرج

2اصالح نژاد دامواحد کرج

2اقتصاد کشاورزيواحد کرج

2اقتصاد کشاورزي - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیستواحد کرج

2اقتصاد کشاورزي - بازاریابی محصوالت کشاورزيواحد کرج



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

2اقتصاد کشاورزي - سیاست و توسعه کشاورزيواحد کرج

2اگرواکولوژيواحد کرج

2اگروتکنولوژي - علوم و تکنولوژي بذرواحد کرج

2اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد کرج

2الهیات و معارف اسالمی - ادیان و عرفانواحد کرج

2الهیات و معارف اسالمی - علوم قرآن و حدیثواحد کرج

2الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد کرج

2الهیات و معارف اسالمی - فلسفه و حکمت اسالمیواحد کرج

2الهیات و معارف اسالمی - فلسفه و کالم اسالمیواحد کرج

2امور زراعی و باغیواحد کرج

2آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحیواحد کرج

2آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی - امدادگر ورزشیواحد کرج

2آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی - حرکات اصالحیواحد کرج

2آموزش ابتداییواحد کرج

2آموزش دینی - عربیواحد کرج

2آموزش دینی و عربیواحد کرج

2آموزش ریاضیواحد کرج

2آموزش زبان انگلیسیواحد کرج

2آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد کرج

2آموزش عالی - مدیریت آموزش عالیواحد کرج

2آموزش علوم تجربیواحد کرج

2آموزش و پرورش ابتداییواحد کرج

2آنالیز عدديواحد کرج

2برنامه ریزي درسیواحد کرج

2بیوتکنولوژي کشاورزيواحد کرج

2بیومکانیک ورزشیواحد کرج

2تربیت بدنیواحد کرج

2تربیت بدنی و علوم ورزشی-بیومکانیک ورزشیواحد کرج

واحد کرج

تربیت بدنی و علوم ورزشی-حرکات اصالحی و آسیب شناسی 

2ورزشی

2تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشیواحد کرج

2تربیت بدنی و علوم ورزشی - رفتار حرکتیواحد کرج

2تربیت بدنی و علوم ورزشی - روانشناسی ورزشیواحد کرج

2تربیت بدنی و علوم ورزشی -فیزیولوژي ورزشیواحد کرج

2تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد کرج

2تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد کرج

2تربیت دبیر زبان انگلیسیواحد کرج

2تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد کرج

2تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد کرج

2تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد کرج

2تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد کرج

2تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد کرج

2تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد کرج



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

2ترویج و آموزش کشاورزيواحد کرج

2تغذیه دامواحد کرج

2تکنولوژي جنگلداريواحد کرج

2تکنولوژي چوبواحد کرج

2تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد کرج

2جنگلداريواحد کرج

2چوب شناسی وصنایع چوبواحد کرج

2حرکات اصالحی و آسیب شناسی ورزشیواحد کرج

2حسابداريواحد کرج

2حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد کرج

2حقوقواحد کرج

2حقوق - حقوق ثبتیواحد کرج

2حقوق بین المللواحد کرج

2حقوق بین الملل عمومیواحد کرج

2حقوق جزا و جرم شناسیواحد کرج

2حقوق خصوصیواحد کرج

2حقوق کیفري و جرم شناسیواحد کرج

2خاکشناسیواحد کرج

2خاکشناسی-پیدایش، رده بندي و ارزیابی خاكواحد کرج

2خاکشناسی-شیمی و حاصلخیزي خاكواحد کرج

2دبیري تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد کرج

2دبیري زبان انگلیسیواحد کرج

2دبیري زبان وادبیات فارسیواحد کرج

2دبیري علوم تجربیواحد کرج

2دینی وعربیواحد کرج

2راهنمایی و مشاورهواحد کرج

2رفتار حرکتیواحد کرج

2روابط بین المللواحد کرج

2روان شناسیواحد کرج

2روان شناسی بالینیواحد کرج

2روان شناسی سالمتواحد کرج

2روان شناسی شخصیتواحد کرج

2روان شناسی صنعتی و سازمانیواحد کرج

2روان شناسی عمومیواحد کرج

2روانشناسیواحد کرج

2روانشناسی-صنعتی و سازمانیواحد کرج

2روانشناسی - روانشناسی بالینیواحد کرج

2روانشناسی - روانشناسی عمومیواحد کرج

2روانشناسی بالینیواحد کرج

2روانشناسی سالمتواحد کرج

2روانشناسی شخصیتواحد کرج

2روانشناسی صنعتی و سازمانیواحد کرج

2روانشناسی عمومیواحد کرج

2روانشناسی ورزشیواحد کرج



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

2ریاضیواحد کرج

2ریاضی - آنالیزواحد کرج

2ریاضی - جبرواحد کرج

2ریاضی - دبیري ریاضیواحد کرج

2ریاضی - ریاضی کاربرديواحد کرج

2ریاضی - ریاضیات مالیواحد کرج

2ریاضی - هندسه (توپولوژي)واحد کرج

2ریاضی ـ هندسه و توپولوژيواحد کرج

2ریاضی کاربرديواحد کرج

2ریاضی کاربردي - بهینه سازيواحد کرج

2ریاضی کاربردي - ریاضی مالیواحد کرج

2ریاضی کاربردي ـ آنالیز عدديواحد کرج

2ریاضی کاربردي ـ تحقیق در عملیاتواحد کرج

2ریاضی محضواحد کرج

2ریاضی محض-آنالیزواحد کرج

2ریاضیات و کاربردهاواحد کرج

2ریاضیات و کاربردها _ آنالیزواحد کرج

2زبان شناسیواحد کرج

2زبان و ادبیات عربواحد کرج

2زبان و ادبیات فارسی - ادبیات عرفانیواحد کرج

2زبان و زبان شناسیواحد کرج

2زبان وادبیات انگلیسیواحد کرج

2زبان وادبیات عربیواحد کرج

2زبان وادبیات فارسیواحد کرج

2زراعتواحد کرج

2زراعت - اکولوژي کشاورزيواحد کرج

2زراعت - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد کرج

2زراعت واصالح نباتاتواحد کرج

2زمین شناسیواحد کرج

2زمین شناسی -زمین شناسی مهندسیواحد کرج

2زیست شناسی - سلولی و مولکولیواحد کرج

2زیست شناسی - علوم جانوري گرایش زیست سلولی تکوینیواحد کرج

واحد کرج

زیست شناسی - علوم جانوري گرایش زیست شناسی سلولی و 

2تکوینی

2زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد کرج

2زیست شناسی جانوري - زیست شناسی سلولی و تکوینیواحد کرج

2زیست شناسی جانوري - سلولی و تکوینیواحد کرج

2زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولیواحد کرج

2زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد کرج

2ژنتیک و به نژادي گیاهیواحد کرج

2سنجش از دور زمین شناختیواحد کرج

2شیمیواحد کرج

2شیمی- کاربرديواحد کرج



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

2شیمی- محضواحد کرج

2شیمی - فیتوشیمیواحد کرج

2شیمی - نانوشیمیواحد کرج

2شیمی -شیمی آلیواحد کرج

2شیمی -شیمی تجزیهواحد کرج

2شیمی -شیمی فیزیکواحد کرج

2شیمی -شیمی کاربرديواحد کرج

2شیمی -شیمی معدنیواحد کرج

2شیمی آلیواحد کرج

2شیمی تجزیهواحد کرج

2شیمی کاربرديواحد کرج

2شیمی گرایش شیمی آلیواحد کرج

2شیمی معدنیواحد کرج

2صنایع چوب و مبلمانواحد کرج

2صنایع چوب و کاغذ - سازه هاي چوبیواحد کرج

2صنایع خمیر و کاغذواحد کرج

2عرفان اسالمیواحد کرج

2عرفان اسالمی و اندیشه امام خمینی (ره)واحد کرج

2عرفان اسالمی و اندیشه امام خمینی (س)واحد کرج

2علمی - کاربردي صنایع چوب و کاغذ - سازه هاي چوبیواحد کرج

2علمی کاربردي حسابداريواحد کرج

2علوم اقتصادي-اقتصادحمل ونقلواحد کرج

2علوم باغبانیواحد کرج

2علوم باغبانی- سبزي کاريواحد کرج

2علوم باغبانی-بیوتکنولوژي و ژنتیک مولکولی محصوالت باغبانیواحد کرج

2علوم باغبانی-فیزیولوژي و اصالح درختان میوهواحد کرج

2علوم باغبانی-فیزیولوژي و اصالح سبزي هاواحد کرج

2علوم باغبانی-فیزیولوژي و اصالح گل و گیاهان زینتیواحد کرج

2علوم باغبانی-فیزیولوژي و اصالح گیاهان دارویی، ادویه اي و عطريواحد کرج

واحد کرج

علوم باغبانی-فیزیولوژي و فناوري پس از برداشت محصوالت 

2باغبانی

2علوم باغبانی-گیاهان دارویی ، ادویه اي و نوشابه ايواحد کرج

2علوم باغبانی - گیاهان زینتیواحد کرج

2علوم باغبانی - میوه کاريواحد کرج

2علوم تجربیواحد کرج

2علوم تربیتیواحد کرج

2علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد کرج

2علوم تربیتی - برنامه ریزي آموزشیواحد کرج

2علوم جانوريواحد کرج

2علوم دامیواحد کرج

2علوم دامی - اصالح نژاد دامواحد کرج

2علوم دامی - تغذیه دامواحد کرج



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

2علوم دامی - ژنتیک و اصالح دام و طیورواحد کرج

2علوم دامی - فیزیولوژي دامواحد کرج

2علوم دامی - مدیریت دامپروريواحد کرج

2علوم زمین - زمین شناسی مهندسیواحد کرج

2علوم زمین - سنجش از دور زمین شناختیواحد کرج

2علوم سیاسیواحد کرج

2علوم سیاسی - اندیشه سیاسیواحد کرج

2علوم سیاسی - اندیشه هاي سیاسیواحد کرج

2علوم سیاسی - مسائل ایرانواحد کرج

2علوم صنایع چوب و کاغذواحد کرج

2علوم قرآن و حدیثواحد کرج

2علوم قرآن و حدیثواحد کرج

2علوم قضاییواحد کرج

2علوم و تکنولوژي بذرواحد کرج

2علوم و فناوري نانو - نانو شیمیواحد کرج

2علوم و مهندسی آب - آبیاري و زهکشیواحد کرج

2علوم و مهندسی باغبانیواحد کرج

2علوم و مهندسی باغبانی - تولید محصوالت گلخانه ايواحد کرج

2علوم و مهندسی باغبانی - درختان میوهواحد کرج

2علوم و مهندسی باغبانی - سبزي هاواحد کرج

واحد کرج

علوم و مهندسی باغبانی - فیزیولوژي تولید و پس از برداشت 

2گیاهان باغبانی

2علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان داروییواحد کرج

2علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان زینتیواحد کرج

2علوم و مهندسی خاكواحد کرج

2علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد کرج

2علوم ورزشیواحد کرج

2علوم ورزشی - علوم انسانی ورزشواحد کرج

2علوم ورزشی - علوم زیستی ورزشواحد کرج

2علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزشواحد کرج

2علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزشواحد کرج

2فتونیکواحد کرج

2فرآورده هاي چندسازه چوبواحد کرج

2فقه و حقوق اسالمیواحد کرج

2فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد کرج

2فلسفه و حکمت اسالمیواحد کرج

2فلسفه و کالم اسالمیواحد کرج

2فوتونیکواحد کرج

2فیتو شیمیواحد کرج

2فیزیکواحد کرج

2فیزیک- اتمی و مولکولیواحد کرج

2فیزیک - حالت جامدواحد کرج

2فیزیک - فیزیک پالسماواحد کرج

2فیزیک - فیزیک ماده چگالواحد کرج



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

2فیزیک - نانو فیزیکواحد کرج

2فیزیک کاربرديواحد کرج

2فیزیک مهندسیواحد کرج

2فیزیولوژي ورزشیواحد کرج

2فیزیولوژي ورزشی - تغذیه ورزشواحد کرج

2فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی عصبی عضالنیواحد کرج

2فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی کاربرديواحد کرج

2کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد کرج

2کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد کرج

2کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد کرج

2کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد کرج

2کتابداريواحد کرج

2گیاه پزشکیواحد کرج

2گیاهپزشکیواحد کرج

2مالی - مهندسی مالیواحد کرج

2مترجمی زبان انگلیسیواحد کرج

2مترجمی زبان عربیواحد کرج

2مدیریت اجراییواحد کرج

2مدیریت آموزش عالیواحد کرج

2مدیریت آموزشیواحد کرج

2مدیریت بازرگانیواحد کرج

واحد کرج

مدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري خاك - بیولوژي و 

2بیوتکنولوژي خاك

واحد کرج

مدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري خاك - شیمی ، حاصلخیزي 

2خاك و تغذیه گیاه

واحد کرج

مدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري خاك - شیمی و حاصلخیزي 

2خاك

2مدیریت دولتیواحد کرج

2مدیریت صنایع چوب و کاغذواحد کرج

2مدیریت صنعتیواحد کرج

2مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیاتواحد کرج

2مدیریت صنعتی - تولیدواحد کرج

2مدیریت صنعتی - تولید و عملیاتواحد کرج

2مدیریت صنعتی - مالیواحد کرج

2مدیریت صنعتی - مدیریت عملکردواحد کرج

2مدیریت کسب و کار - استراتژيواحد کرج

2مدیریت کسب و کار - بازاریابیواحد کرج

2مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد کرج

2مدیریت کشاورزيواحد کرج

2مدیریت کشاورزي - مدیریت کشاورزيواحد کرج

2مدیریت مالیواحد کرج

2مدیریت منابع خاكواحد کرج

2مدیریت منابع خاك - فیزیک و حفاظت خاكواحد کرج

2مدیریت منابع خاك - منابع خاك و ارزیابی اراضیواحد کرج



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

2مدیریت ورزشیواحد کرج

2مدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزشواحد کرج

2مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشیواحد کرج

2مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزش هاي تفریحیواحد کرج

2مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزشهاي تفریحیواحد کرج

واحد کرج

مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان ها و رویدادهاي 

2ورزشی

2مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشیواحد کرج

2مدیریت ورزشی - مدیریت رسانه هاي ورزشیواحد کرج

2مشاورهواحد کرج

2مشاوره ـ مشاوره مدرسهواحد کرج

2منابع طبیعی ـ علوم صنایع چوبواحد کرج

2مهندسی اقتصاد کشاورزي - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیستواحد کرج

2مهندسی اقتصاد کشاورزي - بازاریابی محصوالت کشاورزيواحد کرج

2مهندسی اقتصاد کشاورزي - سیاست و توسعه کشاورزيواحد کرج

2مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد کرج

2مهندسی تولیدات دامیواحد کرج

2مهندسی تولیدات گیاهیواحد کرج

2مهندسی چوب و کاغذواحد کرج

2مهندسی حرفه اي علوم دامیواحد کرج

2مهندسی زراعتواحد کرج

2مهندسی صنایع چوب و فرآورده هاي سلولزيواحد کرج

2مهندسی صنایع چوب و فرآورده هاي سلولزي - حفاظت و اصالحواحد کرج

2مهندسی صنایع چوب و فرآورده هاي سلولزي - صنایع سلولزيواحد کرج

واحد کرج

مهندسی صنایع چوب و فرآورده هاي سلولزي - کامپوزیت هاي 

2لیگنو سلولزي

2مهندسی علوم دامیواحد کرج

2مهندسی کشاورزي- بیوتکنولوژي کشاورزيواحد کرج

2مهندسی کشاورزي- خاکشناسیواحد کرج

واحد کرج

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح 

2درختان میوه

واحد کرج

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح سبزي 

2ها

واحد کرج

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح گل و 

2گیاهان زینتی

واحد کرج

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح 

2گیاهان دارویی، ادویه اي و عطري

واحد کرج

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و فناوري پس 

2از برداشت محصوالت باغبانی



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

2مهندسی کشاورزي-علوم خاك گرایش بیولوژي وبیوتکنولوژي خاكواحد کرج

2مهندسی کشاورزي-علوم دامی گرایش اصالح نژاددامواحد کرج

2مهندسی کشاورزي-علوم دامی گرایش مدیریت دامپروريواحد کرج

2مهندسی کشاورزي - اقتصاد کشاورزيواحد کرج

2مهندسی کشاورزي - اکولوژیک (اگرواکولوژي)واحد کرج

واحد کرج

مهندسی کشاورزي - خاکشناسی گرایش بیولوژي و بیوتکنولوژي 

2خاك

واحد کرج

مهندسی کشاورزي - خاکشناسی گرایش پیدایش، رده بندي و 

2ارزیابی خاك

2مهندسی کشاورزي - خاکشناسی گرایش شیمی و حاصلخیزي خاكواحد کرج

2مهندسی کشاورزي - خاکشناسی گرایش فیزیک و حفاظت خاكواحد کرج

2مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد کرج

2مهندسی کشاورزي - علوم باغبانیواحد کرج

واحد کرج

مهندسی کشاورزي - علوم باغبانی گرایش بیوتکنولوژي و ژنتیک 

2مولکولی محصوالت باغبانی

2مهندسی کشاورزي - علوم خاكواحد کرج

2مهندسی کشاورزي - علوم دامیواحد کرج

2مهندسی کشاورزي - علوم دامی - فیزیولوژي دامواحد کرج

2مهندسی کشاورزي - علوم دامی گرایش تغذیه دامواحد کرج

2مهندسی کشاورزي - علوم دامی گرایش فیزیولوژيواحد کرج

2مهندسی کشاورزي - علوم و تکنولوژي بذرواحد کرج

2مهندسی کشاورزي - کشاورزي اکولوژیک (اگرواکولوژي)واحد کرج

2مهندسی کشاورزي - گیاه پزشکیواحد کرج

2مهندسی کشاورزي -اصالح نباتاتواحد کرج

2مهندسی کشاورزي -آبیاري وزهکشیواحد کرج

2مهندسی کشاورزي -زراعتواحد کرج

2مهندسی کشاورزي -علوم باغبانی گرایش سبزي کاريواحد کرج

واحد کرج

مهندسی کشاورزي -علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی، ادویه اي 

2و نوشابه اي

2مهندسی کشاورزي -علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتیواحد کرج

2مهندسی کشاورزي -علوم باغبانی گرایش میوه کاريواحد کرج

واحد کرج

مهندسی کشاورزي -علوم خاك گرایش پیدایش، رده بندي و 

2ارزیابی خاك

2مهندسی کشاورزي -علوم خاك گرایش شیمی و حاصلخیزي خاكواحد کرج

2مهندسی کشاورزي -علوم خاك گرایش فیزیک و حفاظت خاكواحد کرج

2مهندسی کشاورزي ـ مدیریت کشاورزيواحد کرج

2مهندسی منابع طبیعی - چوب شناسی و صنایع چوبواحد کرج

2مهندسی منابع طبیعی - حفاظت و اصالح چوبواحد کرج

2مهندسی منابع طبیعی - مهندسی چوب و کاغذواحد کرج



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

2مهندسی منابع طبیعی -صنایع چوبواحد کرج

2میکروبیولوژي - میکروبیولوژي صنعتیواحد کرج

2میکروبیولوژيواحد کرج

2میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زاواحد کرج

2میکروبیولوژي - میکروب هاي بیماري زاواحد کرج

2میکروبییولوژي - صنعتیواحد کرج

2نانوشیمیواحد کرج

2نانوفیزیکواحد کرج

2آمارواحد مشهد

2آمار - آمار اجتماعی و اقتصاديواحد مشهد

2آمار - آمار ریاضیواحد مشهد

2آمار اجتماعی و اقتصاديواحد مشهد

2آمار اقتصاديواحد مشهد

2آمار ریاضیواحد مشهد

2آمار و کاربردهاواحد مشهد

2آموزش ریاضیواحد مشهد

2آموزش زیست شناسیواحد مشهد

2آموزش علوم تجربیواحد مشهد

2بیوشیمیواحد مشهد

2بیوفیزیکواحد مشهد

2بیولوژي دریاواحد مشهد

2تربیت معلم آموزش ریاضیواحد مشهد

2تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد مشهد

2دبیري زیست شناسیواحد مشهد

2دبیري شیمیواحد مشهد

2دبیري علوم تجربیواحد مشهد

2ریاضیواحد مشهد

2ریاضی - آنالیزواحد مشهد

2ریاضی - جبرواحد مشهد

2ریاضی - دبیري ریاضیواحد مشهد

2ریاضی - ریاضی کاربرديواحد مشهد

2ریاضی - ریاضی محضواحد مشهد

2ریاضی آمارواحد مشهد

2ریاضی کاربرديواحد مشهد

2ریاضی کاربردي - ریاضی فیزیکواحد مشهد

2ریاضی کاربردي ـ آنالیز عدديواحد مشهد

2ریاضی کاربردي ـ تحقیق در عملیاتواحد مشهد

2ریاضی محضواحد مشهد

2ریاضی محض-آنالیزواحد مشهد

2ریاضی محض-جبرواحد مشهد

2ریاضیات و کاربردهاواحد مشهد

2ریاضیات و کاربردها _ آنالیزواحد مشهد

2ریاضیات و کاربردها _ جبرواحد مشهد

2زمین شناسیواحد مشهد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

2زمین شناسی-فسیل شناسی و چینه شناسیواحد مشهد

2زمین شناسی - زمین شناسی اقتصاديواحد مشهد

2زمین شناسی - سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسیواحد مشهد

2زمین شناسی زیست محیطیواحد مشهد

2زیست شناسیواحد مشهد

2زیست شناسی- سیستماتیک گیاهیواحد مشهد

2زیست شناسی- عمومیواحد مشهد

2زیست شناسی - بیو فیزیکواحد مشهد

2زیست شناسی - دبیريواحد مشهد

2زیست شناسی - سلولی و مولکولیواحد مشهد

2زیست شناسی - علوم جانوريواحد مشهد

واحد مشهد

زیست شناسی - علوم جانوري گرایش زیست شناسی سلولی و 

2تکوینی

2زیست شناسی - علوم جانوري گرایش فیزیولوژي جانوريواحد مشهد

2زیست شناسی - علوم گیاهیواحد مشهد

2زیست شناسی -بیوشیمیواحد مشهد

2زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولیواحد مشهد

2زیست شناسی جانوري - زیست شناسی سلولی و تکوینیواحد مشهد

2زیست شناسی جانوري - سلولی و تکوینیواحد مشهد

2زیست شناسی جانوري - فیزیولوژيواحد مشهد

2زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد مشهد

2زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمیواحد مشهد

2زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوفیزیکواحد مشهد

2زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولیواحد مشهد

2زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد مشهد

2زیست شناسی سلولی و مولکولی ـ ژنتیکواحد مشهد

2زیست شناسی گیاهی- زیست شناسی سلولی و تکوینیواحد مشهد

2زیست شناسی گیاهی - سلولی و تکوینیواحد مشهد

2زیست شناسی گیاهی - سیستماتیکواحد مشهد

2زیست شناسی گیاهی - سیستماتیک و بوم شناسیواحد مشهد

2زیست فناوريواحد مشهد

2ژنتیکواحد مشهد

2شیمیواحد مشهد

2شیمی- کاربرديواحد مشهد

2شیمی- محضواحد مشهد

2شیمی - شیمی پلیمرواحد مشهد

2شیمی - شیمی داروییواحد مشهد

2شیمی -شیمی آلیواحد مشهد

2شیمی -شیمی تجزیهواحد مشهد

2شیمی -شیمی فیزیکواحد مشهد

2شیمی -شیمی کاربرديواحد مشهد

2شیمی -شیمی معدنیواحد مشهد

2شیمی آلیواحد مشهد

2شیمی تجزیهواحد مشهد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

2شیمی فیزیکواحد مشهد

2شیمی کاربرديواحد مشهد

2شیمی گرایش شیمی آلیواحد مشهد

2شیمی گرایش شیمی تجزیهواحد مشهد

2شیمی گرایش شیمی داروییواحد مشهد

2شیمی گرایش شیمی فیزیکواحد مشهد

2شیمی گرایش شیمی کاربرديواحد مشهد

2شیمی محضواحد مشهد

2علوم تجربیواحد مشهد

2علوم جانوريواحد مشهد

2علوم جانوري- تکوینیواحد مشهد

2علوم ریاضی - علوم کامپیوترواحد مشهد

2علوم زمین - چینه نگاري و دیرینه شناسیواحد مشهد

2علوم زمین - رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبیواحد مشهد

2علوم زمین - زمین شناسی زیست محیطیواحد مشهد

2علوم کامپیوترواحد مشهد

2علوم گیاهیواحد مشهد

2علوم گیاهی - زیست شناسی سلولی و تکوینیواحد مشهد

2علوم گیاهی - سیستماتیک و بوم شناسیواحد مشهد

2علوم گیاهی - فیزیولوژيواحد مشهد

2فیزیکواحد مشهد

2فیزیک- اتمی و مولکولیواحد مشهد

2فیزیک - حالت جامدواحد مشهد

2فیزیک - ذرات بنیادي و نظریه میدان هاواحد مشهد

2فیزیک - فیزیک پالسماواحد مشهد

2فیزیک - فیزیک ماده چگالواحد مشهد

2فیزیک کاربرديواحد مشهد

2فیزیک مهندسیواحد مشهد

2میکروبیولوژيواحد مشهد

2میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زاواحد مشهد

واحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی دانشگاه آزاد اسالمی 

2زیست شناسی سلولی و مولکولیخراسان

2زیست شناسیواحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی گلبهار

2زیست شناسی- عمومیواحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی گلبهار

2زیست شناسی - سلولی و مولکولیواحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی گلبهار

2زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی گلبهار

2زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمیواحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی گلبهار

2ادبیات عربیواحد نجف آباد

2ادبیات غناییواحد نجف آباد

2ادیان و عرفانواحد نجف آباد

2الهیات و معارف اسالمیواحد نجف آباد

2الهیات و معارف اسالمی - ادیان و عرفانواحد نجف آباد

2الهیات و معارف اسالمی - تاریخ و تمدن ملل اسالمیواحد نجف آباد

2الهیات و معارف اسالمی - علوم قرآن و حدیثواحد نجف آباد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

2الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد نجف آباد

2الهیات و معارف اسالمی - فلسفه و حکمت اسالمیواحد نجف آباد

2الهیات و معارف اسالمی - فلسفه و کالم اسالمیواحد نجف آباد

2آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)واحد نجف آباد

2آب و هواشناسیواحد نجف آباد

2آب و هواشناسی - آب و هواشناسی محیطیواحد نجف آباد

2آب و هواشناسی - تغییر اقلیمواحد نجف آباد

2آب و هواشناسی - تغییرات آب و هوایی اقلیمیواحد نجف آباد

2آب و هواشناسی - مخاطرات آب و هواییواحد نجف آباد

2آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هواشناسی دیرینهواحد نجف آباد

2آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیکواحد نجف آباد

2آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هواشناسی کشاورزيواحد نجف آباد

2آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هواشناسی ماهواره ايواحد نجف آباد

2آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش تغییرات آب و هواییواحد نجف آباد

2آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش مخاطرات آب و هواییواحد نجف آباد

2آموزش ابتداییواحد نجف آباد

2آموزش دینی - عربیواحد نجف آباد

2آموزش دینی و عربیواحد نجف آباد

2آموزش زبان انگلیسیواحد نجف آباد

2آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد نجف آباد

2آموزش و پرورش ابتداییواحد نجف آباد

2برنامه ریزي آمایش سرزمینواحد نجف آباد

2تاریخواحد نجف آباد

2تاریخ - تاریخ ایران باستانواحد نجف آباد

2تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسالمواحد نجف آباد

2تاریخ - تاریخ ایران دوره اسالمواحد نجف آباد

2تاریخ - تاریخ ایران قبل از اسالمواحد نجف آباد

2تاریخ -تاریخ اسالمواحد نجف آباد

2تاریخ -تاریخ انقالب اسالمیواحد نجف آباد

2تاریخ -تاریخ ایران اسالمیواحد نجف آباد

2تاریخ -تاریخ عمومی جهانواحد نجف آباد

2تاریخ انقالب اسالمیواحد نجف آباد

2تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمیواحد نجف آباد

2تربیت کودكواحد نجف آباد

2تربیت بدنیواحد نجف آباد

2تربیت بدنی و علوم ورزشی- ورزش همگانیواحد نجف آباد

2تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشیواحد نجف آباد

2تربیت بدنی و علوم ورزشی - رفتار حرکتیواحد نجف آباد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

2تربیت بدنی و علوم ورزشی -فیزیولوژي ورزشیواحد نجف آباد

2تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد نجف آباد

2تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد نجف آباد

2تربیت دبیر زبان انگلیسیواحد نجف آباد

2تربیت دبیر زبان و ادبیات فارسیواحد نجف آباد

2تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد نجف آباد

2جامعه شناسی انقالب اسالمیواحد نجف آباد

2جامعه شناسی ورزشواحد نجف آباد

2جامعه شناسی ورزشیواحد نجف آباد

2جغرافیاواحد نجف آباد

2جغرافیا-برنامه ریزي توریسمواحد نجف آباد

2جغرافیا - طبیعی گرایش ژئومرفولوژيواحد نجف آباد

2جغرافیا و برنامه ریزي روستاییواحد نجف آباد

2جغرافیا و برنامه ریزي شهريواحد نجف آباد

2جغرافیا و برنامه ریزي شهري - آمایش شهريواحد نجف آباد

2جغرافیا و برنامه ریزي شهري - برنامه ریزي مسکنواحد نجف آباد

واحد نجف آباد

جغرافیا و برنامه ریزي شهري - برنامه ریزي مسکن و بازآفرینی 

2شهري

2جغرافیا و برنامه ریزي شهري - بهسازي و نوسازي شهريواحد نجف آباد

2جغرافیا و برنامه ریزي شهري - محیط زیست شهريواحد نجف آباد

2جغرافیا و برنامه ریزي گردشگريواحد نجف آباد

واحد نجف آباد

جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري - برنامه ریزي فضایی مجتمع 

2هاي گردشگري

واحد نجف آباد

جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري - برنامه ریزي فضایی و مجتمع 

2هاي گردشگري

واحد نجف آباد

جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري - برنامه ریزي گردشگري منطقه 

2اي

2جغرافیا و برنامه ریزي منطقه ايواحد نجف آباد

2جغرافیاطبیعی - ژئومورفولوژي، هیدرولوژيواحد نجف آباد

2جغرافیانی انسانی - شهري و روستاییواحد نجف آباد

2جغرافیاي انسانیواحد نجف آباد

2جغرافیاي انسانی - شهريواحد نجف آباد

2جغرافیاي سیاسیواحد نجف آباد

2جغرافیاي طبیعیواحد نجف آباد

2جغرافیاي طبیعی-اقلیم شناسی در برنامه ریزي محیطیواحد نجف آباد

2جغرافیاي طبیعی - ژئومرفولوژيواحد نجف آباد

2جهانگرديواحد نجف آباد

2حسابداريواحد نجف آباد

2حقوقواحد نجف آباد

2حقوق بین المللواحد نجف آباد

2حقوق بین الملل عمومیواحد نجف آباد

2حقوق تجارت بین المللواحد نجف آباد

2حقوق جزا و جرم شناسیواحد نجف آباد

2حقوق خصوصیواحد نجف آباد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

2حقوق عمومیواحد نجف آباد

2حقوق کیفري و جرم شناسیواحد نجف آباد

2دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد نجف آباد

2دبیري زبان انگلیسیواحد نجف آباد

2دبیري زبان وادبیات فارسیواحد نجف آباد

2دینی وعربیواحد نجف آباد

2رفتار حرکتیواحد نجف آباد

2روان شناسیواحد نجف آباد

2روان شناسی بالینیواحد نجف آباد

2روان شناسی سالمتواحد نجف آباد

2روانشناسیواحد نجف آباد

2روانشناسی بالینیواحد نجف آباد

2روانشناسی سالمتواحد نجف آباد

2روانشناسی عمومیواحد نجف آباد

2زبان انگلیسیواحد نجف آباد

2زبان و ادبیات عربواحد نجف آباد

2زبان و ادبیات فارسی - ادبیات غناییواحد نجف آباد

2زبان وادبیات انگلیسیواحد نجف آباد

2زبان وادبیات عربیواحد نجف آباد

2زبان وادبیات فارسیواحد نجف آباد

2ژئومورفولوژيواحد نجف آباد

2شناخت اندیشه هاي امام خمینی (ره)واحد نجف آباد

2عرفان اسالمی و اندیشه امام خمینی (ره)واحد نجف آباد

2عرفان اسالمی و اندیشه امام خمینی (س)واحد نجف آباد

2علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد نجف آباد

2علوم قرآن و حدیثواحد نجف آباد

2علوم قرآن و حدیثواحد نجف آباد

2علوم قضاییواحد نجف آباد

2علوم ورزشیواحد نجف آباد

2علوم ورزشی - علوم انسانی ورزشواحد نجف آباد

2علوم ورزشی - علوم زیستی ورزشواحد نجف آباد

2علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزشواحد نجف آباد

2علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزشواحد نجف آباد

2فقه و حقوق اسالمیواحد نجف آباد

2فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد نجف آباد

2فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی (ره)واحد نجف آباد

2فلسفه و حکمت اسالمیواحد نجف آباد

2فلسفه و کالم اسالمیواحد نجف آباد

2فیزیولوژي ورزشیواحد نجف آباد

2فیزیولوژي ورزشی - تغذیه ورزشواحد نجف آباد

2فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستیواحد نجف آباد

2فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی قلب و عروق و تنفسواحد نجف آباد

2کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد نجف آباد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

2کالمواحد نجف آباد

2کالم - فلسفه دین و مسائل جدید کالمیواحد نجف آباد

2کالم - کالم جدیدواحد نجف آباد

2گردشگريواحد نجف آباد

2مالی - مهندسی مالیواحد نجف آباد

2مترجمی زبان انگلیسیواحد نجف آباد

2مخاطرات محیطیواحد نجف آباد

2مخاطرات محیطی - طبیعی و انسانیواحد نجف آباد

2مدیریت - مدیریت رسانه ايواحد نجف آباد

2مدیریت اجراییواحد نجف آباد

2مدیریت امور بانکیواحد نجف آباد

2مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)واحد نجف آباد

2مدیریت بازرگانیواحد نجف آباد

2مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد نجف آباد

2مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللیواحد نجف آباد

2مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد نجف آباد

2مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد نجف آباد

2مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (اچ اس اي)واحد نجف آباد

2مدیریت جهانگرديواحد نجف آباد

2مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانیواحد نجف آباد

2مدیریت رسانهواحد نجف آباد

2مدیریت صنعتیواحد نجف آباد

2مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیاتواحد نجف آباد

2مدیریت صنعتی - تولیدواحد نجف آباد

2مدیریت صنعتی - تولید و عملیاتواحد نجف آباد

2مدیریت صنعتی - مالیواحد نجف آباد

2مدیریت صنعتی - مدیریت عملکردواحد نجف آباد

2مدیریت فناوري اطالعاتواحد نجف آباد

2مدیریت فناوري اطالعات - کسب و کار هوشمندواحد نجف آباد

2مدیریت فناوري اطالعات - مدیریت خدمات و توسعه فناوريواحد نجف آباد

واحد نجف آباد

مدیریت فناوري اطالعات - مدیریت خدمات و توسعه فناوري 

2اطالعات

2مدیریت کسب و کار - عملیات و زنجیره تامینواحد نجف آباد

2مدیریت کسب و کار - فناوريواحد نجف آباد

2مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد نجف آباد

2مدیریت مالیواحد نجف آباد

2مدیریت ورزشیواحد نجف آباد

2مدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزشواحد نجف آباد

2مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزشواحد نجف آباد

واحد نجف آباد

مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان ها و رویدادهاي 

2ورزشی

2مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشیواحد نجف آباد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

2مطالعات خانوادهواحد نجف آباد

2معارف اسالمیواحد نجف آباد

3الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

3الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

3الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

3الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

3امور زراعی و باغیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

3تاسیساتآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

3تاسیسات -تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

3تأسیسات -تبریدآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

3تبریدآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

3ریخته گريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

3ساخت و تولیدآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

3ساخت و تولید- قالبسازيآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

3ساخت و تولید - ماشین ابزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

3ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

3ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

3صنایع چوب و کاغذ - سازه هاي چوبیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

3صنایع فلزي-جوشکاريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

3صنایع فلزي - صنایع فلزيآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

3طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

3علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

3علمی - کاربردي تاسیسات - تبریدآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

3علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

3علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

3علمی - کاربردي صنایع فلزي - جوشکاريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

3علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

3علمی - کاربردي متالورژي - ریخته گريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

3علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

3علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

3علمی کاربردي ساخت وتولید-قالبسازيآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

3علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

3علمی کاربردي نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

3قدرت -الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

3کاردانی فنی تعمیر و نگهداري ماشین هاي الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

3کاردانی فنی ریخته گري زیور آالتآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

3کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

3کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

3متالورژيآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

3متالورژي-ریخته گريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

3مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

3مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

3مهندسی برق- الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

3نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

3نقشه برداري - نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

3نقشه کشی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

3نقشه کشی عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

3نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

3نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

3نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

3تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اردبیل

3تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اردبیل

3حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اردبیل

3علمی - کاربردي مدیریت خانوادهآموزشکده فنی و حرفه اي سما اردبیل

3علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اردبیل

3کودکیاري - مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما اردبیل

3کودکیاري -مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما اردبیل

3مدیریت خانوادهآموزشکده فنی و حرفه اي سما اردبیل

3مدیریت خانواده - مدیریت خانوادهآموزشکده فنی و حرفه اي سما اردبیل

3مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما اردبیل

3تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارومیه

3تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارومیه

3حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارومیه

3علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارومیه

3امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر

3تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر

3تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر

3حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر

3علمی کاربردي امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر

3علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر

3تربیت کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما اهواز

3تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اهواز

3تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اهواز

3حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اهواز

3علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اهواز

3کودکیاري - مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما اهواز

3مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما اهواز

3امور دامیآموزشکده فنی و حرفه اي سما آزادشهر

3امور دامی - تکنولوژي پرورش دامآموزشکده فنی و حرفه اي سما آزادشهر

3امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیآموزشکده فنی و حرفه اي سما آزادشهر

3صنایع چوب و کاغذ - سازه هاي چوبیآموزشکده فنی و حرفه اي سما آزادشهر

3صنایع غذایی - کنترل کیفیت مواد غذاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما آزادشهر

3علوم صنایع چوب و کاغذآموزشکده فنی و حرفه اي سما آزادشهر

3مکانیسین ماشینهاي کشاورزيآموزشکده فنی و حرفه اي سما آزادشهر

3مهندسی ماشین هاي کشاورزيآموزشکده فنی و حرفه اي سما آزادشهر

3علمی - کاربردي مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما بروجرد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3علمی - کاربردي مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما بروجرد

3کودکیاري -مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما بروجرد

3مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما بروجرد

3مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما بروجرد

3طراحی و دوختآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرعباس

3طراحی و دوخت - طراحی و دوختآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرعباس

3علمی - کاربردي طراحی و دوخت - طراحی و دوختآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرعباس

3معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرعباس

3الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3امور دامیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3امور دامی - تکنولوژي پرورش دامآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3امور دامی - تکنولوژي پرورش طیورآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3امور زراعی و باغیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3تاسیساتآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3تأسیسات -تبریدآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3تربیت کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3چاپآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3حسابداري بازرگانی -حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3ساخت و تولیدآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3ساخت و تولید- قالبسازيآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3صنایع فلزي - صنایع فلزيآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3طراحی و دوختآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3طراحی و دوخت - طراحی و دوختآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3علمی - کاربردي صنایع شیمیایی - صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3علمی - کاربردي طراحی و دوخت - طراحی و دوختآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3علمی کاربردي برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3علمی کاربردي ساخت وتولید-قالبسازيآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3علمی کاربردي گرافیک- گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3علمی کاربردي نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3علمی کاربردي هنرهاي تجسمی-نقاشیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3قدرت -الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3کاردانی حرفه اي طراحی چاپآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3کاردانی فنی رباتآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3کودکیاري - مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3گرافیک-گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3معدن- استخراج معدنآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3مهندسی برق- الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3نقشه کشی عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3هنرهاي تجسمی ـ نقاشیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز

3امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تنکابن

3تربیت کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما تنکابن

3تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تنکابن

3تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تنکابن

3حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تنکابن

3علمی - کاربردي مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما تنکابن

3علمی کاربردي امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تنکابن

3علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تنکابن

3کودکیاري -مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما تنکابن

3کودکیاري -مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما تنکابن

3مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما تنکابن

3مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما تنکابن

3مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما تنکابن

3الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمینی شهر

3الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمینی شهر

3الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمینی شهر

3برق - الکترونیک و ابزار دقیقآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمینی شهر

3ساخت و تولیدآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمینی شهر

3ساخت و تولید - ماشین ابزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمینی شهر

3ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمینی شهر

3علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمینی شهر

3علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمینی شهر

3علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمینی شهر

3علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمینی شهر

3علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمینی شهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3علمی کاربردي نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمینی شهر

3کاردانی فنی ابزار دقیقآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمینی شهر

3کاردانی فنی نقشه کشی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمینی شهر

3کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمینی شهر

3کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمینی شهر

3مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمینی شهر

3مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمینی شهر

3نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمینی شهر

3نقشه کشی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمینی شهر

3نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمینی شهر

3نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمینی شهر

3کاردانی فنی معماري شهريآموزشکده فنی و حرفه اي سما دماوند

3تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما رشت

3تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما رشت

3حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما رشت

3حسابداري بازرگانی -حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما رشت

3علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما رشت

3حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما رودهن

3علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما رودهن

3تربیت کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما زنجان

3تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما زنجان

3تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما زنجان

3حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما زنجان

3زبان وادبیات فارسیآموزشکده فنی و حرفه اي سما زنجان

3علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما زنجان

3کودکیاري - مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما زنجان

3امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري

3تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري

3تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري

3حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري

3حسابداري بازرگانی -حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري

3علمی - کاربردي مدیریت خانوادهآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري

3علمی کاربردي امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري

3علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري

3مدیریت خانوادهآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري

3مدیریت خانواده - مدیریت خانوادهآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري

3امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

3تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

3تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

3حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

3علمی کاربردي امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

3علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

3مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما سمنان

3تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما سمنان

3حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سمنان

3علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سمنان

3امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

3امور دامی - تکنولوژي پرورش دامآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

3تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

3تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

3حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

3علمی - کاربردي امور دامی - تکنولوژي پرورش دامآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

3علمی کاربردي امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

3علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

3فناوري پرورش دامآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

3کودکیاري - مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

3الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما سهندتبریز

3الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما سهندتبریز

3الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما سهندتبریز

3برق - الکترونیک و ابزار دقیقآموزشکده فنی و حرفه اي سما سهندتبریز

3حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سهندتبریز

3ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما سهندتبریز

3ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما سهندتبریز

3علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما سهندتبریز

3علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما سهندتبریز

3علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما سهندتبریز

3علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سهندتبریز

3علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سهندتبریز

3علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما سهندتبریز

3کاردانی حرفه اي مربیگري پایه فوتبالآموزشکده فنی و حرفه اي سما سهندتبریز

3کاردانی فنی ابزار دقیقآموزشکده فنی و حرفه اي سما سهندتبریز

3کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما سهندتبریز

3کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما سهندتبریز

3مربیگري پایه فوتبالآموزشکده فنی و حرفه اي سما سهندتبریز

3معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سهندتبریز

3مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما سهندتبریز

3مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما سهندتبریز

3نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما سهندتبریز

3نقشه کشی عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما سهندتبریز

3نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما سهندتبریز

3نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سهندتبریز

3نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سهندتبریز

3الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3الکتروتکنیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز
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ترازرشتهواحد

3الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3تاسیساتآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3تاسیسات -تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3تربیت کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3تربیت بدنی - مربیگريآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3جوشکاريآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3حرارت مرکزي و تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3حسابداري بازرگانی -حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3ریخته گريآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3ساخت و تولیدآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3ساخت و تولید - ماشین ابزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3صنایع فلزي-جوشکاريآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3صنایع فلزي - صنایع فلزيآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3علمی - کاربردي صنایع شیمیایی - صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3علمی کاربردي امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3علمی کاربردي برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3قدرت -الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3کاردانی فنی آسانسور و پله برقیآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3کاردانی فنی رباتآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3کودکیاري - مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3متالورژيآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3متالورژي-ریخته گريآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3مهندسی برق- الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3نصب و تعمیر آسانسور و پله برقیآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

3امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما علی آبادکتول

3تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما علی آبادکتول

3تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما علی آبادکتول

3حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما علی آبادکتول

3علمی کاربردي امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما علی آبادکتول

3علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما علی آبادکتول

3امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

3امور دامی - تکنولوژي پرورش دامآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

3امور دامی - تکنولوژي پرورش طیورآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

3امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

3امور زراعی و باغی-تکنولوژي تولیدات زراعیآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

3تربیت کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

3تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

3تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

3حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

3علمی - کاربردي مدیریت خانوادهآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

3علمی کاربردي امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

3علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

3فناوري پرورش دامآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

3فناوري تولیدات زراعیآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

3مدیریت خانوادهآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

3مدیریت خانواده - مدیریت خانوادهآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

3علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما قزوین

3علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما قزوین

3کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما قزوین

3کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما قزوین

3نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما قزوین

3نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما قزوین

3تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما قم

3تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما قم

3حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما قم

3علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما قم

3الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرج

3الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرج

3الکتروتکنیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرج



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرج

3الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرج

3الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرج

3تاسیسات -تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرج

3جوشکاريآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرج

3حرارت مرکزي و تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرج

3ساخت و تولیدآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرج

3ساخت و تولید - ماشین ابزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرج

3ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرج

3ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرج

3ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرج

3صنایع فلزي-جوشکاريآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرج

3علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرج

3علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرج

3علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرج

3علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرج

3علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرج

3علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرج

3علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرج

3علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرج

3علمی کاربردي نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرج

3عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرج

3کاردانی فنی جوشکاريآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرج

3کاردانی فنی رباتآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرج

3کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرج

3کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرج

3معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرج

3مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرج

3مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرج

3نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرج

3نقشه کشی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرج

3نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرج

3نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرج

3نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرج

3تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمان

3تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمان

3حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمان

3علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمان

3گرافیک-گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمان

3معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمان

3تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمانشاه

3تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمانشاه

3حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمانشاه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمانشاه

3حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما کیاکال

3علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما کیاکال

3امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما الهیجان

3تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما الهیجان

3تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما الهیجان

3تئاتر - بازیگريآموزشکده فنی و حرفه اي سما الهیجان

3حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما الهیجان

3علمی کاربردي امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما الهیجان

3علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما الهیجان

3فیلمسازي- کمک کارگردانیآموزشکده فنی و حرفه اي سما الهیجان

3معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما الهیجان

3الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مشهد

3الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما مشهد

3الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مشهد

3الکتروتکنیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مشهد

3الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مشهد

3الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مشهد

3امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مشهد

3تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مشهد

3تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مشهد

3حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مشهد

3حسابداري بازرگانی -حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مشهد

3ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما مشهد

3ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما مشهد

3علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مشهد

3علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مشهد

3علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما مشهد

3علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما مشهد

3علمی - کاربردي مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما مشهد

3علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مشهد

3علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مشهد

3علمی کاربردي امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مشهد

3علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مشهد

3علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما مشهد

3عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما مشهد

3قدرت -الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما مشهد

3کاردانی فنی آسانسور و پله برقیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مشهد

3کاردانی فنی رباتآموزشکده فنی و حرفه اي سما مشهد

3کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما مشهد

3کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما مشهد

3کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما مشهد

3کودکیاري -مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما مشهد

3کودکیاري -مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما مشهد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما مشهد

3مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما مشهد

3مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما مشهد

3مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما مشهد

3مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما مشهد

3نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما مشهد

3نصب و تعمیر آسانسور و پله برقیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مشهد

3نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مشهد

3نقشه برداري - نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مشهد

3نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مشهد

3نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مشهد

3طراحی و دوختآموزشکده فنی و حرفه اي سما نجف آباد

3طراحی و دوخت - طراحی و دوختآموزشکده فنی و حرفه اي سما نجف آباد

3علمی - کاربردي طراحی و دوخت - طراحی و دوختآموزشکده فنی و حرفه اي سما نجف آباد

3علمی - کاربردي مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما نجف آباد

3علمی کاربردي گرافیک- گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما نجف آباد

3کودکیاري -مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما نجف آباد

3گرافیک-گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما نجف آباد

3مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما نجف آباد

3معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما نجف آباد

3کاردانی حرفه اي معماري داخلیآموزشکده فنی و حرفه اي سما نور

3معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما نور

3معماري داخلیآموزشکده فنی و حرفه اي سما نور

3تربیت کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما همدان

3تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما همدان

3تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما همدان

3چاپآموزشکده فنی و حرفه اي سما همدان

3حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما همدان

3علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما همدان

3علمی کاربردي هنرهاي تجسمی-نقاشیآموزشکده فنی و حرفه اي سما همدان

3کودکیاري - مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما همدان

3گرافیک-گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما همدان

3مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما همدان

3معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما همدان

3هنرهاي تجسمی ـ نقاشیآموزشکده فنی و حرفه اي سما همدان

3تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما یزد

3تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما یزد

3حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما یزد

3طراحی و دوختآموزشکده فنی و حرفه اي سما یزد

3طراحی و دوخت - طراحی و دوختآموزشکده فنی و حرفه اي سما یزد

3علمی - کاربردي طراحی و دوخت - طراحی و دوختآموزشکده فنی و حرفه اي سما یزد

3علمی - کاربردي مدیریت خانوادهآموزشکده فنی و حرفه اي سما یزد

3علمی - کاربردي مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما یزد

3علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما یزد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3کودکیاري -مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما یزد

3مدیریت خانوادهآموزشکده فنی و حرفه اي سما یزد

3مدیریت خانواده - مدیریت خانوادهآموزشکده فنی و حرفه اي سما یزد

3مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما یزد

3مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما یزد

3معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما یزد

3آموزش عالی - مدیریت آموزش عالیپردیس علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

3علوم قرآن و حدیثپردیس علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

3علوم قرآن و حدیثپردیس علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

3مدیریت آموزشیپردیس علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

3مشاورهپردیس علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

3مهندسی پزشکی - بیومکانیکپردیس علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

3مهندسی عمران ـ حمل و نقلپردیس علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

3حقوق جزا و جرم شناسیپردیس علوم و تحقیقات خوزستان

3حقوق خصوصیپردیس علوم و تحقیقات خوزستان

3روان شناسی و آموزش کودکان استثناییپردیس علوم و تحقیقات فارس

3علوم ارتباطاتپردیس علوم و تحقیقات فارس

3علوم سیاسی - جامعه شناسی سیاسیپردیس علوم و تحقیقات فارس

3مدیریت و برنامه ریزي فرهنگیپردیس علوم و تحقیقات فارس

3الهیات و معارف اسالمی - علوم قرآن و حدیثپردیس علوم و تحقیقات اردبیل

3الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیپردیس علوم و تحقیقات اردبیل

3آموزش زبان انگلیسیپردیس علوم و تحقیقات اردبیل

3جغرافیا و برنامه ریزي شهريپردیس علوم و تحقیقات اردبیل

3حسابداريپردیس علوم و تحقیقات اردبیل

3حقوق جزا و جرم شناسیپردیس علوم و تحقیقات اردبیل

3حقوق خصوصیپردیس علوم و تحقیقات اردبیل

3روانشناسی بالینیپردیس علوم و تحقیقات اردبیل

3روانشناسی عمومیپردیس علوم و تحقیقات اردبیل

3ریاضی کاربردي ـ آنالیز عدديپردیس علوم و تحقیقات اردبیل

3ریاضی محضپردیس علوم و تحقیقات اردبیل

3زبان وادبیات فارسیپردیس علوم و تحقیقات اردبیل

3زیست شناسی - علوم گیاهیپردیس علوم و تحقیقات اردبیل

3علوم ارتباطات اجتماعیپردیس علوم و تحقیقات اردبیل

3فیزیک- اتمی و مولکولیپردیس علوم و تحقیقات اردبیل

3مدیریت اجراییپردیس علوم و تحقیقات اردبیل

3مدیریت آموزشیپردیس علوم و تحقیقات اردبیل

3مدیریت دولتیپردیس علوم و تحقیقات اردبیل

3مدیریت کسب و کار - بازاریابیپردیس علوم و تحقیقات اردبیل

3مهندسی برق ـ قدرتپردیس علوم و تحقیقات البرز

3مهندسی کامپیوتر- نرم افزارپردیس علوم و تحقیقات البرز

3مهندسی معماريپردیس علوم و تحقیقات البرز

3الهیات و معارف اسالمی - تاریخ و تمدن ملل اسالمیپردیس علوم و تحقیقات آذربایجان غربی

3آموزش زبان انگلیسیپردیس علوم و تحقیقات آذربایجان غربی

3حسابداريپردیس علوم و تحقیقات آذربایجان غربی



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3حقوق بین المللپردیس علوم و تحقیقات آذربایجان غربی

3حقوق جزا و جرم شناسیپردیس علوم و تحقیقات آذربایجان غربی

3حقوق خصوصیپردیس علوم و تحقیقات آذربایجان غربی

3روانشناسی بالینیپردیس علوم و تحقیقات آذربایجان غربی

3روانشناسی عمومیپردیس علوم و تحقیقات آذربایجان غربی

3زبان وادبیات فارسیپردیس علوم و تحقیقات آذربایجان غربی

3علوم اقتصاديپردیس علوم و تحقیقات آذربایجان غربی

3کودکان استثنایی (عقب ماندگان ذهنی)پردیس علوم و تحقیقات آذربایجان غربی

3مدیریت اجراییپردیس علوم و تحقیقات آذربایجان غربی

3مدیریت دولتیپردیس علوم و تحقیقات آذربایجان غربی

3مدیریت دولتی- مدیریت نیروي انسانیپردیس علوم و تحقیقات آذربایجان غربی

3آموزش زبان انگلیسیپردیس علوم و تحقیقات خراسان رضوي

3حسابداريپردیس علوم و تحقیقات خراسان رضوي

3حقوق جزا و جرم شناسیپردیس علوم و تحقیقات خراسان رضوي

3حقوق خصوصیپردیس علوم و تحقیقات خراسان رضوي

3روانشناسی بالینیپردیس علوم و تحقیقات خراسان رضوي

3روانشناسی عمومیپردیس علوم و تحقیقات خراسان رضوي

3زبان وادبیات فارسیپردیس علوم و تحقیقات خراسان رضوي

3علوم سیاسیپردیس علوم و تحقیقات خراسان رضوي

3مدیریت اجراییپردیس علوم و تحقیقات خراسان رضوي

3مدیریت آموزشیپردیس علوم و تحقیقات خراسان رضوي

3مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللیپردیس علوم و تحقیقات خراسان رضوي

3مشاوره و راهنماییپردیس علوم و تحقیقات خراسان رضوي

3مهندسی برق- الکترونیکپردیس علوم و تحقیقات خراسان رضوي

3مهندسی برق ـ قدرتپردیس علوم و تحقیقات خراسان رضوي

3مهندسی عمران -مهندسی سازهپردیس علوم و تحقیقات خراسان رضوي

3مهندسی کامپیوتر- نرم افزارپردیس علوم و تحقیقات خراسان رضوي

3مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيپردیس علوم و تحقیقات خراسان رضوي

3مهندسی مواد-خوردگی وحفاظت موادپردیس علوم و تحقیقات خراسان رضوي

3مهندسی مواد - مهندسی خوردگی و حفاظت موادپردیس علوم و تحقیقات خراسان رضوي

3مهندسی تولیدات گیاهی - تولید محصوالت باغبانیپردیس علوم و تحقیقات دامغان

3مهندسی کشاورزي- بیوتکنولوژي کشاورزيپردیس علوم و تحقیقات دامغان

پردیس علوم و تحقیقات دامغان

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح 

3گیاهان دارویی، ادویه اي و عطري

3مهندسی کشاورزي - بیماري شناسی گیاهیپردیس علوم و تحقیقات دامغان

3مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذاییپردیس علوم و تحقیقات دامغان

پردیس علوم و تحقیقات دامغان

مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژي مواد 

3غذایی

3مهندسی کشاورزي -بیماري شناسی گیاهیپردیس علوم و تحقیقات دامغان

3مهندسی کشاورزي -زراعتپردیس علوم و تحقیقات دامغان

3مهندسی کشاورزي -علوم وصنایع غذایی- تکنولوژي مواد غذاییپردیس علوم و تحقیقات دامغان

3مهندسی معماريپردیس علوم و تحقیقات دماوند



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3آموزش زبان انگلیسیپردیس علوم و تحقیقات زنجان

3حسابداريپردیس علوم و تحقیقات زنجان

3حقوق جزا و جرم شناسیپردیس علوم و تحقیقات زنجان

3حقوق خصوصیپردیس علوم و تحقیقات زنجان

3روانشناسی بالینیپردیس علوم و تحقیقات زنجان

3روانشناسی عمومیپردیس علوم و تحقیقات زنجان

3مدیریت اجراییپردیس علوم و تحقیقات زنجان

3مدیریت آموزشیپردیس علوم و تحقیقات زنجان

3مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیکپردیس علوم و تحقیقات زنجان

3آموزش زبان انگلیسیپردیس علوم و تحقیقات ساوه

3حسابداريپردیس علوم و تحقیقات ساوه

3حقوق جزا و جرم شناسیپردیس علوم و تحقیقات ساوه

3حقوق خصوصیپردیس علوم و تحقیقات ساوه

3روانشناسی بالینیپردیس علوم و تحقیقات ساوه

3روانشناسی عمومیپردیس علوم و تحقیقات ساوه

3زبان وادبیات فارسیپردیس علوم و تحقیقات ساوه

3مدیریت اجراییپردیس علوم و تحقیقات ساوه

3مدیریت بازرگانیپردیس علوم و تحقیقات ساوه

3مدیریت دولتیپردیس علوم و تحقیقات ساوه

3مدیریت دولتی-مدیریت تحولپردیس علوم و تحقیقات ساوه

3مدیریت دولتی - مدیریت رفتار سازمانیپردیس علوم و تحقیقات ساوه

3مدیریت صنعتیپردیس علوم و تحقیقات ساوه

3مدیریت کسب و کار - عملیات و زنجیره تامینپردیس علوم و تحقیقات ساوه

3الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیپردیس علوم و تحقیقات سمنان

3آموزش زبان انگلیسیپردیس علوم و تحقیقات سمنان

3توسعه اقتصادي و برنامه ریزيپردیس علوم و تحقیقات سمنان

3حسابداريپردیس علوم و تحقیقات سمنان

3حقوق جزا و جرم شناسیپردیس علوم و تحقیقات سمنان

3حقوق خصوصیپردیس علوم و تحقیقات سمنان

3روانشناسی بالینیپردیس علوم و تحقیقات سمنان

3روانشناسی عمومیپردیس علوم و تحقیقات سمنان

3مدیریت اجراییپردیس علوم و تحقیقات سمنان

3مدیریت بازرگانیپردیس علوم و تحقیقات سمنان

3مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیپردیس علوم و تحقیقات سمنان

3مدیریت مالیپردیس علوم و تحقیقات سمنان

3برنامه ریزي شهريپردیس علوم و تحقیقات شهرقدس

3مهندسی کشاورزي -زراعتپردیس علوم و تحقیقات شهرقدس

3آموزش زبان انگلیسیپردیس علوم و تحقیقات قزوین

3حسابداريپردیس علوم و تحقیقات قزوین

3حقوق جزا و جرم شناسیپردیس علوم و تحقیقات قزوین

3حقوق خصوصیپردیس علوم و تحقیقات قزوین

3روانشناسی بالینیپردیس علوم و تحقیقات قزوین

3روانشناسی عمومیپردیس علوم و تحقیقات قزوین

3علوم اقتصاديپردیس علوم و تحقیقات قزوین



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مدیریت اجراییپردیس علوم و تحقیقات قزوین

3مدیریت بازرگانیپردیس علوم و تحقیقات قزوین

3مدیریت کسب و کارپردیس علوم و تحقیقات قزوین

3مهندسی برق- الکترونیکپردیس علوم و تحقیقات قزوین

3مهندسی برق ـ قدرتپردیس علوم و تحقیقات قزوین

3مهندسی شیمی - صنایع غذاییپردیس علوم و تحقیقات قزوین

3مهندسی صنایع - مهندسی صنایعپردیس علوم و تحقیقات قزوین

3مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وريپردیس علوم و تحقیقات قزوین

3مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي کامپیوتريپردیس علوم و تحقیقات قزوین

3مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريپردیس علوم و تحقیقات قزوین

3مهندسی کامپیوتر- نرم افزارپردیس علوم و تحقیقات قزوین

3مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعیپردیس علوم و تحقیقات قزوین

3الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیپردیس علوم و تحقیقات قم

3الهیات و معارف اسالمی - فلسفه و حکمت اسالمیپردیس علوم و تحقیقات قم

3آموزش زبان انگلیسیپردیس علوم و تحقیقات قم

3حسابداريپردیس علوم و تحقیقات قم

3حقوق جزا و جرم شناسیپردیس علوم و تحقیقات قم

3حقوق خصوصیپردیس علوم و تحقیقات قم

3روابط بین المللپردیس علوم و تحقیقات قم

3زبان و ادبیات عربپردیس علوم و تحقیقات قم

3فلسفه و حکمت اسالمیپردیس علوم و تحقیقات قم

3آموزش زبان انگلیسیپردیس علوم و تحقیقات کردستان

3تاریخپردیس علوم و تحقیقات کردستان

3تاریخ - تاریخ ایران باستانپردیس علوم و تحقیقات کردستان

3تاریخ -تاریخ ایران اسالمیپردیس علوم و تحقیقات کردستان

3تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشیپردیس علوم و تحقیقات کردستان

3حسابداريپردیس علوم و تحقیقات کردستان

3حقوق جزا و جرم شناسیپردیس علوم و تحقیقات کردستان

3حقوق خصوصیپردیس علوم و تحقیقات کردستان

3روانشناسی بالینیپردیس علوم و تحقیقات کردستان

3روانشناسی عمومیپردیس علوم و تحقیقات کردستان

3مدیریت اجراییپردیس علوم و تحقیقات کردستان

3مدیریت ورزشیپردیس علوم و تحقیقات کردستان

3مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییپردیس علوم و تحقیقات کردستان

3مهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیانپردیس علوم و تحقیقات کردستان

3برنامه ریزي درسیپردیس علوم و تحقیقات کرمان

3حقوق خصوصیپردیس علوم و تحقیقات کرمان

3روان شناسی عمومیپردیس علوم و تحقیقات کرمان

3فلسفه تعلیم و تربیتپردیس علوم و تحقیقات کرمان

3مدیریت آموزشیپردیس علوم و تحقیقات کرمان

3مدیریت صنعتی - مالیپردیس علوم و تحقیقات کرمان

3مدیریت صنعتی - مدیریت کیفیت و بهره وريپردیس علوم و تحقیقات کرمان

3مهندسی معماريپردیس علوم و تحقیقات کرمان

3حقوق جزا و جرم شناسیپردیس علوم و تحقیقات کرمانشاه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مدیریت بازرگانی- بازاریابیپردیس علوم و تحقیقات کرمانشاه

3مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابیپردیس علوم و تحقیقات کرمانشاه

3الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیپردیس علوم و تحقیقات گیالن

3آموزش زبان انگلیسیپردیس علوم و تحقیقات گیالن

3تربیت بدنی و علوم ورزشی -فیزیولوژي ورزشیپردیس علوم و تحقیقات گیالن

3حسابداريپردیس علوم و تحقیقات گیالن

3حقوق جزا و جرم شناسیپردیس علوم و تحقیقات گیالن

3حقوق خصوصیپردیس علوم و تحقیقات گیالن

3روانشناسی بالینیپردیس علوم و تحقیقات گیالن

3روانشناسی عمومیپردیس علوم و تحقیقات گیالن

3ریاضیپردیس علوم و تحقیقات گیالن

3ریاضی کاربرديپردیس علوم و تحقیقات گیالن

3ریاضی کاربردي ـ تحقیق در عملیاتپردیس علوم و تحقیقات گیالن

3ریاضی محضپردیس علوم و تحقیقات گیالن

3زبان وادبیات فارسیپردیس علوم و تحقیقات گیالن

3زیست شناسی - میکروبیولوژيپردیس علوم و تحقیقات گیالن

3شیمی -شیمی تجزیهپردیس علوم و تحقیقات گیالن

3فیزیولوژي ورزشیپردیس علوم و تحقیقات گیالن

3مدیریت اجراییپردیس علوم و تحقیقات گیالن

3مدیریت بازرگانیپردیس علوم و تحقیقات گیالن

3میکروبیولوژي - میکروب هاي بیماري زاپردیس علوم و تحقیقات گیالن

3آموزش زبان انگلیسیپردیس علوم و تحقیقات مازندران

3تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشیپردیس علوم و تحقیقات مازندران

3تربیت بدنی و علوم ورزشی -فیزیولوژي ورزشیپردیس علوم و تحقیقات مازندران

3حسابداريپردیس علوم و تحقیقات مازندران

3حقوق جزا و جرم شناسیپردیس علوم و تحقیقات مازندران

3حقوق خصوصیپردیس علوم و تحقیقات مازندران

3روان شناسی عمومیپردیس علوم و تحقیقات مازندران

3روانشناسی بالینیپردیس علوم و تحقیقات مازندران

3روانشناسی عمومیپردیس علوم و تحقیقات مازندران

3فیزیولوژي ورزشیپردیس علوم و تحقیقات مازندران

3مدیریت اجراییپردیس علوم و تحقیقات مازندران

3مدیریت بازرگانیپردیس علوم و تحقیقات مازندران

3مدیریت مالیپردیس علوم و تحقیقات مازندران

3مدیریت ورزشیپردیس علوم و تحقیقات مازندران

3ریاضی کاربردي ـ آنالیز عدديپردیس علوم و تحقیقات مرکزي

3زیست شناسی - میکروبیولوژيپردیس علوم و تحقیقات مرکزي

3شیمی -شیمی آلیپردیس علوم و تحقیقات مرکزي

3شیمی -شیمی تجزیهپردیس علوم و تحقیقات مرکزي

3شیمی -شیمی فیزیکپردیس علوم و تحقیقات مرکزي

3شیمی -شیمی معدنیپردیس علوم و تحقیقات مرکزي

3شیمی آلیپردیس علوم و تحقیقات مرکزي

3شیمی تجزیهپردیس علوم و تحقیقات مرکزي

3شیمی معدنیپردیس علوم و تحقیقات مرکزي



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3طراحی کاربرديپردیس علوم و تحقیقات مرکزي

3مهندسی برق- الکترونیکپردیس علوم و تحقیقات مرکزي

3مهندسی برق ـ قدرتپردیس علوم و تحقیقات مرکزي

3مهندسی صنایع - مهندسی صنایعپردیس علوم و تحقیقات مرکزي

3مهندسی عمران- ژئوتکنیکپردیس علوم و تحقیقات مرکزي

3مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختپردیس علوم و تحقیقات مرکزي

3مهندسی عمران -مکانیک خاك وپیپردیس علوم و تحقیقات مرکزي

3مهندسی عمران -مهندسی سازهپردیس علوم و تحقیقات مرکزي

3مهندسی کامپیوتر- نرم افزارپردیس علوم و تحقیقات مرکزي

3مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيپردیس علوم و تحقیقات مرکزي

3مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدپردیس علوم و تحقیقات مرکزي

3مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديپردیس علوم و تحقیقات مرکزي

3میکروبیولوژيپردیس علوم و تحقیقات مرکزي

3مهندسی معماريپردیس علوم و تحقیقات هرمزگان

3الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیپردیس علوم و تحقیقات همدان

3آموزش زبان انگلیسیپردیس علوم و تحقیقات همدان

3تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشیپردیس علوم و تحقیقات همدان

3جغرافیا-برنامه ریزي توریسمپردیس علوم و تحقیقات همدان

3جغرافیا و برنامه ریزي گردشگريپردیس علوم و تحقیقات همدان

3حسابداريپردیس علوم و تحقیقات همدان

3حقوق جزا و جرم شناسیپردیس علوم و تحقیقات همدان

3حقوق خصوصیپردیس علوم و تحقیقات همدان

3روانشناسی بالینیپردیس علوم و تحقیقات همدان

3روانشناسی عمومیپردیس علوم و تحقیقات همدان

3طراحی شهريپردیس علوم و تحقیقات همدان

3علم اطالعات و دانش شناسیپردیس علوم و تحقیقات همدان

3علوم کتابداري و اطالع رسانیپردیس علوم و تحقیقات همدان

3مدیریت اجراییپردیس علوم و تحقیقات همدان

3مدیریت کسب و کار - مالیپردیس علوم و تحقیقات همدان

3مدیریت ورزشیپردیس علوم و تحقیقات همدان

3مهندسی معماريپردیس علوم و تحقیقات همدان

3الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیپردیس علوم و تحقیقات یزد

3آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)پردیس علوم و تحقیقات یزد

3آموزش زبان انگلیسیپردیس علوم و تحقیقات یزد

3برنامه ریزي سیستمهاي اقتصاديپردیس علوم و تحقیقات یزد

3تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشیپردیس علوم و تحقیقات یزد

3تربیت بدنی و علوم ورزشی -فیزیولوژي ورزشیپردیس علوم و تحقیقات یزد

3تربیت بدنی وعلوم ورزشیپردیس علوم و تحقیقات یزد

3جغرافیاي طبیعی-اقلیم شناسی در برنامه ریزي محیطیپردیس علوم و تحقیقات یزد

3حسابداريپردیس علوم و تحقیقات یزد

3حقوق جزا و جرم شناسیپردیس علوم و تحقیقات یزد

3حقوق خصوصیپردیس علوم و تحقیقات یزد

3راهنمایی و مشاورهپردیس علوم و تحقیقات یزد

3روانشناسی بالینیپردیس علوم و تحقیقات یزد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3روانشناسی عمومیپردیس علوم و تحقیقات یزد

3سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیاییپردیس علوم و تحقیقات یزد

3علوم ارتباطات اجتماعیپردیس علوم و تحقیقات یزد

3فیزیولوژي ورزشیپردیس علوم و تحقیقات یزد

3مترجمی زبان انگلیسیپردیس علوم و تحقیقات یزد

3مدیریت اجراییپردیس علوم و تحقیقات یزد

3مدیریت بازرگانیپردیس علوم و تحقیقات یزد

3مدیریت دولتیپردیس علوم و تحقیقات یزد

3مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیپردیس علوم و تحقیقات یزد

3مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیپردیس علوم و تحقیقات یزد

3مدیریت صنعتیپردیس علوم و تحقیقات یزد

3مدیریت مالیپردیس علوم و تحقیقات یزد

3مدیریت ورزشیپردیس علوم و تحقیقات یزد

3مشاوره - مشاوره شغلیپردیس علوم و تحقیقات یزد

3مشاوره و راهنماییپردیس علوم و تحقیقات یزد

3مهندسی معماريپردیس علوم و تحقیقات یزد

3پرستاريمرکز آموزش بین المللی قشم

3پزشکیمرکز آموزش بین المللی قشم

3اصالح نباتاتواحد اراك

3اگروتکنولوژي - علوم علف هاي هرزواحد اراك

3اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد اراك

3الکترونیک عمومیواحد اراك

3الکتروتکنیکواحد اراك

3الکترونیکواحد اراك

3الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد اراك

3امور زراعی و باغیواحد اراك

3امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیواحد اراك

3امور زراعی و باغی-تکنولوژي تولیدات زراعیواحد اراك

3ایمنی صنعتی و محیط کارواحد اراك

3آبیاري و زه کشیواحد اراك

3آمارواحد اراك

3آمار - آمار اجتماعی و اقتصاديواحد اراك

3آمار اجتماعی و اقتصاديواحد اراك

3آمار اقتصاديواحد اراك

3آمار و کاربردهاواحد اراك

3آموزش ریاضیواحد اراك

3آموزش علوم تجربیواحد اراك

3بازیافتواحد اراك

3بیماري شناسی گیاهیواحد اراك

3بیوتکنولوژي کشاورزيواحد اراك

3بیوشیمیواحد اراك

3تاسیساتواحد اراك

3تربیت معلم آموزش ریاضیواحد اراك

3تعمیر و نگهداري تجهیزات پزشکیواحد اراك



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3تغذیه دامواحد اراك

3تکنولوژي ماشین هاي کشاورزيواحد اراك

3تکنولوژي آبیاريواحد اراك

3تکنولوژي تولیدات دامیواحد اراك

3تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد اراك

3تکنولوژي شیالتواحد اراك

3تکنولوژي ماشینهاي کشاورزيواحد اراك

3تکنولوژي مرتع و آبخیزداريواحد اراك

3جوشکاريواحد اراك

3حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد اراك

3حشره شناسی کشاورزيواحد اراك

3دبیري علوم تجربیواحد اراك

3ریاضیواحد اراك

3ریاضی - دبیري ریاضیواحد اراك

3ریاضی - ریاضی کاربرديواحد اراك

3ریاضی کاربرديواحد اراك

3ریاضی کاربردي - بهینه سازيواحد اراك

3ریاضی کاربردي ـ آنالیز عدديواحد اراك

3ریاضی کاربردي ـ تحقیق در عملیاتواحد اراك

3ریاضیات و کاربردهاواحد اراك

3زراعتواحد اراك

3زراعت واصالح نباتاتواحد اراك

3زیست شناسی - بیوشیمی گرایش بیوشیمیواحد اراك

3زیست شناسی - علوم گیاهیواحد اراك

3زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد اراك

3زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولیواحد اراك

3زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد اراك

3زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمیواحد اراك

3زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولیواحد اراك

3زیست شناسی سلولی و مولکولی-زیست فناوريواحد اراك

3زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد اراك

3زیست شناسی سلولی و مولکولی - بیوتکنولوژيواحد اراك

3زیست شناسی گیاهیواحد اراك

3زیست فناوريواحد اراك

3ژنتیک و به نژادي گیاهیواحد اراك

3ساخت و تولیدواحد اراك

3ساخت و تولید- قالبسازيواحد اراك

3ساخت و تولید - ماشین افزارواحد اراك

3ساختمانواحد اراك

3ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد اراك

3ساختمانهاي بتنیواحد اراك

3شیمیواحد اراك

3شیمی- کاربرديواحد اراك

3شیمی- محضواحد اراك



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3شیمی - شیمی داروییواحد اراك

3شیمی -شیمی آلیواحد اراك

3شیمی -شیمی تجزیهواحد اراك

3شیمی -شیمی فیزیکواحد اراك

3شیمی -شیمی کاربرديواحد اراك

3شیمی -شیمی معدنیواحد اراك

3شیمی آلیواحد اراك

3شیمی تجزیهواحد اراك

3شیمی فیزیکواحد اراك

3شیمی کاربرديواحد اراك

3شیمی گرایش شیمی آلیواحد اراك

3شیمی گرایش شیمی تجزیهواحد اراك

3شیمی گرایش شیمی فیزیکواحد اراك

3شیمی گرایش شیمی کاربرديواحد اراك

3شیمی گرایش شیمی معدنیواحد اراك

3شیمی محضواحد اراك

3شیمی معدنیواحد اراك

3شیمی نساجی و علوم الیافواحد اراك

3صنایع شیمیاییواحد اراك

3صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییواحد اراك

3صنایع گازواحد اراك

3صنایع نساجیواحد اراك

3صنایع نساجی-صنایع نساجیواحد اراك

3طراحی فرایندهاي صنایع نفتواحد اراك

3طراحی کاربرديواحد اراك

3طراحی کاربردي -طراحی و جامداتواحد اراك

3علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد اراك

3علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارواحد اراك

3علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد اراك

3علمی - کاربردي صنایع شیمیایی - صنایع شیمیاییواحد اراك

3علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد اراك

3علمی کاربردي امور زراعی و باغی - تکنولوژي تولیدات زراعیواحد اراك

3علمی کاربردي امورزراعی وباغی-تکنولوژي تولیدات باغیواحد اراك

3علمی کاربردي بازیافتواحد اراك

3علمی کاربردي ساخت وتولید-قالبسازيواحد اراك

3علمی کاربردي صنایع شیمیاییواحد اراك

3علمی کاربردي فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد اراك

3علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد اراك

3علوم باغبانی-گیاهان دارویی ، ادویه اي و نوشابه ايواحد اراك

3علوم باغبانی - گیاهان زینتیواحد اراك

3علوم تجربیواحد اراك

3علوم جانوريواحد اراك

3علوم دامیواحد اراك



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3علوم دامی - تغذیه دامواحد اراك

3علوم کامپیوترواحد اراك

3علوم کامپیوترواحد اراك

3علوم کامپیوتر - محاسبات نرم و هوش مصنوعیواحد اراك

3علوم گیاهیواحد اراك

3علوم مرتعواحد اراك

3علوم و مهندسی آبواحد اراك

3علوم و مهندسی آب - آبیاري و زهکشیواحد اراك

واحد اراك

علوم و مهندسی باغبانی - فیزیولوژي تولید و پس از برداشت 

3گیاهان باغبانی

3علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد اراك

3علوم و مهندسی محیط زیستواحد اراك

3علوم و مهندسی محیط زیست - ارزیابی و آمایش سرزمینواحد اراك

3علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی محیط زیستواحد اراك

3علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی هاي محیط زیستواحد اراك

3علوم و مهندسی محیط زیست - مدیریت و حفاظت تنوع زیستیواحد اراك

3علوم و مهندسی مرتعواحد اراك

3عمرانواحد اراك

3فناوري اطالعات وارتباطاتواحد اراك

3فیزیکواحد اراك

3فیزیک - اتمیواحد اراك

3فیزیک - حالت جامدواحد اراك

3فیزیک - نانو فیزیکواحد اراك

3فیزیک - هسته ايواحد اراك

3فیزیک - هواشناسیواحد اراك

3فیزیک کاربرديواحد اراك

3قدرت -الکتروتکنیکواحد اراك

3کاردانی امور زراعی و باغی - تکنولوژي تولیدات باغیواحد اراك

3کاردانی فنی عمران - بتنواحد اراك

3کاردانی فنی متالورژي - ریخته گريواحد اراك

3کاردان فنی الکترونیکواحد اراك

3کاردان فنی برق - الکترونیکواحد اراك

3کاردان فنی برق - الکترونیکواحد اراك

3کاردان فنی ساختمانهاي بتنیواحد اراك

3کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد اراك

3کاردان فنی نساجیواحد اراك

3کاردانی آموزش ریاضیواحد اراك

3کاردانی فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد اراك

3کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات (ICT)واحد اراك

3کاردانی فنی برقواحد اراك

3کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد اراك

3کارهاي عمومی ساختمانواحد اراك

3کامپیوترواحد اراك



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد اراك

3گیاه پزشکیواحد اراك

3گیاهپزشکیواحد اراك

3محیط زیستواحد اراك

3محیط زیست - ارزیابی و آمایش سرزمینواحد اراك

3محیط زیست - آلودگی محیط زیستواحد اراك

3محیط زیست - آلودگیهاي محیط زیستواحد اراك

3محیط زیست - تنوع زیستیواحد اراك

3محیط زیست - زیستگاهها و تنوع زیستیواحد اراك

3مدیریت و کنترل بیابانواحد اراك

3مرتع و آبخیز داريواحد اراك

3مکانیک خاك و پیواحد اراك

3مکانیک خودروواحد اراك

3مکانیک ماشینهاي کشاورزيواحد اراك

3مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد اراك

3مهندسی اجرایی عمرانواحد اراك

3مهندسی آبادانی طبیعتواحد اراك

3مهندسی آبیاريواحد اراك

3مهندسی برقواحد اراك

3مهندسی برق- الکترونیکواحد اراك

3مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد اراك

3مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیکواحد اراك

3مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد اراك

3مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد اراك

3مهندسی برق - مخابراتواحد اراك

3مهندسی برق - مخابرات سیستمواحد اراك

3مهندسی برق - مخابرات میدان و موجواحد اراك

3مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد اراك

3مهندسی برق ـ قدرتواحد اراك

3مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد اراك

3مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد اراك

3مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد اراك

3مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیاییواحد اراك

3مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد اراك

3مهندسی تکنولوژي معماريواحد اراك

3مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد اراك

3مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد اراك

3مهندسی تولیدات گیاهیواحد اراك

3مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد اراك

3مهندسی حرفه اي ایمنی صنعتیواحد اراك

3مهندسی حرفه اي ساخت و تولیدواحد اراك

3مهندسی حرفه اي صنایع شیمیاییواحد اراك

3مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد اراك

3مهندسی حرفه اي معماريواحد اراك



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مهندسی زراعتواحد اراك

3مهندسی شیمیواحد اراك

3مهندسی شیمی-بیوتکنولوژي و مهندسی بیوشیمیواحد اراك

3مهندسی شیمی - پتروشیمیواحد اراك

3مهندسی شیمی - صنایع پاالیش ، پتروشیمی و گازواحد اراك

3مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهاي صنایع نفتواحد اراك

3مهندسی شیمی - فرآوري و انتقال گازواحد اراك

3مهندسی شیمی - فرآوري و انتقال گازواحد اراك

3مهندسی شیمی ـ صنایع پاالیشواحد اراك

3مهندسی صنایعواحد اراك

3مهندسی صنایع - برنامه ریزي و تحلیل سیستمهاواحد اراك

3مهندسی صنایع - سیستم و بهره وريواحد اراك

3مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وريواحد اراك

3مهندسی صنایع - مدیریت مهندسیواحد اراك

3مهندسی صنایع - مهندسی صنایعواحد اراك

3مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وريواحد اراك

3مهندسی طبیعتواحد اراك

3مهندسی طراحی فرآیندهاي صنایع نفتواحد اراك

3مهندسی علوم دامیواحد اراك

3مهندسی عمرانواحد اراك

3مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد اراك

3مهندسی عمران-خاكواحد اراك

3مهندسی عمران - سازهواحد اراك

3مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد اراك

3مهندسی عمران - مدیریت منابع آبواحد اراك

3مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد اراك

3مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آبواحد اراك

3مهندسی عمران -آبواحد اراك

3مهندسی عمران -مکانیک خاك وپیواحد اراك

3مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد اراك

3مهندسی فرآوري و انتقال گازواحد اراك

3مهندسی فضاي سبزواحد اراك

3مهندسی فناوري اطالعاتواحد اراك

3مهندسی فناوري صنایع شیمیاییواحد اراك

3مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقواحد اراك

3مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد اراك

3مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد اراك

3مهندسی کامپیوترواحد اراك

3مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد اراك

3مهندسی کامپیوتر- معماري سیستم هاي کامپیوتريواحد اراك

3مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد اراك

3مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد اراك

3مهندسی کامپیوتر-سیستم هاي نرم افزاريواحد اراك

3مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد اراك



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مهندسی کشاورزي- بیوتکنولوژي کشاورزيواحد اراك

3مهندسی کشاورزي - آبیاريواحد اراك

3مهندسی کشاورزي - حشره شناسی کشاورزيواحد اراك

3مهندسی کشاورزي - خاکشناسی گرایش فیزیک و حفاظت خاكواحد اراك

3مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد اراك

3مهندسی کشاورزي - علوم دامیواحد اراك

3مهندسی کشاورزي - گیاه پزشکیواحد اراك

3مهندسی کشاورزي - مکانیک ماشینهاي کشاورزيواحد اراك

3مهندسی کشاورزي -بیماري شناسی گیاهیواحد اراك

3مهندسی کشاورزي -زراعتواحد اراك

3مهندسی کشاورزي -علوم خاك گرایش فیزیک و حفاظت خاكواحد اراك

3مهندسی کشاورزي ـ آبواحد اراك

3مهندسی کشاورزي ـ شناسایی و مبارزه با علفهاي هرزواحد اراك

3مهندسی ماشین هاي کشاورزيواحد اراك

3مهندسی مدیریت صنایع نساجیواحد اراك

3مهندسی مکانیکواحد اراك

3مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد اراك

3مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدواحد اراك

واحد اراك

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردي شاخه تخصصی مکانیک 

3جامدات

3مهندسی مکانیک - مکانیک در طراحی جامداتواحد اراك

3مهندسی مکانیک -طراحی جامداتواحد اراك

3مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد اراك

3مهندسی مکانیک بیوسیستمواحد اراك

3مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژي هاي تجدید پذیرواحد اراك

3مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی ماشین هاي کشاورزيواحد اراك

3مهندسی منابع طبیعی-مدیریت مناطق بیابانیواحد اراك

3مهندسی منابع طبیعی - محیط زیستواحد اراك

3مهندسی منابع طبیعی - مدیریت منابع بیابانیواحد اراك

3مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابانی - آبیاريواحد اراك

3مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابانی - خاکشناسیواحد اراك

واحد اراك

مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابانی - مرتع و 

3آبخیزداري

3مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداريواحد اراك

3مهندسی مواد و متالورژيواحد اراك

3مهندسی نساجیواحد اراك

3مهندسی نساجیواحد اراك

3مهندسی نساجی - پوشاكواحد اراك

3مهندسی نساجی - تکنولوژي رنگواحد اراك

3مهندسی نساجی - تکنولوژي نساجیواحد اراك



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیافواحد اراك

3مهندسی نساجی - فناوريواحد اراك

3مهندسی نساجی - مدیریت تولیدواحد اراك

3مهندسی نساجی - مهندسی پوشاكواحد اراك

3مهندسی نساجی - مهندسی تکنولوژي نساجیواحد اراك

3مهندسی نساجی رشته ساختارهاي نانولیفیواحد اراك

3مهندسی نقشه برداريواحد اراك

3میکروبیولوژيواحد اراك

3میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زاواحد اراك

3میکروبیولوژي - میکروب هاي بیماري زاواحد اراك

3نانوفیزیکواحد اراك

3نرم افزار کامپیوترواحد اراك

3نقشه کشی صنعتیواحد اراك

3نقشه کشی عمومیواحد اراك

3ادیان و عرفانواحد اردبیل

3اقتصادواحد اردبیل

3الهیات و معارف اسالمیواحد اردبیل

3الهیات و معارف اسالمی - علوم قرآن و حدیثواحد اردبیل

3الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد اردبیل

3امور بانکیواحد اردبیل

3امور مالی و مالیاتیواحد اردبیل

3اموردولتیواحد اردبیل

3آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)واحد اردبیل

3آب و هواشناسیواحد اردبیل

3آب و هواشناسی - آب و هواشناسی کاربرديواحد اردبیل

3آب و هواشناسی - تغییر اقلیمواحد اردبیل

3آموزش ابتداییواحد اردبیل

3آموزش الهیات و معارف اسالمیواحد اردبیل

3آموزش دینی - عربیواحد اردبیل

3آموزش دینی و عربیواحد اردبیل

3آموزش ریاضیواحد اردبیل

3آموزش زبان انگلیسیواحد اردبیل

3آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد اردبیل

3آموزش علوم تجربیواحد اردبیل

3آموزش و پرورش ابتداییواحد اردبیل

3برنامه ریزي درسیواحد اردبیل

3بیوشیمیواحد اردبیل

3پرستاريواحد اردبیل

3پزشکیواحد اردبیل

3تربیت بدنیواحد اردبیل

3تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد اردبیل

3تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشیواحد اردبیل

3تربیت بدنی و علوم ورزشی -فیزیولوژي ورزشیواحد اردبیل

3تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد اردبیل



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد اردبیل

3تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد اردبیل

3تربیت دبیر زبان و ادبیات فارسیواحد اردبیل

3تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد اردبیل

3تربیت معلم آموزش ریاضیواحد اردبیل

3تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد اردبیل

3تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد اردبیل

3تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد اردبیل

3تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد اردبیل

3تکنولوژي آموزشیواحد اردبیل

3جغرافیاواحد اردبیل

3جغرافیا - طبیعی گرایش اقلیم شناسیواحد اردبیل

3جغرافیا و برنامه ریزي شهريواحد اردبیل

3جغرافیا و برنامه ریزي شهري - آمایش شهريواحد اردبیل

3جغرافیا و برنامه ریزي شهري - کاربري اراضی و ممیزي امالكواحد اردبیل

3جغرافیاي پزشکیواحد اردبیل

3جغرافیاي طبیعیواحد اردبیل

3جغرافیاي طبیعی- ژئومورفولوژي در برنامه ریزي محیطیواحد اردبیل

3جغرافیاي طبیعی-اقلیم شناسی در برنامه ریزي محیطیواحد اردبیل

3جغرافیاي طبیعی -اقلیم شناسیواحد اردبیل

3حسابداريواحد اردبیل

3حقوقواحد اردبیل

3حقوق - حقوق ثبتیواحد اردبیل

3حقوق جزا و جرم شناسیواحد اردبیل

3حقوق خصوصیواحد اردبیل

3حقوق کیفري و جرم شناسیواحد اردبیل

3دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد اردبیل

3دبیري زبان انگلیسیواحد اردبیل

3دبیري زبان وادبیات فارسیواحد اردبیل

3دبیري علوم تجربیواحد اردبیل

3دینی وعربیواحد اردبیل

3روان شناسیواحد اردبیل

3روان شناسی بالینیواحد اردبیل

3روان شناسی تربیتیواحد اردبیل

3روان شناسی عمومیواحد اردبیل

3روانشناسیواحد اردبیل

3روانشناسی - روانشناسی بالینیواحد اردبیل

3روانشناسی بالینیواحد اردبیل

3روانشناسی تربیتیواحد اردبیل

3روانشناسی عمومیواحد اردبیل

3ریاضیواحد اردبیل

3ریاضی - آنالیزواحد اردبیل



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3ریاضی - دبیري ریاضیواحد اردبیل

3ریاضی - ریاضی کاربرديواحد اردبیل

3ریاضی - ریاضی محضواحد اردبیل

3ریاضی کاربردي ـ آنالیز عدديواحد اردبیل

3ریاضی محضواحد اردبیل

3ریاضی محض-آنالیزواحد اردبیل

3ریاضیات و کاربردهاواحد اردبیل

3زبان انگلیسیواحد اردبیل

3زبان شناسیواحد اردبیل

3زبان و ادبیات فارسی - ادبیات غناییواحد اردبیل

3زبان وادبیات انگلیسیواحد اردبیل

3زبان وادبیات فارسیواحد اردبیل

3زبانشناسی همگانیواحد اردبیل

3زیست شناسی - بیوشیمی گرایش بیوشیمیواحد اردبیل

3زیست شناسی - علوم گیاهیواحد اردبیل

3زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد اردبیل

3زیست شناسی -بیوشیمیواحد اردبیل

3زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولیواحد اردبیل

3زیست شناسی جانوري - زیست شناسی سلولی و تکوینیواحد اردبیل

3زیست شناسی جانوري - سلولی و تکوینیواحد اردبیل

3زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد اردبیل

3زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمیواحد اردبیل

3زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولیواحد اردبیل

3زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد اردبیل

3زیست شناسی گیاهی - سلولی و تکوینیواحد اردبیل

3زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژيواحد اردبیل

3ژئومورفولوژي - برنامه ریزي محیطیواحد اردبیل

3ژئومورفولوژي - ژئومورفولوژي و آمایش محیطواحد اردبیل

3ژئومورفولوژي - هیدرو ژئومورفولوژي در برنامه ریزي محیطیواحد اردبیل

3شیمیواحد اردبیل

3شیمی- کاربرديواحد اردبیل

3شیمی - شیمی داروییواحد اردبیل

3شیمی - فناوري اطالعاتواحد اردبیل

3شیمی - فیتوشیمیواحد اردبیل

3شیمی - نانوشیمیواحد اردبیل

3شیمی -شیمی آلیواحد اردبیل

3شیمی -شیمی تجزیهواحد اردبیل

3شیمی -شیمی فیزیکواحد اردبیل

3شیمی -شیمی کاربرديواحد اردبیل

3شیمی -شیمی معدنیواحد اردبیل

3شیمی آلیواحد اردبیل

3شیمی فیزیکواحد اردبیل

3شیمی کاربرديواحد اردبیل



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3شیمی گرایش شیمی آلیواحد اردبیل

3شیمی گرایش شیمی داروییواحد اردبیل

3شیمی گرایش شیمی فیزیکواحد اردبیل

3شیمی گرایش فناوري اطالعاتواحد اردبیل

3شیمی محضواحد اردبیل

3شیمی معدنیواحد اردبیل

3علمی - کاربردي خدمات جهانگرديواحد اردبیل

3علمی کاربردي حسابداريواحد اردبیل

3علمی کاربردي خدمات مسافرتی و جهانگرديواحد اردبیل

3علوم ارتباطاتواحد اردبیل

3علوم ارتباطات اجتماعیواحد اردبیل

3علوم آزمایشگاهیواحد اردبیل

3علوم تجربیواحد اردبیل

3علوم تربیتیواحد اردبیل

3علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد اردبیل

3علوم تربیتی - تکنولوژي آموزشیواحد اردبیل

3علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد اردبیل

3علوم جانوري - بافت شناسی و جنین شناسیواحد اردبیل

3علوم جانوري - زیست شناسی سلولی و تکوینیواحد اردبیل

3علوم قرآن و حدیثواحد اردبیل

3علوم قرآن و حدیثواحد اردبیل

3علوم کامپیوترواحد اردبیل

3علوم محیط زیستواحد اردبیل

3علوم مهندسیواحد اردبیل

3علوم و فناوري نانو - نانو شیمیواحد اردبیل

3علوم ورزشیواحد اردبیل

3علوم ورزشی - علوم انسانی ورزشواحد اردبیل

3علوم ورزشی - علوم زیستی ورزشواحد اردبیل

3علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزشواحد اردبیل

3علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزشواحد اردبیل

3فقه و حقوق اسالمیواحد اردبیل

3فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد اردبیل

3فیتو شیمیواحد اردبیل

3فیزیکواحد اردبیل

3فیزیک- اتمی و مولکولیواحد اردبیل

3فیزیک - فیزیک پالسماواحد اردبیل

3فیزیک - فیزیک ماده چگالواحد اردبیل

3فیزیک مهندسیواحد اردبیل

3کاردانی امور بانکیواحد اردبیل

3کاردانی امور دولتیواحد اردبیل

3کاردانی امور مالی و مالیاتیواحد اردبیل

3کاردانی آموزش دینی و عربیواحد اردبیل

3کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد اردبیل

3کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد اردبیل



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد اردبیل

3کاردانی حرفه اي تربیت بدنی - مربیگري پایه شناواحد اردبیل

3کاردانی حسابداريواحد اردبیل

3کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد اردبیل

3ماماییواحد اردبیل

3مترجمی زبان انگلیسیواحد اردبیل

3محاسبات نرم - ساختارهاي جبري منطقیواحد اردبیل

3مدیریت اجراییواحد اردبیل

3مدیریت آموزشیواحد اردبیل

3مدیریت بازرگانیواحد اردبیل

3مدیریت بیمهواحد اردبیل

3مدیریت خانوادهواحد اردبیل

3مدیریت دولتیواحد اردبیل

3مدیریت دولتی-مدیریت تطبیقی و توسعهواحد اردبیل

3مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد اردبیل

3مدیریت دولتی - طراحی سازمان هاي دولتیواحد اردبیل

3مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانیواحد اردبیل

3مدیریت صنعتیواحد اردبیل

3مدیریت فرهنگی هنريواحد اردبیل

3مدیریت کسب و کار - استراتژيواحد اردبیل

3مدیریت کسب و کار - بازاریابیواحد اردبیل

3مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد اردبیل

3مدیریت ورزشیواحد اردبیل

3مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزشواحد اردبیل

واحد اردبیل

مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان ها و رویدادهاي 

3ورزشی

3مشاورهواحد اردبیل

3معارف اسالمیواحد اردبیل

3مهندسی اپتیک و لیزرواحد اردبیل

3میکروبیولوژيواحد اردبیل

3میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زاواحد اردبیل

3میکروبیولوژي - میکروب هاي بیماري زاواحد اردبیل

3نانوشیمیواحد اردبیل

3پرستاريواحد اردبیل-ظرفیت مازاد خودگردان

3پزشکیواحد اردبیل-ظرفیت مازاد خودگردان

3علوم آزمایشگاهیواحد اردبیل-ظرفیت مازاد خودگردان

3ماماییواحد اردبیل-ظرفیت مازاد خودگردان

3اقتصادواحد ارومیه

3اقتصاد اسالمیواحد ارومیه

3اقتصاد بازرگانیواحد ارومیه

3اقتصادانرژيواحد ارومیه

3الهیات و معارف اسالمی - ادیان و عرفانواحد ارومیه

3الهیات و معارف اسالمی - تاریخ و تمدن ملل اسالمیواحد ارومیه

3الهیات و معارف اسالمی - علوم قرآن و حدیثواحد ارومیه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد ارومیه

3امور گمرکیواحد ارومیه

3آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی - امدادگر ورزشیواحد ارومیه

3آموزش ابتداییواحد ارومیه

3آموزش بزرگساالنواحد ارومیه

3آموزش زبان انگلیسیواحد ارومیه

3آموزش و بهسازي منابع انسانیواحد ارومیه

3آموزش و پرورش ابتداییواحد ارومیه

3برنامه ریزي درسیواحد ارومیه

3تاریخ و تمدن ملل اسالمیواحد ارومیه

3تحقیقات آموزشیواحد ارومیه

3تربیت بدنیواحد ارومیه

3تربیت بدنی - مربیگريواحد ارومیه

3تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد ارومیه

3تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد ارومیه

3تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد ارومیه

3تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد ارومیه

3تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد ارومیه

3تکنولوژي آموزشیواحد ارومیه

3حسابداريواحد ارومیه

3حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد ارومیه

3حقوقواحد ارومیه

3حقوق بین المللواحد ارومیه

3حقوق جزا و جرم شناسیواحد ارومیه

3حقوق خصوصیواحد ارومیه

3حقوق عمومیواحد ارومیه

3دبیري تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد ارومیه

3دبیري زبان وادبیات فارسیواحد ارومیه

3دینی وعربیواحد ارومیه

3رفتار حرکتی - آموزش تربیت بدنیواحد ارومیه

3رفتار حرکتی - رشد حرکتیواحد ارومیه

3روان شناسیواحد ارومیه

3روان شناسی بالینیواحد ارومیه

3روان شناسی تربیتیواحد ارومیه

3روان شناسی عمومیواحد ارومیه

3روان شناسی و آموزش کودکان استثناییواحد ارومیه

3روانشناسیواحد ارومیه

3روانشناسی - روانشناسی عمومیواحد ارومیه

3روانشناسی بالینیواحد ارومیه

3روانشناسی تربیتیواحد ارومیه

3روانشناسی عمومیواحد ارومیه

3روانشناسی و آموزش کودکان استثنائیواحد ارومیه

3زبان فرانسه - ادبیواحد ارومیه

3زبان فرانسه شاخه ادبیواحد ارومیه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3زبان و ادبیات فارسی- ادبیات تطبیقیواحد ارومیه

3زبان و ادبیات فارسی - ادبیات پایداريواحد ارومیه

3زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی (فارسی - عربی)واحد ارومیه

3زبان و ادبیات فرانسهواحد ارومیه

3زبان وادبیات انگلیسیواحد ارومیه

3زبان وادبیات فارسیواحد ارومیه

3علمی کاربردي حسابداريواحد ارومیه

3علوم اقتصاديواحد ارومیه

3علوم اقتصادي - اقتصاد اسالمیواحد ارومیه

3علوم اقتصادي - اقتصاد انرژيواحد ارومیه

3علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگانیواحد ارومیه

3علوم اقتصادي - اقتصاد مالیواحد ارومیه

3علوم اقتصادي - اقتصاد نظريواحد ارومیه

3علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي و برنامه ریزيواحد ارومیه

3علوم اقتصادي گرایش مالیواحد ارومیه

3علوم تربیتیواحد ارومیه

3علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد ارومیه

3علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد ارومیه

3علوم تربیتی -برنامه ریزي درسیواحد ارومیه

3علوم قضاییواحد ارومیه

3علوم ورزشیواحد ارومیه

3فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد ارومیه

3کاردانی امور گمرکیواحد ارومیه

3کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد ارومیه

3کاردانی حرفه اي مدیریت - امور اداريواحد ارومیه

3کاردانی حسابداريواحد ارومیه

3کاردانی علوم ورزشیواحد ارومیه

3کاردانی مدیریت بازرگانیواحد ارومیه

3کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد ارومیه

3کودکان استثنایی (عقب ماندگان ذهنی)واحد ارومیه

3مترجمی زبان انگلیسیواحد ارومیه

3مدیریت اجراییواحد ارومیه

3مدیریت امور بانکیواحد ارومیه

3مدیریت آموزشیواحد ارومیه

3مدیریت بازرگانیواحد ارومیه

3مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد ارومیه

3مدیریت بیمهواحد ارومیه

3مدیریت دولتیواحد ارومیه

3مدیریت دولتی-تصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومیواحد ارومیه

3مدیریت دولتی - خط مشی گذاري عمومیواحد ارومیه

3مدیریت صنعتیواحد ارومیه

3مدیریت کسب و کار - استراتژيواحد ارومیه

3مدیریت کسب و کار - بازاریابیواحد ارومیه

3مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد ارومیه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مدیریت مالیواحد ارومیه

3مشاورهواحد ارومیه

3معارف اسالمیواحد ارومیه

3حسابداريواحد ارومیه - پردیس بین المللی ماکو

3حقوق خصوصیواحد ارومیه - پردیس بین المللی ماکو

3رفتار حرکتی - آموزش تربیت بدنیواحد ارومیه - پردیس بین المللی ماکو

3روان شناسی عمومیواحد ارومیه - پردیس بین المللی ماکو

3فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد ارومیه - پردیس بین المللی ماکو

3حسابداريواحد ارومیه - مرکز بین المللی ماکو

3رفتار حرکتی - آموزش تربیت بدنیواحد ارومیه - مرکز بین المللی ماکو

3روان شناسی عمومیواحد ارومیه - مرکز بین المللی ماکو

3ادبیات عربیواحد اسالمشهر

3اقتصادواحد اسالمشهر

3الهیات و معارف اسالمیواحد اسالمشهر

3الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد اسالمشهر

3الهیات و معارف اسالمی - فلسفه و حکمت اسالمیواحد اسالمشهر

3امور اداريواحد اسالمشهر

3آموزش ابتداییواحد اسالمشهر

3آموزش دینی - عربیواحد اسالمشهر

3آموزش دینی و عربیواحد اسالمشهر

3آموزش ریاضیواحد اسالمشهر

3آموزش زبان انگلیسیواحد اسالمشهر

3آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد اسالمشهر

3آموزش علوم تجربیواحد اسالمشهر

3آموزش و بهسازي منابع انسانیواحد اسالمشهر

3آموزش و پرورش ابتداییواحد اسالمشهر

3برنامه ریزي درسیواحد اسالمشهر

3برنامه ریزي سیستمهاي اقتصاديواحد اسالمشهر

3بیوشیمیواحد اسالمشهر

3تحقیقات آموزشیواحد اسالمشهر

3تربیت بدنیواحد اسالمشهر

3تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد اسالمشهر

3تربیت بدنی - مربیگريواحد اسالمشهر

3تربیت بدنی -مدیریتواحد اسالمشهر

3تربیت بدنی و علوم ورزشی- ورزش همگانیواحد اسالمشهر

3تربیت بدنی و علوم ورزشی-بیومکانیک ورزشیواحد اسالمشهر

3تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشیواحد اسالمشهر

3تربیت بدنی و علوم ورزشی - رفتار حرکتیواحد اسالمشهر

3تربیت بدنی و علوم ورزشی -فیزیولوژي ورزشیواحد اسالمشهر

3تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد اسالمشهر

3تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد اسالمشهر

3تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد اسالمشهر

3تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد اسالمشهر

3تربیت معلم آموزش ریاضیواحد اسالمشهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد اسالمشهر

3تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد اسالمشهر

3تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد اسالمشهر

3تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد اسالمشهر

3توسعه اقتصادي و برنامه ریزيواحد اسالمشهر

3جغرافیاواحد اسالمشهر

3جغرافیا و برنامه ریزي شهريواحد اسالمشهر

3جغرافیا و برنامه ریزي شهري - آمایش شهريواحد اسالمشهر

3جغرافیا و برنامه ریزي شهري - محیط زیست شهريواحد اسالمشهر

3جغرافیا و برنامه ریزي گردشگريواحد اسالمشهر

واحد اسالمشهر

جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري - برنامه ریزي فضایی و مجتمع 

3هاي گردشگري

3حسابداريواحد اسالمشهر

3حسابداري- مالیاتیواحد اسالمشهر

3حسابداري - حسابرسیواحد اسالمشهر

3حسابداري -دولتیواحد اسالمشهر

3حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد اسالمشهر

3حقوقواحد اسالمشهر

3حقوق - حقوق ثبتیواحد اسالمشهر

3حقوق جزا و جرم شناسیواحد اسالمشهر

3حقوق خصوصیواحد اسالمشهر

3دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد اسالمشهر

3دبیري زبان وادبیات فارسیواحد اسالمشهر

3دبیري علوم تجربیواحد اسالمشهر

3دینی وعربیواحد اسالمشهر

3راهنمایی و مشاورهواحد اسالمشهر

3روان شناسیواحد اسالمشهر

3روان شناسی بالینیواحد اسالمشهر

3روان شناسی تربیتیواحد اسالمشهر

3روانشناسیواحد اسالمشهر

3روانشناسی بالینیواحد اسالمشهر

3روانشناسی تربیتیواحد اسالمشهر

3ریاضیواحد اسالمشهر

3ریاضی - دبیري ریاضیواحد اسالمشهر

3ریاضی - ریاضیات مالیواحد اسالمشهر

3ریاضی کاربردي - ریاضی مالیواحد اسالمشهر

3زبان و ادبیات عربواحد اسالمشهر

3زبان وادبیات عربیواحد اسالمشهر

3زبان وادبیات فارسیواحد اسالمشهر

3زمین شناسیواحد اسالمشهر

3زمین شناسی - پترولوژيواحد اسالمشهر

3زمین شناسی زیست محیطیواحد اسالمشهر

3زیست شناسیواحد اسالمشهر

3زیست شناسی- عمومیواحد اسالمشهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3زیست شناسی- فیزیولوژي گیاهیواحد اسالمشهر

3زیست شناسی - بیوشیمی گرایش بیوشیمیواحد اسالمشهر

3زیست شناسی - سلولی و مولکولیواحد اسالمشهر

3زیست شناسی - علوم جانوريواحد اسالمشهر

3زیست شناسی - علوم جانوري گرایش بیو سیستماتیک جانوريواحد اسالمشهر

واحد اسالمشهر

زیست شناسی - علوم جانوري گرایش زیست شناسی سلولی و 

3تکوینی

3زیست شناسی - علوم گیاهیواحد اسالمشهر

3زیست شناسی - علوم گیاهی -فیزیولوژي گیاهیواحد اسالمشهر

3زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژي گیاهیواحد اسالمشهر

3زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد اسالمشهر

3زیست شناسی -بیوشیمیواحد اسالمشهر

3زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولیواحد اسالمشهر

3زیست شناسی جانوريواحد اسالمشهر

3زیست شناسی جانوري - بیوسیستماتیکواحد اسالمشهر

3زیست شناسی جانوري - سلولی و تکوینیواحد اسالمشهر

3زیست شناسی جانوري - فیزیولوژيواحد اسالمشهر

3زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد اسالمشهر

3زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمیواحد اسالمشهر

3زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد اسالمشهر

3زیست شناسی گیاهیواحد اسالمشهر

3زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژيواحد اسالمشهر

3شیمی- کاربرديواحد اسالمشهر

3شیمی- محضواحد اسالمشهر

3شیمی -شیمی آلیواحد اسالمشهر

3شیمی -شیمی فیزیکواحد اسالمشهر

3شیمی -شیمی معدنیواحد اسالمشهر

3شیمی کاربرديواحد اسالمشهر

3شیمی گرایش شیمی آلیواحد اسالمشهر

3شیمی محضواحد اسالمشهر

3علمی کاربردي حسابداريواحد اسالمشهر

3علوم اقتصاديواحد اسالمشهر

3علوم اقتصادي - اقتصاد نظريواحد اسالمشهر

3علوم اقتصادي - برنامه ریزي سیستم هاي اقتصاديواحد اسالمشهر

3علوم اقتصادي - برنامه ریزي سیستمهاي اقتصاديواحد اسالمشهر

3علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي و برنامه ریزيواحد اسالمشهر

3علوم تجربیواحد اسالمشهر

3علوم تربیتیواحد اسالمشهر

3علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد اسالمشهر

3علوم تربیتی - برنامه ریزي آموزشیواحد اسالمشهر

3علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد اسالمشهر

3علوم تربیتی -برنامه ریزي درسیواحد اسالمشهر

3علوم زمین - پترولوژيواحد اسالمشهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3علوم زمین - زمین شناسی زیست محیطیواحد اسالمشهر

3علوم کامپیوترواحد اسالمشهر

3علوم کامپیوتر - الگوریتم و نظریه محاسبهواحد اسالمشهر

3علوم کامپیوتر - نظریه محاسبهواحد اسالمشهر

3علوم گیاهیواحد اسالمشهر

3علوم گیاهی - فیزیولوژيواحد اسالمشهر

3علوم ورزشیواحد اسالمشهر

3علوم ورزشی - علوم انسانی ورزشواحد اسالمشهر

3علوم ورزشی - علوم زیستی ورزشواحد اسالمشهر

3علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزشواحد اسالمشهر

3علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزشواحد اسالمشهر

3فقه و حقوق اسالمیواحد اسالمشهر

3فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد اسالمشهر

3فلسفه و کالم اسالمیواحد اسالمشهر

3فیزیولوژي ورزشیواحد اسالمشهر

3فیزیولوژي ورزشی - بیوشیمی و متابولیسم ورزشیواحد اسالمشهر

3فیزیولوژي ورزشی - تغذیه ورزشواحد اسالمشهر

3فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستیواحد اسالمشهر

3فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت ورزشی محضواحد اسالمشهر

3فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی عصبی عضالنیواحد اسالمشهر

3کاردانی حرفه اي حقوق- حقوق ثبتیواحد اسالمشهر

3کاردانی آموزش دینی و عربیواحد اسالمشهر

3کاردانی آموزش ریاضیواحد اسالمشهر

3کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد اسالمشهر

3کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد اسالمشهر

3کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد اسالمشهر

3کاردانی حسابداريواحد اسالمشهر

3کاردانی علوم ورزشیواحد اسالمشهر

3کاردانی مدیریت بازرگانیواحد اسالمشهر

3کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد اسالمشهر

3مالی - مهندسی مالیواحد اسالمشهر

3مترجمی زبان انگلیسیواحد اسالمشهر

3مددکاري اجتماعیواحد اسالمشهر

3مدیریت اجراییواحد اسالمشهر

3مدیریت آموزشیواحد اسالمشهر

3مدیریت آموزشیواحد اسالمشهر

3مدیریت بازرگانیواحد اسالمشهر

3مدیریت کسب و کار - استراتژيواحد اسالمشهر

3مدیریت کسب و کار - بازاریابیواحد اسالمشهر

3مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد اسالمشهر

3مدیریت مالیواحد اسالمشهر

3مدیریت وبرنامه ریزي آموزشیواحد اسالمشهر

3مدیریت ورزشیواحد اسالمشهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشیواحد اسالمشهر

3معارف اسالمیواحد اسالمشهر

3میکروبیولوژيواحد اسالمشهر

3میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زاواحد اسالمشهر

3میکروبیولوژي - میکروب هاي بیماري زاواحد اسالمشهر

3نانوفیزیکواحد اسالمشهر

3ادبیات عربیواحد الکترونیکی

3ادیان و عرفانواحد الکترونیکی

3اقتصادواحد الکترونیکی

3اقتصاد اسالمیواحد الکترونیکی

3اقتصادانرژيواحد الکترونیکی

3الهیات و معارف اسالمی - ادیان و عرفانواحد الکترونیکی

3الهیات و معارف اسالمی - تاریخ و تمدن ملل اسالمیواحد الکترونیکی

3الهیات و معارف اسالمی - علوم قرآن و حدیثواحد الکترونیکی

3الهیات و معارف اسالمی - فقه شافعیواحد الکترونیکی

3الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد الکترونیکی

3ام بی اي مدیریت بازرگانی و بازاریابی بین المللی - بازاریابیواحد الکترونیکی

3امور فرهنگی - مدیریت امور فرهنگیواحد الکترونیکی

3امور فرهنگی ـ برنامه ریزي امور فرهنگیواحد الکترونیکی

3اندیشه سیاسی در اسالمواحد الکترونیکی

3آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)واحد الکترونیکی

3آب و هواشناسی - آب و هواشناسی محیطیواحد الکترونیکی

3آب و هواشناسی - مخاطرات آب و هواییواحد الکترونیکی

3آموزش زبان انگلیسیواحد الکترونیکی

3آموزش زبان آلمانیواحد الکترونیکی

3آموزش زبان روسیواحد الکترونیکی

3آموزش زبان فرانسهواحد الکترونیکی

3آموزش و بهسازي منابع انسانیواحد الکترونیکی

3آموزش و پرورش ابتداییواحد الکترونیکی

3باستان شناسیواحد الکترونیکی

3باستان شناسی - پیش از تاریخواحد الکترونیکی

3باستان شناسی - دوران تاریخیواحد الکترونیکی

3باستان شناسی - دوران تاریخی ایرانواحد الکترونیکی

3بانکداري اسالمیواحد الکترونیکی

3برنامه ریزي اجتماعی و تعاونواحد الکترونیکی

3برنامه ریزي امور فرهنگیواحد الکترونیکی

3برنامه ریزي درسیواحد الکترونیکی

3برنامه ریزي سیستمهاي اقتصاديواحد الکترونیکی

3بیومکانیک ورزشیواحد الکترونیکی

3پژوهش علوم اجتماعیواحد الکترونیکی

3تاریخواحد الکترونیکی

3تاریخ - تاریخ ایران باستانواحد الکترونیکی

3تاریخ - مطالعات خلیج فارسواحد الکترونیکی
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ترازرشتهواحد

3تاریخ -تاریخ اسالمواحد الکترونیکی

3تاریخ -تاریخ ایران اسالمیواحد الکترونیکی

3تاریخ -تاریخ عمومی جهانواحد الکترونیکی

3تاریخ و تمدن ملل اسالمیواحد الکترونیکی

3تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشواحد الکترونیکی

3تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش - تعلیم و تربیت اسالمیواحد الکترونیکی

3تحقیقات آموزشیواحد الکترونیکی

3تربیت بدنی و علوم ورزشی-بیومکانیک ورزشیواحد الکترونیکی

3تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد الکترونیکی

3تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد الکترونیکی

3تکنولوژي آموزشیواحد الکترونیکی

3توسعه اقتصادي و برنامه ریزيواحد الکترونیکی

3جامعه شناسیواحد الکترونیکی

3جامعه شناسی ورزشیواحد الکترونیکی

3جغرافیا و برنامه ریزي روستاییواحد الکترونیکی

3جغرافیا و برنامه ریزي روستایی - برنامه ریزي کالبدي-فضاییواحد الکترونیکی

3جغرافیا و برنامه ریزي شهريواحد الکترونیکی

3جغرافیا و برنامه ریزي شهري - آمایش شهريواحد الکترونیکی

3جغرافیا و برنامه ریزي گردشگريواحد الکترونیکی

3جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري - گردشگري شهريواحد الکترونیکی

3جغرافیاي سیاسیواحد الکترونیکی

3جغرافیاي سیاسی - آمایش سیاسی فضاواحد الکترونیکی

3جمعیت شناسیواحد الکترونیکی

3حسابداريواحد الکترونیکی

3حسابرسیواحد الکترونیکی

3حقوقواحد الکترونیکی

3حقوق - حقوق ثبتیواحد الکترونیکی

3حقوق بین المللواحد الکترونیکی

3حقوق تجارت بین المللواحد الکترونیکی

3حقوق ثبت اسناد و امالكواحد الکترونیکی

3حقوق جزا و جرم شناسیواحد الکترونیکی

3حقوق خصوصیواحد الکترونیکی

3حقوق عمومیواحد الکترونیکی

3حقوق مالی - اقتصاديواحد الکترونیکی

3حقوق محیط زیستواحد الکترونیکی

3رفتار حرکتیواحد الکترونیکی

3رفتار حرکتی - آموزش تربیت بدنیواحد الکترونیکی

3رفتار حرکتی - رشد حرکتیواحد الکترونیکی

3رفتار حرکتی - یادگیري و کنترل حرکتیواحد الکترونیکی

3روابط بین المللواحد الکترونیکی

3روابط عمومیواحد الکترونیکی

3روان شناسیواحد الکترونیکی
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3روان شناسی اسالمی - روان شناسی مثبت گراواحد الکترونیکی

3روان شناسی بالینیواحد الکترونیکی

3روان شناسی تربیتیواحد الکترونیکی

3روان شناسی شخصیتواحد الکترونیکی

3روان شناسی صنعتی و سازمانیواحد الکترونیکی

3روان شناسی عمومیواحد الکترونیکی

3روان شناسی و آموزش کودکان استثناییواحد الکترونیکی

3روانشناسیواحد الکترونیکی

3روانشناسی-صنعتی و سازمانیواحد الکترونیکی

3روانشناسی اسالمی - روانشناسی مثبت گراواحد الکترونیکی

3روانشناسی بالینیواحد الکترونیکی

3روانشناسی تربیتیواحد الکترونیکی

3روانشناسی شخصیتواحد الکترونیکی

3روانشناسی صنعتی و سازمانیواحد الکترونیکی

3روانشناسی عمومیواحد الکترونیکی

3روانشناسی و آموزش کودکان استثنائیواحد الکترونیکی

3روانشناسی ورزشیواحد الکترونیکی

3روزنامه نگاريواحد الکترونیکی

3زبان شناسیواحد الکترونیکی

3زبان شناسی همگانیواحد الکترونیکی

3زبان فرانسه - ادبیواحد الکترونیکی

3زبان فرانسه - مترجمیواحد الکترونیکی

3زبان و ادبیات آلمانیواحد الکترونیکی

3زبان و ادبیات عربواحد الکترونیکی

3زبان و ادبیات فارسی- ادبیات تطبیقیواحد الکترونیکی

3زبان و ادبیات فرانسهواحد الکترونیکی

3زبان و زبان شناسیواحد الکترونیکی

3زبان وادبیات ارمنیواحد الکترونیکی

3زبان وادبیات انگلیسیواحد الکترونیکی

3زبان وادبیات عربیواحد الکترونیکی

3زبان وادبیات فارسیواحد الکترونیکی

3زبان وادبیات فرانسه-ادبیواحد الکترونیکی

3زبان هاي باستانی ایرانواحد الکترونیکی

3زبانشناسی همگانیواحد الکترونیکی

3ژئومورفولوژي - ژئومورفولوژي و آمایش محیطواحد الکترونیکی

3سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی - سنجش از دورواحد الکترونیکی

واحد الکترونیکی

سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی - سیستم اطالعات 

3جغرافیایی

واحد الکترونیکی

سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی - مدیریت مخاطرات 

3محیطی

3سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی - مطالعات آب و خاكواحد الکترونیکی
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واحد الکترونیکی

سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی - مطالعات شهري و 

3روستایی

واحد الکترونیکی

سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی - هواشناسی ماهواره 

3اي

3سنجش و اندازه گیري (روانسنجی)واحد الکترونیکی

3طبیعت گرديواحد الکترونیکی

3طبیعت گردي (اکوتوریسم)واحد الکترونیکی

3عرفان اسالمیواحد الکترونیکی

3علم اطالعات و دانش شناسی-مدیریت اطالعاتواحد الکترونیکی

3علم اطالعات و دانش شناسی-مطالعات کتابخانه هاي عمومیواحد الکترونیکی

3علوم اجتماعی - مردم شناسیواحد الکترونیکی

3علوم اجتماعی -جامعه شناسیواحد الکترونیکی

3علوم اجتماعی -جمعیت شناسیواحد الکترونیکی

3علوم ارتباطات اجتماعیواحد الکترونیکی

3علوم ارتباطات اجتماعی ـ روابط عمومیواحد الکترونیکی

3علوم اقتصاديواحد الکترونیکی

3علوم اقتصادي - اقتصاد اسالمیواحد الکترونیکی

3علوم اقتصادي - اقتصاد انرژيواحد الکترونیکی

3علوم اقتصادي - بانکداري اسالمیواحد الکترونیکی

3علوم اقتصادي - برنامه ریزي سیستم هاي اقتصاديواحد الکترونیکی

3علوم اقتصادي - برنامه ریزي سیستمهاي اقتصاديواحد الکترونیکی

3علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي و برنامه ریزيواحد الکترونیکی

3علوم تربیتیواحد الکترونیکی

3علوم تربیتی - برنامه ریزي آموزشیواحد الکترونیکی

3علوم تربیتی - تکنولوژي آموزشیواحد الکترونیکی

3علوم تربیتی -برنامه ریزي درسیواحد الکترونیکی

3علوم تربیتی ـ آموزش و پرورش پیش دبستانیواحد الکترونیکی

3علوم حدیثواحد الکترونیکی

3علوم حدیث - نهج البالغهواحد الکترونیکی

3علوم سیاسیواحد الکترونیکی

3علوم قرآن و حدیثواحد الکترونیکی

3علوم قرآن و حدیثواحد الکترونیکی

3علوم قضاییواحد الکترونیکی

3علوم ورزشیواحد الکترونیکی

3فرهنگ و زبانهاي باستانیواحد الکترونیکی

3فقه شافعیواحد الکترونیکی

3فقه مقارن و حقوق جزاي اسالمیواحد الکترونیکی

3فقه و حقوق جزاواحد الکترونیکی

3فقه و حقوق خصوصیواحد الکترونیکی

3فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد الکترونیکی

3فلسفهواحد الکترونیکی

3فلسفه علمواحد الکترونیکی

3فلسفه و حکمت اسالمیواحد الکترونیکی
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ترازرشتهواحد

3فلسفه و کالم اسالمیواحد الکترونیکی

3فیزیولوژي ورزشی - تغذیه ورزشواحد الکترونیکی

3فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستیواحد الکترونیکی

3فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت ورزشی بالینیواحد الکترونیکی

3فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی کاربرديواحد الکترونیکی

3کارآفرینی - کسب و کار جدیدواحد الکترونیکی

3کارآفرینی - کسب و کار جدیدواحد الکترونیکی

3کودکان استثنایی (عقب ماندگان ذهنی)واحد الکترونیکی

3مترجمی زبان انگلیسیواحد الکترونیکی

3مترجمی زبان آلمانیواحد الکترونیکی

3مترجمی زبان فرانسهواحد الکترونیکی

3مددکاري اجتماعیواحد الکترونیکی

3مدیریت اجراییواحد الکترونیکی

3مدیریت ام بی اي - مدیریت بازاریابیواحد الکترونیکی

3مدیریت امور بانکیواحد الکترونیکی

3مدیریت امور فرهنگیواحد الکترونیکی

3مدیریت امور گمرکیواحد الکترونیکی

3مدیریت امورشهريواحد الکترونیکی

3مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)واحد الکترونیکی

3مدیریت آموزشیواحد الکترونیکی

3مدیریت بازرگانیواحد الکترونیکی

3مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد الکترونیکی

3مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلیواحد الکترونیکی

3مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللیواحد الکترونیکی

3مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد الکترونیکی

3مدیریت بازرگانی - کارآفرینیواحد الکترونیکی

3مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیکواحد الکترونیکی

3مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمهواحد الکترونیکی

3مدیریت بازرگانی - مدیریت تحولواحد الکترونیکی

3مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد الکترونیکی

3مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (اچ اس اي)واحد الکترونیکی

3مدیریت بیمهواحد الکترونیکی

3مدیریت تکنولوژي - استراتژي هاي توسعه صنعتیواحد الکترونیکی

3مدیریت تکنولوژي - استراتژیهاي توسعه صنعتیواحد الکترونیکی

3مدیریت تکنولوژي - انتقال تکنولوژيواحد الکترونیکی

3مدیریت تکنولوژي - سیاست هاي تحقیق و توسعهواحد الکترونیکی

3مدیریت تکنولوژي - نوآوري تکنولوژيواحد الکترونیکی

3مدیریت دولتیواحد الکترونیکی

3مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیواحد الکترونیکی

3مدیریت دولتی- مدیریت نیروي انسانیواحد الکترونیکی

3مدیریت دولتی-مدیریت تحولواحد الکترونیکی

3مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد الکترونیکی

3مدیریت دولتی - تشکیالت و روشهاواحد الکترونیکی

3مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیواحد الکترونیکی
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3مدیریت دولتی - خط مشی گذاري عمومیواحد الکترونیکی

3مدیریت دولتی - طراحی سازمان هاي دولتیواحد الکترونیکی

3مدیریت دولتی - مدیریت سیستمهاي اطالعاتیواحد الکترونیکی

3مدیریت شهريواحد الکترونیکی

3مدیریت صنعتیواحد الکترونیکی

3مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیاتواحد الکترونیکی

3مدیریت صنعتی - تولیدواحد الکترونیکی

3مدیریت صنعتی - تولید و عملیاتواحد الکترونیکی

3مدیریت صنعتی - مالیواحد الکترونیکی

3مدیریت صنعتی - مدیریت عملکردواحد الکترونیکی

3مدیریت فرهنگی هنريواحد الکترونیکی

3مدیریت فناوري اطالعاتواحد الکترونیکی

3مدیریت فناوري اطالعات - سیستم هاي اطالعاتی پیشرفتهواحد الکترونیکی

3مدیریت فناوري اطالعات - سیستمهاي اطالعاتی پیشرفتهواحد الکترونیکی

3مدیریت فناوري اطالعات - کسب و کار الکترونیکواحد الکترونیکی

3مدیریت فناوري اطالعات - مدیریت دانشواحد الکترونیکی

3مدیریت فناوري اطالعات - مدیریت منابع اطالعاتیواحد الکترونیکی

3مدیریت کارآفرینی - کسب و کار جدیدواحد الکترونیکی

3مدیریت کسب و کار - استراتژيواحد الکترونیکی

3مدیریت کسب و کار - بازاریابیواحد الکترونیکی

3مدیریت کسب و کار - عملیات و زنجیره تامینواحد الکترونیکی

3مدیریت کسب و کار - فناوريواحد الکترونیکی

3مدیریت کسب و کار - مالیواحد الکترونیکی

3مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد الکترونیکی

3مدیریت مالیواحد الکترونیکی

3مدیریت ورزشیواحد الکترونیکی

3مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزشواحد الکترونیکی

3مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشیواحد الکترونیکی

3مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزش هاي تفریحیواحد الکترونیکی

3مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزشهاي تفریحیواحد الکترونیکی

3مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشیواحد الکترونیکی

3مدیریت ورزشی - مدیریت رسانه هاي ورزشیواحد الکترونیکی

3مدیریت ورزشی - مدیریت رویدادهاي ورزشیواحد الکترونیکی

3مردم شناسیواحد الکترونیکی

3مشاورهواحد الکترونیکی

3مشاوره - مشاوره توانبخشیواحد الکترونیکی

3مشاوره - مشاوره خانوادهواحد الکترونیکی

3مشاوره ـ مشاوره مدرسهواحد الکترونیکی

3مشاوره و راهنماییواحد الکترونیکی

3مطالعات زنان ـ زن و خانوادهواحد الکترونیکی

3مطالعات فرهنگی و رسانهواحد الکترونیکی

3مطالعات منطقه ايواحد الکترونیکی



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مطالعات منطقه اي - مطالعات اروپاواحد الکترونیکی

3مطالعات منطقه اي - مطالعات آسیاي مرکزي و قفقازواحد الکترونیکی

3آموزش زبان روسیواحد الکترونیکی - با همکاري روسیه

3حقوق بین المللواحد الکترونیکی - با همکاري روسیه

3مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد الکترونیکی - با همکاري روسیه

3مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللیواحد الکترونیکی - با همکاري روسیه

3مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیکواحد الکترونیکی - با همکاري روسیه

3مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیواحد الکترونیکی - با همکاري روسیه

3مدیریت فناوري اطالعاتواحد الکترونیکی - با همکاري روسیه

3مدیریت فناوري اطالعات - سیستمهاي اطالعاتی پیشرفتهواحد الکترونیکی - با همکاري روسیه

3مدیریت فناوري اطالعات - کسب و کار الکترونیکواحد الکترونیکی - با همکاري روسیه

3مدیریت فناوري اطالعات - مدیریت دانشواحد الکترونیکی - با همکاري روسیه

3مدیریت فناوري اطالعات - مدیریت منابع اطالعاتیواحد الکترونیکی - با همکاري روسیه

3مدیریت مالیواحد الکترونیکی - با همکاري روسیه

3مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزشواحد الکترونیکی - با همکاري روسیه

3اصالح نباتاتواحد اهواز

3اقتصادواحد اهواز

3اقتصاد کشاورزي - بازاریابی محصوالت کشاورزيواحد اهواز

3اقتصاد نظريواحد اهواز

3اقتصادانرژيواحد اهواز

3اگرواکولوژيواحد اهواز

3اگروتکنولوژي - علوم و تکنولوژي بذرواحد اهواز

3اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد اهواز

3الهیات و معارف اسالمی - علوم قرآن و حدیثواحد اهواز

3الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد اهواز

3الهیات و معارف اسالمی - فلسفه و کالم اسالمیواحد اهواز

3الهیات ومعارف اسالمی -عرفان اسالمیواحد اهواز

3امور زراعی و باغیواحد اهواز

3آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)واحد اهواز

3آب و هواشناسیواحد اهواز

3آب و هواشناسی - آب و هواشناسی شهريواحد اهواز

3آب و هواشناسی - تغییر اقلیمواحد اهواز

3آبیاري و زه کشیواحد اهواز

3آموزش ابتداییواحد اهواز

3آموزش دینی - عربیواحد اهواز

3آموزش دینی و عربیواحد اهواز

3آموزش زبان انگلیسیواحد اهواز

3آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد اهواز

3آموزش و پرورش ابتداییواحد اهواز

3برنامه ریزي سیستمهاي اقتصاديواحد اهواز

3تربیت کودكواحد اهواز

3تربیت بدنیواحد اهواز

3تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد اهواز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد اهواز

3تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد اهواز

3تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد اهواز

3تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد اهواز

3تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد اهواز

3تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد اهواز

3تکثیر و پرورش آبزیانواحد اهواز

3تکنولوژي شیالتواحد اهواز

3توسعه اقتصادي و برنامه ریزيواحد اهواز

3تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد اهواز

3جغرافیاواحد اهواز

3جغرافیا - انسانی گرایش شهريواحد اهواز

3جغرافیا - طبیعی گرایش ژئومرفولوژيواحد اهواز

3جغرافیا و برنامه ریزي روستاییواحد اهواز

3جغرافیا و برنامه ریزي روستایی - مدیریت توسعه پایدار روستاییواحد اهواز

3جغرافیا و برنامه ریزي شهريواحد اهواز

3جغرافیا و برنامه ریزي شهري - آمایش شهريواحد اهواز

3جغرافیا و برنامه ریزي گردشگريواحد اهواز

3جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري - گردشگري شهريواحد اهواز

3جغرافیاي انسانی - شهريواحد اهواز

3جغرافیاي طبیعی-اقلیم شناسی در برنامه ریزي محیطیواحد اهواز

3جغرافیاي طبیعی - ژئومرفولوژيواحد اهواز

3حسابداريواحد اهواز

3حقوقواحد اهواز

3حقوق - حقوق ثبتیواحد اهواز

3حقوق جزا و جرم شناسیواحد اهواز

3حقوق خصوصیواحد اهواز

3خاکشناسی-شیمی و حاصلخیزي خاكواحد اهواز

3دبیري زبان وادبیات فارسیواحد اهواز

3دینی وعربیواحد اهواز

3روابط بین المللواحد اهواز

3روان شناسیواحد اهواز

3روان شناسی بالینیواحد اهواز

3روان شناسی تربیتیواحد اهواز

3روان شناسی شخصیتواحد اهواز

3روان شناسی عمومیواحد اهواز

3روان شناسی و آموزش کودکان استثناییواحد اهواز

3روانشناسیواحد اهواز

3روانشناسی-روانشناسی کودکان استثناییواحد اهواز

3روانشناسی-صنعتی و سازمانیواحد اهواز

3روانشناسی - روانشناسی بالینیواحد اهواز

3روانشناسی - روانشناسی عمومیواحد اهواز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3روانشناسی بالینیواحد اهواز

3روانشناسی تربیتیواحد اهواز

3روانشناسی شخصیتواحد اهواز

3روانشناسی عمومیواحد اهواز

3روانشناسی و آموزش کودکان استثنائیواحد اهواز

3روانشناسی و آموزش کودکان استثنائیواحد اهواز

3زبان شناسیواحد اهواز

3زبان شناسی همگانیواحد اهواز

3زبان وادبیات انگلیسیواحد اهواز

3زبان وادبیات فارسیواحد اهواز

3زبانشناسی همگانیواحد اهواز

3زراعتواحد اهواز

3زراعت واصالح نباتاتواحد اهواز

3ژنتیک و به نژادي گیاهیواحد اهواز

3ژئومورفولوژيواحد اهواز

3ژئومورفولوژي - هیدرو ژئومورفولوژي در برنامه ریزي محیطیواحد اهواز

3سازه هاي آبیواحد اهواز

3شناخت اندیشه هاي امام خمینی (ره)واحد اهواز

3شیالتواحد اهواز

3عرفان اسالمیواحد اهواز

3عرفان اسالمی و اندیشه امام خمینی (ره)واحد اهواز

3عرفان اسالمی و اندیشه امام خمینی (س)واحد اهواز

3علم اطالعات و دانش شناسی-مدیریت اطالعاتواحد اهواز

3علمی کاربردي تولیدوبهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد اهواز

3علمی کاربردي حسابداريواحد اهواز

3علوم اقتصاديواحد اهواز

3علوم اقتصادي - اقتصاد انرژيواحد اهواز

3علوم اقتصادي - اقتصاد نظريواحد اهواز

3علوم اقتصادي - برنامه ریزي سیستم هاي اقتصاديواحد اهواز

3علوم اقتصادي - برنامه ریزي سیستمهاي اقتصاديواحد اهواز

3علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي و برنامه ریزيواحد اهواز

3علوم باغبانی-گیاهان دارویی ، ادویه اي و نوشابه ايواحد اهواز

3علوم سیاسیواحد اهواز

3علوم سیاسی - مسائل ایرانواحد اهواز

3علوم قرآن و حدیثواحد اهواز

3علوم قضاییواحد اهواز

3علوم و تکنولوژي بذرواحد اهواز

3علوم و مهندسی آبواحد اهواز

3علوم و مهندسی آب - آبیاري و زهکشیواحد اهواز

3علوم و مهندسی آب - سازه هاي آبیواحد اهواز

3علوم و مهندسی آب - منابع آبواحد اهواز

3علوم و مهندسی شیالتواحد اهواز

3علوم و مهندسی شیالت - تکثیر و پرورش آبزیانواحد اهواز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3علوم و مهندسی شیالت - فرآوري محصوالت شیالتیواحد اهواز

3علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد اهواز

3علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذاییواحد اهواز

3علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذاییواحد اهواز

3علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذاییواحد اهواز

3علوم و مهندسی محیط زیستواحد اهواز

3علوم و مهندسی محیط زیست - ارزیابی و آمایش سرزمینواحد اهواز

3علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی محیط زیستواحد اهواز

3علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی هاي محیط زیستواحد اهواز

3علوم و مهندسی محیط زیست - مدیریت و حفاظت تنوع زیستیواحد اهواز

3علوم ورزشیواحد اهواز

3فقه و حقوق اسالمیواحد اهواز

3فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد اهواز

3فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی (ره)واحد اهواز

3فلسفه و حکمت اسالمیواحد اهواز

3فلسفه و کالم اسالمیواحد اهواز

3فیزیولوژي ورزشی - تغذیه ورزشواحد اهواز

3فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت ورزشی بالینیواحد اهواز

3کاردانی مدیریت صنعتی کاربرديواحد اهواز

3کاردانی آموزش دینی و عربیواحد اهواز

3کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد اهواز

3کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد اهواز

3کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد اهواز

3کاردانی تکنولوژي شیالتواحد اهواز

3کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد اهواز

3کاردانی حرفه اي تربیت مربی پیش دبستانیواحد اهواز

3کاردانی حرفه اي حسابداري _ حسابداري مالیاتیواحد اهواز

3کاردانی مدیریت صنعتیواحد اهواز

3کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد اهواز

3کشاورزي اکولوژیکواحد اهواز

3گیاه پزشکیواحد اهواز

3محیط زیستواحد اهواز

3محیط زیست - ارزیابی و آمایش سرزمینواحد اهواز

3محیط زیست - آلودگی محیط زیستواحد اهواز

3محیط زیست - آلودگیهاي محیط زیستواحد اهواز

3محیط زیست - آمایش محیط زیستواحد اهواز

3محیط زیست - آموزش محیط زیستواحد اهواز

3محیط زیست - زیستگاهها و تنوع زیستیواحد اهواز

3محیط زیست - مدیریت محیط زیستواحد اهواز

3مخاطرات محیطیواحد اهواز

3مددکاري اجتماعیواحد اهواز

3مدیریت اجراییواحد اهواز

3مدیریت امور بانکیواحد اهواز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مدیریت امورشهريواحد اهواز

3مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)واحد اهواز

3مدیریت آموزشیواحد اهواز

3مدیریت بازرگانیواحد اهواز

3مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد اهواز

3مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلیواحد اهواز

3مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابیواحد اهواز

3مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد اهواز

3مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (اچ اس اي)واحد اهواز

3مدیریت بیمهواحد اهواز

3مدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري خاكواحد اهواز

واحد اهواز

مدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري خاك - بیولوژي و 

3بیوتکنولوژي خاك

واحد اهواز

مدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري خاك - شیمی ، حاصلخیزي 

3خاك و تغذیه گیاه

واحد اهواز

مدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري خاك - شیمی و حاصلخیزي 

3خاك

3مدیریت شهريواحد اهواز

3مدیریت صنعتیواحد اهواز

3مدیریت صنعتی کاربرديواحد اهواز

3مدیریت فناوري اطالعات - مدیریت منابع اطالعاتیواحد اهواز

3مدیریت کسب و کار - استراتژيواحد اهواز

3مدیریت کسب و کار - بازاریابیواحد اهواز

3مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد اهواز

3مدیریت محیط زیست (اچ اس اي)واحد اهواز

3مدیریت منابع خاكواحد اهواز

3مربی بهداشت مدارسواحد اهواز

3مشاورهواحد اهواز

3مشاوره - مشاوره خانوادهواحد اهواز

3مشاوره و راهنماییواحد اهواز

3مطالعات خانوادهواحد اهواز

3مطالعات منطقه اي - مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقاواحد اهواز

3مطالعات منطقه اي - مطالعات خلیج فارسواحد اهواز

3مهندسی اقتصاد کشاورزي - بازاریابی محصوالت کشاورزيواحد اهواز

3مهندسی آبادانی طبیعتواحد اهواز

3مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد اهواز

3مهندسی تولیدات گیاهی - زراعتواحد اهواز

3مهندسی زراعتواحد اهواز

3مهندسی طبیعتواحد اهواز

3مهندسی کشاورزي - اقتصاد کشاورزيواحد اهواز

3مهندسی کشاورزي - آبیاريواحد اهواز

3مهندسی کشاورزي - خاکشناسی گرایش شیمی و حاصلخیزي خاكواحد اهواز

3مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد اهواز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مهندسی کشاورزي - علوم و تکنولوژي بذرواحد اهواز

3مهندسی کشاورزي - کشاورزي اکولوژیک (اگرواکولوژي)واحد اهواز

3مهندسی کشاورزي -اصالح نباتاتواحد اهواز

3مهندسی کشاورزي -آبیاري وزهکشیواحد اهواز

3مهندسی کشاورزي -زراعتواحد اهواز

3مهندسی کشاورزي -سازه هاي آبیواحد اهواز

3مهندسی کشاورزي -مهندسی منابع آبواحد اهواز

3مهندسی کشاورزي ـ آبواحد اهواز

3مهندسی کشاورزي ـ سازه هاي آبی (تاسیسات آبیاري)واحد اهواز

3مهندسی منابع آبواحد اهواز

3مهندسی منابع طبیعی-فرآوري محصوالت شیالتیواحد اهواز

3مهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیانواحد اهواز

3مهندسی منابع طبیعی - شیالتواحد اهواز

3مهندسی منابع طبیعی - محیط زیستواحد اهواز

3مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداريواحد اهواز

واحد اهواز

مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست گرایش ارزیابی وآمایش 

3سرزمین

واحد اهواز

مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست گرایش آلودگیهاي محیط 

3زیست

واحد اهواز

مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست گرایش زیستگاههاوتنوع 

3زیستی

3تکثیر و پرورش آبزیانواحد آزادشهر

3تکنولوژي تولیدات دامیواحد آزادشهر

3تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد آزادشهر

3تکنولوژي جنگلداريواحد آزادشهر

3تکنولوژي شیالتواحد آزادشهر

3تکنولوژي محیط زیستواحد آزادشهر

3تکنولوژي مرتع و آبخیزداريواحد آزادشهر

3تکنولوژي موادغذاییواحد آزادشهر

3تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد آزادشهر

3شیالتواحد آزادشهر

3صنایع غذاییواحد آزادشهر

3صنایع غذایی - کنترل کیفیت مواد غذاییواحد آزادشهر

3علمی - کاربردي امور دامی - تکنولوژي پرورش دامواحد آزادشهر

3علمی کاربردي ـ تکثیروپرورش آبزیانواحد آزادشهر

3علمی کاربردي بهداشت موادغذایی با منشاء دامیواحد آزادشهر

3علمی کاربردي پرورش زنبور عسلواحد آزادشهر

3علمی کاربردي تولیدوبهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد آزادشهر

3علوم دامیواحد آزادشهر

3علوم دامی - اصالح نژاد دامواحد آزادشهر

3علوم دامی - دامواحد آزادشهر

3علوم دامی - ژنتیک و اصالح دام و طیورواحد آزادشهر

3علوم و صنایع غذایی - تکنولوژي مواد غذاییواحد آزادشهر

3علوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذاییواحد آزادشهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3علوم و مهندسی شیالتواحد آزادشهر

3علوم و مهندسی شیالت - تکثیر و پرورش آبزیانواحد آزادشهر

3علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد آزادشهر

3علوم و مهندسی صنایع غذایی - شیمی مواد غذاییواحد آزادشهر

3علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذاییواحد آزادشهر

3فناوري تولیدات باغیواحد آزادشهر

3کاردان فنی صنایع غذاییواحد آزادشهر

3کارشناسی حرفه اي بهداشت مواد غذایی با منشاء دامیواحد آزادشهر

3گیاه پزشکیواحد آزادشهر

3گیاهپزشکیواحد آزادشهر

3مکانیک ماشینهاي کشاورزيواحد آزادشهر

3مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد آزادشهر

3مهندسی تولیدات دامیواحد آزادشهر

3مهندسی تولیدات گیاهیواحد آزادشهر

3مهندسی حرفه اي علوم دامیواحد آزادشهر

3مهندسی علوم دامیواحد آزادشهر

3مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد آزادشهر

3مهندسی فضاي سبزواحد آزادشهر

3مهندسی فناوري بهداشت مواد غذایی با منشا دامیواحد آزادشهر

3مهندسی فناوري دامپروري - تولید و فرآوري محصوالت زنبور عسلواحد آزادشهر

3مهندسی کشاورزي-علوم دامی گرایش اصالح نژاددامواحد آزادشهر

3مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد آزادشهر

3مهندسی کشاورزي - علوم دامیواحد آزادشهر

3مهندسی کشاورزي - علوم دامی گرایش دامواحد آزادشهر

3مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد آزادشهر

3مهندسی کشاورزي - گیاه پزشکیواحد آزادشهر

3مهندسی کشاورزي - مکانیزاسیون کشاورزيواحد آزادشهر

3مهندسی کشاورزي - مکانیک ماشینهاي کشاورزيواحد آزادشهر

3مهندسی کشاورزي -علوم وصنایع غذایی- تکنولوژي مواد غذاییواحد آزادشهر

3مهندسی ماشین هاي کشاورزيواحد آزادشهر

3مهندسی مکانیزاسیون کشاورزيواحد آزادشهر

3مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي - انرژيواحد آزادشهر

3مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي - بازیافت و مدیریت پسماندواحد آزادشهر

3مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي - مدیریت و تحلیل سامانه هاواحد آزادشهر

3مهندسی مکانیک بیوسیستمواحد آزادشهر

3مهندسی منابع طبیعی-فرآوري محصوالت شیالتیواحد آزادشهر

3مهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیانواحد آزادشهر

3مهندسی منابع طبیعی - شیالتواحد آزادشهر

3اگروتکنولوژي - علوم و تکنولوژي بذرواحد آیت ا... آملی

3اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد آیت ا... آملی
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دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3امور زراعی و باغیواحد آیت ا... آملی

3بیوشیمیواحد آیت ا... آملی

3تکنولوژي مواد غذاییواحد آیت ا... آملی

3تکنولوژي موادغذاییواحد آیت ا... آملی

3جنگلداريواحد آیت ا... آملی

3داروسازيواحد آیت ا... آملی

3ریاضی - ریاضی کاربرديواحد آیت ا... آملی

3ریاضیات و کاربردهاواحد آیت ا... آملی

3زراعتواحد آیت ا... آملی

3زراعت واصالح نباتاتواحد آیت ا... آملی

3زیست شناسی- سیستماتیک گیاهیواحد آیت ا... آملی

3زیست شناسی - بیوشیمی گرایش بیوشیمیواحد آیت ا... آملی

3زیست شناسی - سلولی و مولکولیواحد آیت ا... آملی

3زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد آیت ا... آملی

3زیست شناسی جانوري - زیست شناسی سلولی و تکوینیواحد آیت ا... آملی

3زیست شناسی جانوري - سلولی و تکوینیواحد آیت ا... آملی

3زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد آیت ا... آملی

3زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمیواحد آیت ا... آملی

3زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولیواحد آیت ا... آملی

3زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد آیت ا... آملی

3زیست شناسی گیاهی - سیستماتیکواحد آیت ا... آملی

3شیمیواحد آیت ا... آملی

3شیمی- کاربرديواحد آیت ا... آملی

3شیمی- محضواحد آیت ا... آملی

3شیمی - شیمی داروییواحد آیت ا... آملی

3شیمی - فیتوشیمیواحد آیت ا... آملی

3شیمی - نانوشیمیواحد آیت ا... آملی

3شیمی -شیمی آلیواحد آیت ا... آملی

3شیمی -شیمی تجزیهواحد آیت ا... آملی

3شیمی -شیمی فیزیکواحد آیت ا... آملی

3شیمی آلیواحد آیت ا... آملی

3شیمی کاربرديواحد آیت ا... آملی

3شیمی گرایش شیمی آلیواحد آیت ا... آملی

3شیمی گرایش شیمی تجزیهواحد آیت ا... آملی

3شیمی گرایش شیمی داروییواحد آیت ا... آملی

3شیمی محضواحد آیت ا... آملی

3علمی کاربردي امورزراعی وباغی-تکنولوژي تولیدات باغیواحد آیت ا... آملی

3علمی کاربردي شیروفرآورده هاي لبنیواحد آیت ا... آملی

3علوم باغبانی-فیزیولوژي و اصالح گیاهان دارویی، ادویه اي و عطريواحد آیت ا... آملی

3علوم جانوري- تکوینیواحد آیت ا... آملی

3علوم و صنایع غذاییواحد آیت ا... آملی

3علوم و صنایع غذایی - تکنولوژي مواد غذاییواحد آیت ا... آملی

3علوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذاییواحد آیت ا... آملی
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3علوم و صنایع غذایی - مهندسی مواد و طراحی صنایع غذاییواحد آیت ا... آملی

3علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژي مواد غذاییواحد آیت ا... آملی

3علوم و فناوري نانو - نانو شیمیواحد آیت ا... آملی

3علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان داروییواحد آیت ا... آملی

3علوم و مهندسی جنگلواحد آیت ا... آملی

3علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد آیت ا... آملی

3علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذاییواحد آیت ا... آملی

3علوم و مهندسی صنایع غذایی - شیمی مواد غذاییواحد آیت ا... آملی

3علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذاییواحد آیت ا... آملی

3علوم و مهندسی صنایع غذایی - علوم مواد غذاییواحد آیت ا... آملی

3علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذاییواحد آیت ا... آملی

3فناوري تولیدات زراعیواحد آیت ا... آملی

3فیتو شیمیواحد آیت ا... آملی

3فیزیکواحد آیت ا... آملی

3فیزیک - حالت جامدواحد آیت ا... آملی

3فیزیک - ذرات بنیادي و نظریه میدان هاواحد آیت ا... آملی

3فیزیک - هسته ايواحد آیت ا... آملی

3فیزیک کاربرديواحد آیت ا... آملی

3کاردان فنی صنایع غذاییواحد آیت ا... آملی

3کاردانی تکنولوژي صنایع غذاییواحد آیت ا... آملی

3مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد آیت ا... آملی

3مهندسی زراعتواحد آیت ا... آملی

3مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد آیت ا... آملی

3مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد آیت ا... آملی

3مهندسی کشاورزي - علوم و تکنولوژي بذرواحد آیت ا... آملی

3مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد آیت ا... آملی

3مهندسی کشاورزي -زراعتواحد آیت ا... آملی

3مهندسی کشاورزي -علوم وصنایع غذایی- تکنولوژي مواد غذاییواحد آیت ا... آملی

3مهندسی منابع طبیعی - جنگلداريواحد آیت ا... آملی

3مهندسی مواد و طراحی صنایع غذاییواحد آیت ا... آملی

3میکروبیولوژي - میکروبیولوژي صنعتیواحد آیت ا... آملی

3میکروبیولوژيواحد آیت ا... آملی

3میکروبییولوژي - صنعتیواحد آیت ا... آملی

3نانوشیمیواحد آیت ا... آملی

3داروسازيواحد آیت ا... آملی-ظرفیت مازاد خودگردان

3زراعتواحد آیت ا... آملی - پردیس بین الملل آیت ا... آملی

3زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد آیت ا... آملی - پردیس بین الملل آیت ا... آملی

3شیمی -شیمی تجزیهواحد آیت ا... آملی - پردیس بین الملل آیت ا... آملی

3علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژي مواد غذاییواحد آیت ا... آملی - پردیس بین الملل آیت ا... آملی

3علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذاییواحد آیت ا... آملی - پردیس بین الملل آیت ا... آملی

3علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذاییواحد آیت ا... آملی - پردیس بین الملل آیت ا... آملی

3علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذاییواحد آیت ا... آملی - پردیس بین الملل آیت ا... آملی
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3علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذاییواحد آیت اهللا آملی - مرکز بین المللی آیت اهللا آملی

3علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذاییواحد آیت اهللا آملی - مرکز بین المللی آیت اهللا آملی

3دامپزشکیواحد بافت

3بهداشت حرفه ايواحد بروجرد

3پرستاريواحد بروجرد

3دندانپزشکیواحد بروجرد

3علوم آزمایشگاهیواحد بروجرد

3علوم آزمایشگاهی دامپزشکیواحد بروجرد

3ماماییواحد بروجرد

3مهندسی بهداشت حرفه ايواحد بروجرد

3مهندسی بهداشت حرفه اي و ایمنی کارواحد بروجرد

3پرستاريواحد بروجرد-ظرفیت مازاد خودگردان

3دندانپزشکیواحد بروجرد-ظرفیت مازاد خودگردان

3علوم آزمایشگاهیواحد بروجرد-ظرفیت مازاد خودگردان

3ماماییواحد بروجرد-ظرفیت مازاد خودگردان

3مهندسی بهداشت حرفه ايواحد بروجرد-ظرفیت مازاد خودگردان

3مهندسی بهداشت حرفه اي و ایمنی کارواحد بروجرد-ظرفیت مازاد خودگردان

3بازسازي پس از سانحهواحد بم

3باستان شناسیواحد بم

3تکنولوژي معماريواحد بم

3علمی کاربردي معماريواحد بم

3فناوري معماري - معماري بیونیکواحد بم

3فناوري معماري - معماري دیجیتالواحد بم

3کاردانی معماريواحد بم

3معماريواحد بم

3معماري داخلیواحد بم

3معماري سنتیواحد بم

3معماري منظرواحد بم

3مهندسی معماريواحد بم

3مهندسی معماري منظرواحد بم

3طراحی و دوختواحد بندرعباس

3علمی کاربردي معماريواحد بندرعباس

3فتوگرافیک گرافیکواحد بندرعباس

3کاردانی فنی شهرسازيواحد بندرعباس

3کاردانی معماريواحد بندرعباس

3معماريواحد بندرعباس

3معماري سنتیواحد بندرعباس

3مهندسی شهرسازيواحد بندرعباس

3مهندسی معماريواحد بندرعباس

3نقاشیواحد بندرعباس

3بازسازي پس از سانحهواحد پردیس

3برنامه ریزي شهريواحد پردیس

3طراحی شهريواحد پردیس

3علمی کاربردي معماريواحد پردیس



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3معماريواحد پردیس

3معماري داخلیواحد پردیس

3معماري منظرواحد پردیس

3مهندسی شهرسازيواحد پردیس

3مهندسی معماريواحد پردیس

3مهندسی معماري منظرواحد پردیس

3علمی کاربردي گرافیک- گرافیکواحد پرند

3علمی کاربردي گرافیک -تصویرسازيواحد پرند

3علمی کاربردي معماريواحد پرند

3فتوگرافیک گرافیکواحد پرند

3کاردانی حرفه اي هنرهاي تجسمی - گرافیکواحد پرند

3کارشناسی حرفه اي گرافیک - تصویرسازيواحد پرند

3گرافیکواحد پرند

3گرافیک-گرافیکواحد پرند

3گرافیک - تصویر سازيواحد پرند

3معماريواحد پرند

3معماري داخلیواحد پرند

3مهندسی معماريواحد پرند

3هنرهاي تجسمیواحد پرند

3هنرهاي تجسمی - گرافیکواحد پرند

3ادبیات عربیواحد تبریز

3ارتباط تصویريواحد تبریز

3ارتباط تصویري- ارتباط تصویريواحد تبریز

3اصالح نباتاتواحد تبریز

3اقتصادواحد تبریز

3اقتصاد اسالمیواحد تبریز

3اقتصاد نظريواحد تبریز

3اگروتکنولوژي - علوم علف هاي هرزواحد تبریز

3اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد تبریز

3الکترونیک عمومیواحد تبریز

3الکتروتکنیکواحد تبریز

3الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد تبریز

3الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد تبریز

3الهیات و معارف اسالمیواحد تبریز

3الهیات و معارف اسالمی - علوم قرآن و حدیثواحد تبریز

3الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد تبریز

3الهیات و معارف اسالمی - فلسفه و کالم اسالمیواحد تبریز

3امور اداريواحد تبریز

3امور دامیواحد تبریز

3امور دامی - تکنولوژي پرورش طیورواحد تبریز

3امور زراعی و باغیواحد تبریز

3آمارواحد تبریز

3آمار - آمار اجتماعی و اقتصاديواحد تبریز

3آمار - آمار ریاضیواحد تبریز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3آمار اجتماعی و اقتصاديواحد تبریز

3آمار ریاضیواحد تبریز

3آمار و کاربردهاواحد تبریز

3آموزش ابتداییواحد تبریز

3آموزش دینی - عربیواحد تبریز

3آموزش دینی و عربیواحد تبریز

3آموزش ریاضیواحد تبریز

3آموزش زبان انگلیسیواحد تبریز

3آموزش زبان عربیواحد تبریز

3آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد تبریز

3آموزش علوم تجربیواحد تبریز

3آموزش و بهسازي منابع انسانیواحد تبریز

3آموزش و پرورش ابتداییواحد تبریز

3برنامه ریزي اجتماعی و تعاونواحد تبریز

3برنامه ریزي درسیواحد تبریز

3برنامه ریزي شهريواحد تبریز

3بیماري شناسی گیاهیواحد تبریز

3بیماري شناسی گیاهی-قارچ شناسی و بیماري شناسی گیاهیواحد تبریز

3بیوتکنولوژي کشاورزيواحد تبریز

3تاریخواحد تبریز

3تاسیساتواحد تبریز

3تبدیل انرژيواحد تبریز

3تبریدواحد تبریز

3تحقیقات آموزشیواحد تبریز

3تربیت کودكواحد تبریز

3تربیت بدنیواحد تبریز

3تربیت بدنی و علوم ورزشی- ورزش همگانیواحد تبریز

3تربیت بدنی و علوم ورزشی-بیومکانیک ورزشیواحد تبریز

3تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشیواحد تبریز

3تربیت بدنی و علوم ورزشی - رفتار حرکتیواحد تبریز

3تربیت بدنی و علوم ورزشی -فیزیولوژي ورزشیواحد تبریز

3تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد تبریز

3تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد تبریز

3تربیت دبیر زبان انگلیسیواحد تبریز

3تربیت دبیر زبان و ادبیات فارسیواحد تبریز

3تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد تبریز

3تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد تبریز

3تربیت معلم آموزش ریاضیواحد تبریز

3تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد تبریز

3تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد تبریز

3تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد تبریز

3ترویج و آموزش کشاورزيواحد تبریز

3ترویج و آموزش کشاورزي پایدارواحد تبریز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3تغذیه دامواحد تبریز

3تولید صنعتیواحد تبریز

3جامعه شناسیواحد تبریز

3جامعه شناسی - جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایرانواحد تبریز

3جامعه شناسی انقالب اسالمیواحد تبریز

3جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایرانواحد تبریز

3جغرافیاواحد تبریز

3جغرافیا-برنامه ریزي توریسمواحد تبریز

3جغرافیا - طبیعی گرایش ژئومرفولوژيواحد تبریز

3جغرافیا و برنامه ریزي شهريواحد تبریز

3جغرافیا و برنامه ریزي شهري - آمایش شهريواحد تبریز

3جغرافیاي طبیعی - ژئومرفولوژيواحد تبریز

3حسابداريواحد تبریز

3حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد تبریز

3حشره شناسی کشاورزيواحد تبریز

3حقوقواحد تبریز

3حقوق - حقوق ثبتیواحد تبریز

3حقوق بین المللواحد تبریز

3حقوق جزا و جرم شناسیواحد تبریز

3حقوق خصوصیواحد تبریز

3حقوق عمومیواحد تبریز

3حقوق کیفري و جرم شناسیواحد تبریز

3خاکشناسیواحد تبریز

3خاکشناسی-پیدایش، رده بندي و ارزیابی خاكواحد تبریز

3خاکشناسی-فیزیک و حفاظت خاكواحد تبریز

3دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد تبریز

3دبیري تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد تبریز

3دبیري زبان انگلیسیواحد تبریز

3دبیري زبان و ادبیات عربیواحد تبریز

3دبیري زبان وادبیات عربواحد تبریز

3دبیري زبان وادبیات فارسیواحد تبریز

3دبیري علوم تجربیواحد تبریز

3دینی وعربیواحد تبریز

3راهنمایی و مشاورهواحد تبریز

3راهنمایی و مشاوره - مشاورهواحد تبریز

3روابط بین المللواحد تبریز

3روابط عمومیواحد تبریز

3روان شناسیواحد تبریز

3روان شناسی بالینیواحد تبریز

3روان شناسی تربیتیواحد تبریز

3روان شناسی عمومیواحد تبریز

3روان شناسی ورزشیواحد تبریز

3روانشناسیواحد تبریز

3روانشناسیواحد تبریز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3روانشناسی - روانشناسی بالینیواحد تبریز

3روانشناسی - روانشناسی عمومیواحد تبریز

3روانشناسی بالینیواحد تبریز

3روانشناسی تربیتیواحد تبریز

3روانشناسی عمومیواحد تبریز

3روانشناسی ورزشیواحد تبریز

3روزنامه نگاريواحد تبریز

3ریاضیواحد تبریز

3ریاضی - آنالیزواحد تبریز

3ریاضی - جبرواحد تبریز

3ریاضی - دبیري ریاضیواحد تبریز

3ریاضی - ریاضی کاربرديواحد تبریز

3ریاضی - ریاضی محضواحد تبریز

3ریاضی _ کاربرديواحد تبریز

3ریاضی کاربرديواحد تبریز

3ریاضی کاربردي - بهینه سازيواحد تبریز

3ریاضی کاربردي - ریاضی فیزیکواحد تبریز

3ریاضی کاربردي - معادالت دیفرانسیل و سیستم هاي دینامیکیواحد تبریز

3ریاضی کاربردي ـ آنالیز عدديواحد تبریز

3ریاضی کاربردي ـ تحقیق در عملیاتواحد تبریز

3ریاضی محضواحد تبریز

3ریاضی محض-جبرواحد تبریز

3ریاضیات و کاربردهاواحد تبریز

3ریاضیات و کاربردها _ جبرواحد تبریز

3زبان انگلیسیواحد تبریز

3زبان فرانسه - ادبیواحد تبریز

3زبان فرانسه - مترجمیواحد تبریز

3زبان فرانسه شاخه ادبیواحد تبریز

3زبان فرانسه شاخه مترجمیواحد تبریز

3زبان و ادبیات عربواحد تبریز

3زبان و ادبیات فرانسهواحد تبریز

3زبان وادبیات انگلیسیواحد تبریز

3زبان وادبیات عربیواحد تبریز

3زبان وادبیات فارسیواحد تبریز

3زراعتواحد تبریز

3زراعت - اکولوژي کشاورزيواحد تبریز

3زراعت - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد تبریز

3زراعت واصالح نباتاتواحد تبریز

3زمین شناسیواحد تبریز

3زمین شناسی - سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسیواحد تبریز

3زمین شناسی زیست محیطیواحد تبریز

3زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد تبریز

3زیست شناسی -ژنتیکواحد تبریز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولیواحد تبریز

3زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد تبریز

3زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولیواحد تبریز

3زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد تبریز

3زیست شناسی سلولی و مولکولی ـ ژنتیکواحد تبریز

3زیست فناوريواحد تبریز

3ژنتیکواحد تبریز

3ژنتیک و به نژادي گیاهیواحد تبریز

3ژئومورفولوژيواحد تبریز

3ساخت و تولیدواحد تبریز

3ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد تبریز

3سازهواحد تبریز

3سخت افزار کامپیوترواحد تبریز

3سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسیواحد تبریز

3شناخت اندیشه هاي امام خمینی (ره)واحد تبریز

3شناسایی و مبارزه با علفهاي هرزواحد تبریز

3شهرسازيواحد تبریز

3شیمیواحد تبریز

3شیمی- کاربرديواحد تبریز

3شیمی - شیمی و فناوري اسانسواحد تبریز

3شیمی - نانوشیمیواحد تبریز

3شیمی -شیمی آلیواحد تبریز

3شیمی -شیمی تجزیهواحد تبریز

3شیمی -شیمی فیزیکواحد تبریز

3شیمی -شیمی کاربرديواحد تبریز

3شیمی آلیواحد تبریز

3شیمی تجزیهواحد تبریز

3شیمی فیزیکواحد تبریز

3شیمی کاربرديواحد تبریز

3شیمی گرایش شیمی آلیواحد تبریز

3شیمی گرایش شیمی تجزیهواحد تبریز

3صنایع شیمیاییواحد تبریز

3صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییواحد تبریز

3صنایع فلزي - صنایع فلزيواحد تبریز

3طراحی شهريواحد تبریز

3طراحی و دوختواحد تبریز

3عکاسیواحد تبریز

3علم اطالعات و دانش شناسیواحد تبریز

3علمی کاربردي ارتباط تصویريواحد تبریز

3علمی کاربردي برق - قدرتواحد تبریز

3علمی کاربردي برق صنعتیواحد تبریز

3علمی کاربردي حسابداريواحد تبریز

3علمی کاربردي صنایع شیمیاییواحد تبریز

3علمی کاربردي معماريواحد تبریز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد تبریز

3علمی کاربردي هنرهاي تجسمی-نقاشیواحد تبریز

3علوم اجتماعیواحد تبریز

3علوم اجتماعی - برنامه ریزي اجتماعیواحد تبریز

3علوم اجتماعی - برنامه ریزي علوم اجتماعیواحد تبریز

3علوم اجتماعی - مردم شناسیواحد تبریز

3علوم اجتماعی -جامعه شناسیواحد تبریز

3علوم ارتباطاتواحد تبریز

3علوم ارتباطات اجتماعیواحد تبریز

3علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاريواحد تبریز

3علوم ارتباطات اجتماعی ـ روابط عمومیواحد تبریز

3علوم اقتصاديواحد تبریز

3علوم اقتصادي - اقتصاد اسالمیواحد تبریز

3علوم اقتصادي - اقتصاد انرژيواحد تبریز

3علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگانیواحد تبریز

3علوم اقتصادي - اقتصاد صنعتیواحد تبریز

3علوم اقتصادي - اقتصاد نظريواحد تبریز

3علوم اقتصادي - بانکداري اسالمیواحد تبریز

3علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي و برنامه ریزيواحد تبریز

3علوم اقتصادي - علوم اقتصاديواحد تبریز

3علوم باغبانیواحد تبریز

3علوم تجربیواحد تبریز

3علوم تربیتیواحد تبریز

3علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد تبریز

3علوم تربیتی - برنامه ریزي آموزشیواحد تبریز

3علوم تربیتی - مدیریت آموزشیواحد تبریز

3علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد تبریز

3علوم تربیتی -برنامه ریزي درسیواحد تبریز

3علوم حدیث - نهج البالغهواحد تبریز

3علوم دامیواحد تبریز

3علوم دامی - تغذیه دامواحد تبریز

3علوم زمین - رسوب شناسیواحد تبریز

3علوم زمین - رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبیواحد تبریز

3علوم زمین - زمین شناسی زیست محیطیواحد تبریز

3علوم سیاسیواحد تبریز

3علوم سیاسی- سیاست گذاري عمومیواحد تبریز

3علوم سیاسی - اندیشه سیاسیواحد تبریز

3علوم سیاسی - اندیشه هاي سیاسیواحد تبریز

3علوم سیاسی - جامعه شناسی سیاسیواحد تبریز

3علوم سیاسی - سیاستگذاري عمومیواحد تبریز

3علوم سیاسی - مسائل ایرانواحد تبریز

3علوم قرآن و حدیثواحد تبریز

3علوم قرآن و حدیثواحد تبریز

3علوم قضاییواحد تبریز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3علوم کامپیوترواحد تبریز

3علوم کامپیوترواحد تبریز

3علوم و صنایع غذاییواحد تبریز

3علوم و صنایع غذایی - تکنولوژي مواد غذاییواحد تبریز

3علوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذاییواحد تبریز

3علوم و صنایع غذایی - مهندسی مواد و طراحی صنایع غذاییواحد تبریز

3علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژي مواد غذاییواحد تبریز

3علوم و فناوري نانو - نانو شیمیواحد تبریز

3علوم و مهندسی آبواحد تبریز

3علوم و مهندسی آب - آبیاري و زهکشیواحد تبریز

3علوم و مهندسی باغبانیواحد تبریز

3علوم و مهندسی خاكواحد تبریز

3علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد تبریز

3علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذاییواحد تبریز

3علوم و مهندسی صنایع غذایی - شیمی مواد غذاییواحد تبریز

3علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذاییواحد تبریز

3علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذاییواحد تبریز

3علوم و مهندسی محیط زیستواحد تبریز

3علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی محیط زیستواحد تبریز

3علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی هاي محیط زیستواحد تبریز

3علوم ورزشیواحد تبریز

3علوم ورزشی - علوم انسانی ورزشواحد تبریز

3علوم ورزشی - علوم زیستی ورزشواحد تبریز

3علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزشواحد تبریز

3علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزشواحد تبریز

3عمرانواحد تبریز

3فتوگرافیک گرافیکواحد تبریز

3فتونیکواحد تبریز

3فقه و حقوق اسالمیواحد تبریز

3فقه و حقوق خصوصیواحد تبریز

3فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد تبریز

3فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی (ره)واحد تبریز

3فلسفه و کالم اسالمیواحد تبریز

3فناوري معماري - معماري بیونیکواحد تبریز

3فناوري معماري - معماري دیجیتالواحد تبریز

3فوتونیکواحد تبریز

3فیتو شیمیواحد تبریز

3فیزیکواحد تبریز

3فیزیک- اتمی و مولکولیواحد تبریز

3فیزیک - اپتیک و لیزرواحد تبریز

3فیزیک - فیزیک پالسماواحد تبریز

3فیزیک کاربرديواحد تبریز

3فیزیولوژي ورزشیواحد تبریز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3فیزیولوژي ورزشی - بیوشیمی و متابولیسم ورزشیواحد تبریز

3فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستیواحد تبریز

3فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی قلب و عروق و تنفسواحد تبریز

3قدرت -الکتروتکنیکواحد تبریز

3کاردان فنی عمران ـ نقشه برداري ( ژئودزي)واحد تبریز

3کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد تبریز

3کاردانی آموزش دینی و عربیواحد تبریز

3کاردانی آموزش ریاضیواحد تبریز

3کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد تبریز

3کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد تبریز

3کاردانی حرفه اي معماري _ معماري داخلیواحد تبریز

3کاردانی فنی کامپیوتر - سیستم هاي کامپیوتريواحد تبریز

3کاردانی نقشه برداريواحد تبریز

3کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد تبریز

3کامپیوترواحد تبریز

3کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد تبریز

3کتابداريواحد تبریز

3کتابداري واطالع رسانیواحد تبریز

3گرافیک-گرافیکواحد تبریز

3گیاه پزشکیواحد تبریز

3گیاهپزشکیواحد تبریز

3مالی - مهندسی مالیواحد تبریز

3مترجمی زبان انگلیسیواحد تبریز

3مترجمی زبان فرانسهواحد تبریز

3محیط زیستواحد تبریز

3محیط زیست - آلودگی محیط زیستواحد تبریز

3محیط زیست - آلودگیهاي محیط زیستواحد تبریز

3محیط زیست - آموزش محیط زیستواحد تبریز

3مدیریت - مدیریت تولید و عملیاتواحد تبریز

3مدیریت اجراییواحد تبریز

3مدیریت امور بانکیواحد تبریز

3مدیریت آموزشیواحد تبریز

3مدیریت آموزشیواحد تبریز

3مدیریت بازرگانیواحد تبریز

3مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد تبریز

3مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابیواحد تبریز

3مدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري خاكواحد تبریز

3مدیریت دولتیواحد تبریز

3مدیریت دولتی-رفتارسازمانیواحد تبریز

3مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد تبریز

3مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیواحد تبریز

3مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانیواحد تبریز

3مدیریت صنعتیواحد تبریز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مدیریت صنعتی - استراتژي صنعتیواحد تبریز

3مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیاتواحد تبریز

3مدیریت صنعتی - تولیدواحد تبریز

3مدیریت صنعتی - تولید و عملیاتواحد تبریز

3مدیریت صنعتی - مالیواحد تبریز

3مدیریت صنعتی - مدیریت سیستم هاواحد تبریز

3مدیریت صنعتی - مدیریت عملکردواحد تبریز

3مدیریت فناوري اطالعات - مدیریت منابع اطالعاتیواحد تبریز

3مدیریت کسب و کار - استراتژيواحد تبریز

3مدیریت کسب و کار - مالیواحد تبریز

3مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد تبریز

3مدیریت کشاورزيواحد تبریز

3مدیریت کشاورزي - مدیریت کشاورزيواحد تبریز

3مدیریت مالیواحد تبریز

3مدیریت منابع خاكواحد تبریز

3مدیریت منابع خاك - پیدایش، رده بندي و ارزیابی خاكواحد تبریز

3مدیریت منابع خاك - فیزیک و حفاظت خاكواحد تبریز

3مدیریت منابع خاك - منابع خاك و ارزیابی اراضیواحد تبریز

3مدیریت وبرنامه ریزي آموزشیواحد تبریز

3مدیریت ورزشیواحد تبریز

3مدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزشواحد تبریز

3مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزشواحد تبریز

3مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشیواحد تبریز

3مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی و رسانه هاي ورزشیواحد تبریز

واحد تبریز

مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان ها و رویدادهاي 

3ورزشی

3مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشیواحد تبریز

3مدیریت ورزشی - مدیریت رسانه هاي ورزشیواحد تبریز

3مردم شناسیواحد تبریز

3مرمت بناهاي تاریخیواحد تبریز

3مشاورهواحد تبریز

3مشاوره - مشاوره شغلیواحد تبریز

3مشاوره ـ مشاوره مدرسهواحد تبریز

3مشاوره و راهنماییواحد تبریز

3معارف اسالمیواحد تبریز

3معدن- استخراج معدنواحد تبریز

3معماريواحد تبریز

3معماري داخلیواحد تبریز

3مکانیک خودروواحد تبریز

3مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد تبریز

3مهندسی اپتیک و لیزرواحد تبریز

3مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد تبریز

3مهندسی اپتیک و لیزرواحد تبریز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مهندسی اجرایی عمرانواحد تبریز

3مهندسی آبیاريواحد تبریز

3مهندسی برقواحد تبریز

3مهندسی برق- الکترونیکواحد تبریز

3مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد تبریز

3مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیکواحد تبریز

3مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد تبریز

3مهندسی برق - سامانه هاي برقی حمل و نقلواحد تبریز

3مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتالواحد تبریز

3مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد تبریز

3مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد تبریز

3مهندسی برق - شبکه هاي مخابراتیواحد تبریز

3مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد تبریز

3مهندسی برق - قدرت گرایش ماشین هاي الکتریکیواحد تبریز

3مهندسی برق - کنترلواحد تبریز

3مهندسی برق - مخابراتواحد تبریز

3مهندسی برق - مخابرات سیستمواحد تبریز

3مهندسی برق - مخابرات نوريواحد تبریز

3مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد تبریز

3مهندسی برق ـ قدرتواحد تبریز

3مهندسی پزشکیواحد تبریز

3مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد تبریز

3مهندسی پزشکی - بیومکانیکواحد تبریز

3مهندسی پلیمرواحد تبریز

3مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد تبریز

3مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد تبریز

3مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد تبریز

3مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد تبریز

3مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد تبریز

3مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد تبریز

3مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزاري رایانهواحد تبریز

3مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیاییواحد تبریز

3مهندسی تکنولوژي عمران- آب و فاضالبواحد تبریز

3مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد تبریز

3مهندسی تکنولوژي معماريواحد تبریز

3مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد تبریز

3مهندسی تکنولوژي نقشه برداريواحد تبریز

3مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد تبریز

3مهندسی تولیدات دامیواحد تبریز

3مهندسی تولیدات گیاهیواحد تبریز

3مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد تبریز

3مهندسی حرفه اي صنایع شیمیاییواحد تبریز

3مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد تبریز

3مهندسی حرفه اي معماريواحد تبریز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مهندسی دریا - مهندسی کشتی سازيواحد تبریز

3مهندسی زراعتواحد تبریز

3مهندسی ساخت و تولیدواحد تبریز

3مهندسی سیستم هاي انرژيواحد تبریز

3مهندسی سیستم هاي انرژي - انرژي و محیط زیستواحد تبریز

3مهندسی سیستم هاي انرژي - انرژي و محیط زیستواحد تبریز

3مهندسی سیستمهاي اقتصادي - اجتماعیواحد تبریز

3مهندسی شهرسازيواحد تبریز

3مهندسی شیمیواحد تبریز

3مهندسی شیمی - بیوتکنولوژيواحد تبریز

3مهندسی شیمی - صنایع پاالیش ، پتروشیمی و گازواحد تبریز

3مهندسی شیمی - صنایع شیمیایی معدنیواحد تبریز

3مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهاي صنایع نفتواحد تبریز

3مهندسی شیمی - فرآوري و انتقال گازواحد تبریز

3مهندسی شیمی - مهندسی صنایع غذاییواحد تبریز

3مهندسی صنایعواحد تبریز

3مهندسی صنایع - سیستم هاي کالنواحد تبریز

3مهندسی صنایع - سیستم هاي کالن اقتصادي و اجتماعیواحد تبریز

3مهندسی صنایع - سیستم هاي مالیواحد تبریز

3مهندسی صنایع - مهندسی مالیواحد تبریز

3مهندسی علوم دامیواحد تبریز

3مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد تبریز

3مهندسی عمرانواحد تبریز

3مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد تبریز

3مهندسی عمران-خاكواحد تبریز

3مهندسی عمران-مهندسی آبواحد تبریز

3مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد تبریز

3مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد تبریز

3مهندسی عمران - زلزلهواحد تبریز

3مهندسی عمران - سازهواحد تبریز

3مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد تبریز

3مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد تبریز

3مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد تبریز

3مهندسی عمران -آبواحد تبریز

3مهندسی عمران -راهواحد تبریز

3مهندسی عمران -مکانیک خاك وپیواحد تبریز

3مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد تبریز

3مهندسی فضاي سبزواحد تبریز

3مهندسی فناوري اطالعاتواحد تبریز

3مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي ارتباطی و کامپیوتريواحد تبریز

3مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي کامپیوتريواحد تبریز

3مهندسی فناوري آسانسور و باالبرهاواحد تبریز

3مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برقواحد تبریز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مهندسی فناوري شبکه هاي توزیع برقواحد تبریز

3مهندسی فناوري صنایع شیمیاییواحد تبریز

3مهندسی فناوري عمران - نقشه برداريواحد تبریز

3مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد تبریز

3مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد تبریز

3مهندسی کامپیوترواحد تبریز

3مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد تبریز

3مهندسی کامپیوتر- معماري سیستم هاي کامپیوتريواحد تبریز

3مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد تبریز

3مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد تبریز

3مهندسی کامپیوتر - شبکه هاي کامپیوتريواحد تبریز

3مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد تبریز

3مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکزواحد تبریز

3مهندسی کشاورزي- بیوتکنولوژي کشاورزيواحد تبریز

3مهندسی کشاورزي- خاکشناسیواحد تبریز

3مهندسی کشاورزي-علوم دامی-تغذیه دامواحد تبریز

واحد تبریز

مهندسی کشاورزي-علوم و صنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع 

3غذایی

واحد تبریز

مهندسی کشاورزي-مهندسی فضاي سبز گرایش گیاهان زینتی در 

3منظر

3مهندسی کشاورزي - ترویج و آموزش کشاورزيواحد تبریز

3مهندسی کشاورزي - حشره شناسی کشاورزيواحد تبریز

واحد تبریز

مهندسی کشاورزي - خاکشناسی گرایش پیدایش، رده بندي و 

3ارزیابی خاك

3مهندسی کشاورزي - خاکشناسی گرایش فیزیک و حفاظت خاكواحد تبریز

3مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد تبریز

3مهندسی کشاورزي - علوم باغبانیواحد تبریز

3مهندسی کشاورزي - علوم خاكواحد تبریز

3مهندسی کشاورزي - علوم دامیواحد تبریز

3مهندسی کشاورزي - علوم دامی گرایش تغذیه دامواحد تبریز

3مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد تبریز

3مهندسی کشاورزي - گیاه پزشکیواحد تبریز

3مهندسی کشاورزي -اصالح نباتاتواحد تبریز

3مهندسی کشاورزي -آبیاري وزهکشیواحد تبریز

3مهندسی کشاورزي -بیماري شناسی گیاهیواحد تبریز

3مهندسی کشاورزي -زراعتواحد تبریز

واحد تبریز

مهندسی کشاورزي -علوم خاك گرایش پیدایش، رده بندي و 

3ارزیابی خاك

3مهندسی کشاورزي -علوم خاك گرایش فیزیک و حفاظت خاكواحد تبریز

3مهندسی کشاورزي -علوم وصنایع غذایی- تکنولوژي مواد غذاییواحد تبریز

3مهندسی کشاورزي ـ آبواحد تبریز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مهندسی کشاورزي ـ شناسایی و مبارزه با علفهاي هرزواحد تبریز

3مهندسی کشاورزي ـ مدیریت کشاورزيواحد تبریز

3مهندسی مالیواحد تبریز

3مهندسی متالورژي و مواد - متالورژي صنعتیواحد تبریز

3مهندسی معماريواحد تبریز

3مهندسی مکاترونیکواحد تبریز

3مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولیدواحد تبریز

واحد تبریز

مهندسی مکاترونیک گرایش ارتباطات جنبی انسان-ماشین-

3کامپیوتر

واحد تبریز

مهندسی مکاترونیک گرایش طراحی رباتها و سیستمهاي 

3مکاترونیکی

3مهندسی مکانیکواحد تبریز

3مهندسی مکانیک-حرارت و سیاالتواحد تبریز

3مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد تبریز

3مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدواحد تبریز

3مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت و سیاالتواحد تبریز

3مهندسی مکانیک - مکانیک در طراحی جامداتواحد تبریز

3مهندسی مکانیک -طراحی جامداتواحد تبریز

3مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد تبریز

3مهندسی مکانیک بیوسیستمواحد تبریز

3مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژي هاي تجدید پذیرواحد تبریز

3مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساختواحد تبریز

3مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوري پس از برداشتواحد تبریز

3مهندسی منابع طبیعی - محیط زیستواحد تبریز

3مهندسی مواد-خوردگی وحفاظت موادواحد تبریز

3مهندسی مواد - مهندسی خوردگی و حفاظت موادواحد تبریز

3مهندسی مواد و متالورژيواحد تبریز

3مهندسی مواد و متالورژي - مهندسی متالورژيواحد تبریز

3مهندسی نفتواحد تبریز

3مهندسی هوا فضاواحد تبریز

3میکروبیولوژيواحد تبریز

3میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زاواحد تبریز

3میکروبیولوژي - میکروب هاي بیماري زاواحد تبریز

3نانوشیمیواحد تبریز

3نرم افزار کامپیوترواحد تبریز

3نقاشیواحد تبریز

3نقشه برداريواحد تبریز

3نقشه برداري - ژئودزيواحد تبریز

3نقشه کشی صنعتیواحد تبریز

3نقشه کشی عمومیواحد تبریز

3نقشه کشی معماري- معماريواحد تبریز

3هنرهاي تجسمی ـ نقاشیواحد تبریز

3زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمیواحد تبریز - پردیس بین المللی جلفا

3علوم اجتماعی -جامعه شناسیواحد تبریز - پردیس بین المللی جلفا



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3فناوري معماري - معماري دیجیتالواحد تبریز - پردیس بین المللی جلفا

3مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد تبریز - پردیس بین المللی جلفا

3مدیریت ثبت اسناد و امالكواحد تبریز - پردیس بین المللی جلفا

3معماريواحد تبریز - پردیس بین المللی جلفا

3معماري و انرژيواحد تبریز - پردیس بین المللی جلفا

3مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد تبریز - پردیس بین المللی جلفا

3مهندسی معماريواحد تبریز - پردیس بین المللی جلفا

3مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد تبریز - پردیس بین المللی جلفا

3مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد تبریز - پردیس بین المللی جلفا

3حقوق بین المللواحد تبریز - پردیس مجتمع بین الملل تبریز

3شهرسازيواحد تبریز - پردیس مجتمع بین الملل تبریز

3طراحی شهريواحد تبریز - پردیس مجتمع بین الملل تبریز

3مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد تبریز - پردیس مجتمع بین الملل تبریز

3مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابیواحد تبریز - پردیس مجتمع بین الملل تبریز

3مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیواحد تبریز - پردیس مجتمع بین الملل تبریز

3مدیریت صنعتی - تولید و عملیاتواحد تبریز - پردیس مجتمع بین الملل تبریز

3مهندسی معماريواحد تبریز - پردیس مجتمع بین الملل تبریز

3اقتصاد بازرگانیواحد تنکابن

3اقتصادانرژيواحد تنکابن

3الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد تنکابن

3امور اداريواحد تنکابن

3آموزش ابتداییواحد تنکابن

3آموزش زبان انگلیسیواحد تنکابن

3آموزش و پرورش ابتداییواحد تنکابن

3آموزش وپرورش پیش دبستانی ودبستانیواحد تنکابن

3برنامه ریزي درسیواحد تنکابن

3پرستاريواحد تنکابن

3پزشکیواحد تنکابن

3تاریخواحد تنکابن

3تحقیقات آموزشیواحد تنکابن

3تربیت بدنیواحد تنکابن

3تربیت بدنی - مربیگريواحد تنکابن

3تربیت بدنی -مدیریتواحد تنکابن

3تربیت بدنی و علوم ورزشی -فیزیولوژي ورزشیواحد تنکابن

3تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد تنکابن

3تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد تنکابن

3تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد تنکابن

3تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد تنکابن

3تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد تنکابن

3تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد تنکابن

3حسابداريواحد تنکابن

3حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد تنکابن

3حقوقواحد تنکابن



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3حقوق - حقوق ثبتیواحد تنکابن

3حقوق خصوصیواحد تنکابن

3دینی وعربیواحد تنکابن

3راهنمایی و مشاورهواحد تنکابن

3روان شناسیواحد تنکابن

3روان شناسی بالینیواحد تنکابن

3روان شناسی تربیتیواحد تنکابن

3روان شناسی سالمتواحد تنکابن

3روان شناسی صنعتی و سازمانیواحد تنکابن

3روان شناسی عمومیواحد تنکابن

3روانشناسیواحد تنکابن

3روانشناسی-صنعتی و سازمانیواحد تنکابن

3روانشناسی - روانشناسی بالینیواحد تنکابن

3روانشناسی - روانشناسی عمومیواحد تنکابن

3روانشناسی بالینیواحد تنکابن

3روانشناسی تربیتیواحد تنکابن

3روانشناسی سالمتواحد تنکابن

3روانشناسی صنعتی و سازمانیواحد تنکابن

3روانشناسی عمومیواحد تنکابن

3زبان وادبیات فارسیواحد تنکابن

3علم اطالعات و دانش شناسیواحد تنکابن

3علم اطالعات و دانش شناسی-مدیریت اطالعاتواحد تنکابن

3علم اطالعات و دانش شناسی - بازیابی اطالعات و دانشواحد تنکابن

3علمی-کاربردي هتلداريواحد تنکابن

3علمی - کاربردي کتابداري و اطالع رسانیواحد تنکابن

3علمی کاربردي حسابداريواحد تنکابن

3علوم آزمایشگاهیواحد تنکابن

3علوم آزمایشگاهی دامپزشکیواحد تنکابن

3علوم تربیتیواحد تنکابن

3علوم تربیتی - آموزش ابتداییواحد تنکابن

3علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد تنکابن

3علوم تربیتی - آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانیواحد تنکابن

3علوم تربیتی - برنامه ریزي آموزشیواحد تنکابن

3علوم تربیتی - مدیریت آموزشیواحد تنکابن

3علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد تنکابن

3علوم تربیتی -تحقیقات آموزشیواحد تنکابن

3علوم قضاییواحد تنکابن

3علوم کتابداري و اطالع رسانیواحد تنکابن

3علوم ورزشیواحد تنکابن

3علوم ورزشی - علوم زیستی ورزشواحد تنکابن

3علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزشواحد تنکابن

3فقه و حقوق اسالمیواحد تنکابن

3فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد تنکابن

3فیزیولوژي ورزشی - تغذیه ورزشواحد تنکابن



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی کاربرديواحد تنکابن

3کاردانی حرفه اي هتلداريواحد تنکابن

3کاردانی علم اطالعات و دانش شناسیواحد تنکابن

3کاردانی آموزش دینی و عربیواحد تنکابن

3کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد تنکابن

3کاردانی حسابداريواحد تنکابن

3کاردانی علوم ورزشیواحد تنکابن

3کاردانی هتلداريواحد تنکابن

3کتابداريواحد تنکابن

3ماماییواحد تنکابن

3مترجمی زبان انگلیسیواحد تنکابن

3مدیریت اجراییواحد تنکابن

3مدیریت آموزشیواحد تنکابن

3مدیریت آموزشیواحد تنکابن

3مدیریت بازرگانیواحد تنکابن

3مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد تنکابن

3مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد تنکابن

3مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد تنکابن

3مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیواحد تنکابن

3مدیریت کسب و کار - استراتژيواحد تنکابن

3مدیریت کسب و کار - رفتار سازمانی و منابع انسانیواحد تنکابن

3مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد تنکابن

3مدیریت مالیواحد تنکابن

3مدیریت وبرنامه ریزي آموزشیواحد تنکابن

3مربی بهداشت مدارسواحد تنکابن

3مربی کودكواحد تنکابن

3مشاورهواحد تنکابن

3مشاوره - مشاوره خانوادهواحد تنکابن

3مشاوره - مشاوره شغلیواحد تنکابن

3مشاوره و راهنماییواحد تنکابن

3مطالعات خانوادهواحد تنکابن

3هتلداريواحد تنکابن

3پرستاريواحد تنکابن-ظرفیت مازاد خودگردان

3پزشکیواحد تنکابن-ظرفیت مازاد خودگردان

3علوم آزمایشگاهیواحد تنکابن-ظرفیت مازاد خودگردان

3ماماییواحد تنکابن-ظرفیت مازاد خودگردان

3آمارواحد تهران جنوب

3آموزش ریاضیواحد تهران جنوب

3ریاضیواحد تهران جنوب

3ریاضی - آنالیزواحد تهران جنوب

3ریاضی - جبرواحد تهران جنوب

3ریاضی - دبیري ریاضیواحد تهران جنوب

3ریاضی - ریاضی کاربرديواحد تهران جنوب

3ریاضی - ریاضیات مالیواحد تهران جنوب



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3ریاضی _ کاربرديواحد تهران جنوب

3ریاضی کاربرديواحد تهران جنوب

3ریاضی کاربردي - بهینه سازيواحد تهران جنوب

3ریاضی کاربردي - ریاضی مالیواحد تهران جنوب

3ریاضی کاربردي ـ آنالیز عدديواحد تهران جنوب

3ریاضی کاربردي ـ تحقیق در عملیاتواحد تهران جنوب

3ریاضیات و کاربردهاواحد تهران جنوب

3زمین شناسی - تکتونیکواحد تهران جنوب

3زمین شناسی - زمین شناسی اقتصاديواحد تهران جنوب

3زمین شناسی -زمین شناسی مهندسیواحد تهران جنوب

3شیمی- کاربرديواحد تهران جنوب

3شیمی- محضواحد تهران جنوب

3شیمی - نانوشیمیواحد تهران جنوب

3شیمی -شیمی آلیواحد تهران جنوب

3شیمی -شیمی تجزیهواحد تهران جنوب

3شیمی -شیمی فیزیکواحد تهران جنوب

3شیمی -شیمی معدنیواحد تهران جنوب

3شیمی کاربرديواحد تهران جنوب

3شیمی گرایش شیمی آلیواحد تهران جنوب

3شیمی گرایش شیمی تجزیهواحد تهران جنوب

3شیمی گرایش شیمی فیزیکواحد تهران جنوب

3شیمی محضواحد تهران جنوب

3علوم تجربیواحد تهران جنوب

3علوم زمین - زمین ساخت (تکتونیک)واحد تهران جنوب

3علوم زمین - زمین شناسی اقتصاديواحد تهران جنوب

3علوم زمین - زمین شناسی مهندسیواحد تهران جنوب

3علوم کامپیوترواحد تهران جنوب

3علوم کامپیوتر - محاسبات علمیواحد تهران جنوب

3علوم و فناوري نانو - نانو شیمیواحد تهران جنوب

3فیزیکواحد تهران جنوب

3فیزیک - حالت جامدواحد تهران جنوب

3فیزیک - فیزیک ماده چگالواحد تهران جنوب

3نانوشیمیواحد تهران جنوب

3نانوفیزیکواحد تهران جنوب

3آمارواحد تهران شرق

3آمار اجتماعی و اقتصاديواحد تهران شرق

3ریاضیات و کاربردهاواحد تهران شرق

3زیست شناسیواحد تهران شرق

3زیست شناسی- عمومیواحد تهران شرق

3زیست شناسی - علوم جانوري گرایش فیزیولوژي جانوريواحد تهران شرق

3زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد تهران شرق

3زیست شناسی -ژنتیکواحد تهران شرق

3زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولیواحد تهران شرق

3زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد تهران شرق



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولیواحد تهران شرق

3زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد تهران شرق

3زیست شناسی سلولی و مولکولی ـ ژنتیکواحد تهران شرق

3زیست فناوري - میکروبیواحد تهران شرق

3زیست فناوري (بیوتکنولوژي) گرایش میکروبیواحد تهران شرق

3زیست فناوري میکروبیواحد تهران شرق

3ژنتیکواحد تهران شرق

3شیمیواحد تهران شرق

3شیمی- کاربرديواحد تهران شرق

3شیمی- محضواحد تهران شرق

3شیمی - شیمی پلیمرواحد تهران شرق

3شیمی - شیمی داروییواحد تهران شرق

3شیمی - شیمی و فناوري اسانسواحد تهران شرق

3شیمی -شیمی آلیواحد تهران شرق

3شیمی -شیمی معدنیواحد تهران شرق

3شیمی کاربرديواحد تهران شرق

3شیمی گرایش شیمی آلیواحد تهران شرق

3شیمی گرایش شیمی داروییواحد تهران شرق

3شیمی گرایش شیمی معدنیواحد تهران شرق

3شیمی محضواحد تهران شرق

3علوم ریاضی - آمار و کاربردهاواحد تهران شرق

3علوم کامپیوترواحد تهران شرق

3فیزیکواحد تهران شرق

3فیزیک - هسته ايواحد تهران شرق

3مهندسی اپتیک و لیزرواحد تهران شرق

3میکروبیولوژيواحد تهران شرق

3میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زاواحد تهران شرق

3میکروبیولوژي - میکروب هاي بیماري زاواحد تهران شرق

3نانوفیزیکواحد تهران شرق

3برنامه ریزي شهريواحد تهران شمال

3برنامه ریزي منطقه ايواحد تهران شمال

3پژوهش هنرواحد تهران شمال

3شهرسازيواحد تهران شمال

3طراحی شهريواحد تهران شمال

3فلسفه هنرواحد تهران شمال

3معماريواحد تهران شمال

3معماري داخلیواحد تهران شمال

3مهندسی شهرسازيواحد تهران شمال

3مهندسی معماريواحد تهران شمال

3اقتصادواحد تهران غرب

3امور فرهنگی - مدیریت امور فرهنگیواحد تهران غرب

3آموزش زبان انگلیسیواحد تهران غرب

3تربیت بدنیواحد تهران غرب

3تربیت بدنی - مربیگريواحد تهران غرب



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد تهران غرب

3تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد تهران غرب

3جامعه شناسیواحد تهران غرب

3جامعه شناسی - جامعه شناسی اقتصادي و توسعهواحد تهران غرب

3جامعه شناسی انقالب اسالمیواحد تهران غرب

3جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادي و توسعهواحد تهران غرب

3جهانگرديواحد تهران غرب

3حسابداريواحد تهران غرب

3حسابداري- مالیاتیواحد تهران غرب

3حسابداري - حسابرسیواحد تهران غرب

3حسابداري -دولتیواحد تهران غرب

3حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد تهران غرب

3حقوقواحد تهران غرب

3حقوق - حقوق ثبتیواحد تهران غرب

3حقوق بین المللواحد تهران غرب

3حقوق خصوصیواحد تهران غرب

3حقوق عمومیواحد تهران غرب

3روان شناسیواحد تهران غرب

3روان شناسی بالینیواحد تهران غرب

3روان شناسی عمومیواحد تهران غرب

3روانشناسیواحد تهران غرب

3روانشناسی بالینیواحد تهران غرب

3روانشناسی عمومیواحد تهران غرب

3زبان روسیواحد تهران غرب

3زبان فرانسه - ادبیواحد تهران غرب

3زبان و ادبیات فرانسهواحد تهران غرب

3زبان وادبیات فرانسه-ادبیواحد تهران غرب

3علمی کاربردي حسابداريواحد تهران غرب

3علوم اجتماعی -جامعه شناسیواحد تهران غرب

3علوم ارتباطات اجتماعیواحد تهران غرب

3علوم ورزشیواحد تهران غرب

3کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد تهران غرب

3گردشگريواحد تهران غرب

3مدیریتواحد تهران غرب

3مدیریت اجراییواحد تهران غرب

3مدیریت امور بانکیواحد تهران غرب

3مدیریت امور فرهنگیواحد تهران غرب

3مدیریت امور گمرکیواحد تهران غرب

3مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)واحد تهران غرب

3مدیریت آموزشیواحد تهران غرب

3مدیریت بازرگانیواحد تهران غرب

3مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد تهران غرب

3مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد تهران غرب

3مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (اچ اس اي)واحد تهران غرب



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مدیریت بیمهواحد تهران غرب

3مدیریت تکنولوژيواحد تهران غرب

3مدیریت تکنولوژي - نوآوري تکنولوژيواحد تهران غرب

3مدیریت جهانگرديواحد تهران غرب

3مدیریت دولتیواحد تهران غرب

3مدیریت دولتی-مدیریت تحولواحد تهران غرب

3مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد تهران غرب

3مدیریت رسانهواحد تهران غرب

3مدیریت صنعتیواحد تهران غرب

3مدیریت صنعتی - تولید و عملیاتواحد تهران غرب

3مدیریت صنعتی - مدیریت عملکردواحد تهران غرب

3مدیریت فناوري اطالعاتواحد تهران غرب

3مدیریت کسب و کار - سیستم هاي اطالعاتی و فناوري اطالعاتواحد تهران غرب

3مدیریت کسب و کار - مالیواحد تهران غرب

3مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد تهران غرب

3مدیریت گمرکیواحد تهران غرب

3مدیریت محیط زیست (اچ اس اي)واحد تهران غرب

3مدیریت ورزشیواحد تهران غرب

3مدیریت هتلداريواحد تهران غرب

3مشاورهواحد تهران غرب

3مشاوره - مشاوره خانوادهواحد تهران غرب

3مشاوره و راهنماییواحد تهران غرب

3مطالعات زنان- حقوق زن در اسالمواحد تهران غرب

3مطالعات فرهنگی و رسانهواحد تهران غرب

3هتلداريواحد تهران غرب

3اقتصاد کشاورزي - سیاست و توسعه کشاورزيواحد تهران مرکزي

3زراعت واصالح نباتاتواحد تهران مرکزي

3علوم و مهندسی آبواحد تهران مرکزي

3علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد تهران مرکزي

3علوم و مهندسی محیط زیستواحد تهران مرکزي

3علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی محیط زیستواحد تهران مرکزي

3علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی هاي محیط زیستواحد تهران مرکزي

3محیط زیست - آلودگیهاي محیط زیستواحد تهران مرکزي

3مهندسی اقتصاد کشاورزي - سیاست و توسعه کشاورزيواحد تهران مرکزي

3الکترونیک عمومیواحد خمینی شهر

3الکتروتکنیکواحد خمینی شهر

3الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد خمینی شهر

3پژوهشی مهندسی نفت - پاالیشواحد خمینی شهر

3تاسیساتواحد خمینی شهر

3تاسیسات -تهویه مطبوعواحد خمینی شهر

3تأسیسات -تبریدواحد خمینی شهر

3تبریدواحد خمینی شهر

3حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد خمینی شهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3ساخت و تولیدواحد خمینی شهر

3ساخت و تولید- قالبسازيواحد خمینی شهر

3ساخت و تولید - ماشین ابزارواحد خمینی شهر

3ساخت و تولید - ماشین افزارواحد خمینی شهر

3طراحی کاربرديواحد خمینی شهر

3علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد خمینی شهر

3علمی - کاربردي تاسیسات - تبریدواحد خمینی شهر

3علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعواحد خمینی شهر

3علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارواحد خمینی شهر

3علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد خمینی شهر

3علمی کاربردي برق - قدرتواحد خمینی شهر

3علمی کاربردي برق صنعتیواحد خمینی شهر

3علمی کاربردي ساخت وتولید-قالبسازيواحد خمینی شهر

3علمی کاربردي فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد خمینی شهر

3علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد خمینی شهر

3علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد خمینی شهر

3علمی کاربردي نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد خمینی شهر

3عمرانواحد خمینی شهر

3فناوري اطالعات وارتباطاتواحد خمینی شهر

3قدرت -الکتروتکنیکواحد خمینی شهر

3کاردانی فنی تعمیر و نگهداري هواپیماواحد خمینی شهر

3کاردان فنی برق - قدرتواحد خمینی شهر

3کاردان فنی عمران -آب و فاضالبواحد خمینی شهر

3کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد خمینی شهر

3کاردان فنی مکانیکواحد خمینی شهر

3کاردان فنی مکانیک - تاسیسات بهداشتی و گازرسانیواحد خمینی شهر

3کاردان فنی مکانیک ـ نقشه کشی صنعتیواحد خمینی شهر

3کاردان فنی مکانیک ـتاسیسات تهویه وتبریدواحد خمینی شهر

3کاردانی فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد خمینی شهر

3کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات (ICT)واحد خمینی شهر

3کاردانی فنی معدن - فرآوري سنگ هاي ساختمانیواحد خمینی شهر

3کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد خمینی شهر

3کامپیوترواحد خمینی شهر

3کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد خمینی شهر

3کنترلواحد خمینی شهر

3مکاترونیک صنعتیواحد خمینی شهر

3مکانیک خودروواحد خمینی شهر

3مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد خمینی شهر

3مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکیواحد خمینی شهر

3مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد خمینی شهر

3مهندسی اجرایی عمرانواحد خمینی شهر

3مهندسی انرژي هاي تجدیدپذیرواحد خمینی شهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مهندسی برقواحد خمینی شهر

3مهندسی برق- الکترونیکواحد خمینی شهر

3مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد خمینی شهر

3مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیکواحد خمینی شهر

3مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد خمینی شهر

3مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژيواحد خمینی شهر

3مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستمهاي انرژي الکتریکیواحد خمینی شهر

3مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد خمینی شهر

3مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد خمینی شهر

3مهندسی برق - شبکه هاي مخابراتیواحد خمینی شهر

3مهندسی برق - قدرت گرایش الکترونیک قدرتواحد خمینی شهر

3مهندسی برق - قدرت گرایش تکنولوژي فشار قويواحد خمینی شهر

3مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد خمینی شهر

3مهندسی برق - قدرت گرایش ماشین هاي الکتریکیواحد خمینی شهر

3مهندسی برق - کنترلواحد خمینی شهر

3مهندسی برق - مخابرات سیستمواحد خمینی شهر

3مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد خمینی شهر

3مهندسی برق ـ قدرتواحد خمینی شهر

3مهندسی پزشکیواحد خمینی شهر

3مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد خمینی شهر

3مهندسی پزشکی - بیومکانیکواحد خمینی شهر

واحد خمینی شهر

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

3سیستمهاي تحت شبکه

3مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد خمینی شهر

3مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد خمینی شهر

3مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد خمینی شهر

3مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد خمینی شهر

3مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد خمینی شهر

3مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد خمینی شهر

3مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد خمینی شهر

3مهندسی تکنولوژي میکروماشینواحد خمینی شهر

3مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد خمینی شهر

3مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد خمینی شهر

3مهندسی حرفه اي معماريواحد خمینی شهر

3مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد خمینی شهر

3مهندسی خودروواحد خمینی شهر

3مهندسی خودرو - طراحی سیستم هاي دینامیکی خودروواحد خمینی شهر

3مهندسی رباتیکواحد خمینی شهر

3مهندسی ساخت و تولیدواحد خمینی شهر

3مهندسی سیستم هاي انرژيواحد خمینی شهر

3مهندسی سیستم هاي انرژي - انرژي و محیط زیستواحد خمینی شهر

3مهندسی سیستم هاي انرژي - انرژي و محیط زیستواحد خمینی شهر

3مهندسی سیستم هاي انرژي - تکنولوژي انرژيواحد خمینی شهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مهندسی سیستم هاي انرژي - سیستم هاي انرژيواحد خمینی شهر

3مهندسی سیستم هاي انرژي - سیستمهاي انرژيواحد خمینی شهر

واحد خمینی شهر

مهندسی سیستم هاي انرژي(سامانه هاي انرژي)-انرژي و محیط 

3زیست

3مهندسی سیستمهاي اقتصادي - اجتماعیواحد خمینی شهر

3مهندسی صنایعواحد خمینی شهر

3مهندسی صنایع - سیستم هاي کالنواحد خمینی شهر

3مهندسی صنایع - سیستم هاي کالن اقتصادي و اجتماعیواحد خمینی شهر

3مهندسی عمرانواحد خمینی شهر

3مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد خمینی شهر

3مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد خمینی شهر

3مهندسی عمران - سازهواحد خمینی شهر

3مهندسی عمران - مدیریت منابع آبواحد خمینی شهر

3مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد خمینی شهر

3مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آبواحد خمینی شهر

3مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد خمینی شهر

3مهندسی فناوري اویونیک هواپیماواحد خمینی شهر

3مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برقواحد خمینی شهر

3مهندسی فناوري شبکه هاي توزیع برقواحد خمینی شهر

3مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد خمینی شهر

3مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد خمینی شهر

3مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد خمینی شهر

3مهندسی کامپیوترواحد خمینی شهر

3مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد خمینی شهر

3مهندسی معدن-مکانیک سنگواحد خمینی شهر

3مهندسی مکاترونیکواحد خمینی شهر

3مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولیدواحد خمینی شهر

واحد خمینی شهر

مهندسی مکاترونیک گرایش ارتباطات جنبی انسان-ماشین-

3کامپیوتر

واحد خمینی شهر

مهندسی مکاترونیک گرایش طراحی رباتها و سیستمهاي 

3مکاترونیکی

3مهندسی مکانیکواحد خمینی شهر

3مهندسی مکانیک-حرارت و سیاالتواحد خمینی شهر

3مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد خمینی شهر

3مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدواحد خمینی شهر

واحد خمینی شهر

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردي شاخه تخصصی دینامیک، 

3کنترل و ارتعاشات

3مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت و سیاالتواحد خمینی شهر

3مهندسی مکانیک - مکانیک در طراحی جامداتواحد خمینی شهر

3مهندسی مکانیک -طراحی جامداتواحد خمینی شهر

3مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد خمینی شهر

3مهندسی مواد - شکل دادن فلزاتواحد خمینی شهر

3مهندسی نفتواحد خمینی شهر

3مهندسی نفت - اکتشاف نفتواحد خمینی شهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مهندسی نفت - بهره برداريواحد خمینی شهر

3مهندسی نفت - بهره برداري از منابع نفتواحد خمینی شهر

3مهندسی نفت - حفاري و استخراج نفتواحد خمینی شهر

3مهندسی نفت - مخازن هیدروکربوريواحد خمینی شهر

3مهندسی نفت (بهره برداري)واحد خمینی شهر

3مهندسی نفت (مخازن هیدروکربوري)واحد خمینی شهر

3مهندسی ورزشواحد خمینی شهر

3مهندسی هوا فضاواحد خمینی شهر

3مهندسی هوا فضا - هوا فضاواحد خمینی شهر

3نرم افزار کامپیوترواحد خمینی شهر

3نقشه کشی صنعتیواحد خمینی شهر

3نقشه کشی عمومیواحد خمینی شهر

3نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد خمینی شهر

3نقشه کشی معماري- معماريواحد خمینی شهر

3اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد دامغان

3امور زراعی و باغیواحد دامغان

3امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیواحد دامغان

3امور زراعی و باغی-تکنولوژي تولیدات زراعیواحد دامغان

3بیماري شناسی گیاهیواحد دامغان

3بیوتکنولوژي کشاورزيواحد دامغان

3ترویج و آموزش کشاورزيواحد دامغان

3تکنولوژي آبیاريواحد دامغان

3تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد دامغان

3تکنولوژي موادغذاییواحد دامغان

3تولید و بهره برداري از گیاهان داروییواحد دامغان

3تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد دامغان

3زراعتواحد دامغان

3زراعت واصالح نباتاتواحد دامغان

3علمی کاربردي امور زراعی و باغی - تکنولوژي تولیدات زراعیواحد دامغان

3علمی کاربردي امورزراعی وباغی-تکنولوژي تولیدات باغیواحد دامغان

3علمی کاربردي تولیدوبهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد دامغان

3علوم باغبانی-فیزیولوژي و اصالح گیاهان دارویی، ادویه اي و عطريواحد دامغان

3علوم باغبانی-گیاهان دارویی ، ادویه اي و نوشابه ايواحد دامغان

3علوم و صنایع غذاییواحد دامغان

3علوم و صنایع غذایی - تکنولوژي مواد غذاییواحد دامغان

3علوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذاییواحد دامغان

3علوم و صنایع غذایی - مهندسی مواد و طراحی صنایع غذاییواحد دامغان

3علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژي مواد غذاییواحد دامغان

3علوم و مهندسی باغبانیواحد دامغان

3علوم و مهندسی باغبانی - درختان میوهواحد دامغان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

واحد دامغان

علوم و مهندسی باغبانی - فیزیولوژي تولید و پس از برداشت 

3گیاهان باغبانی

3علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان داروییواحد دامغان

3علوم و مهندسی خاكواحد دامغان

3علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد دامغان

3علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذاییواحد دامغان

3علوم و مهندسی صنایع غذایی - شیمی مواد غذاییواحد دامغان

3علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذاییواحد دامغان

3علوم و مهندسی صنایع غذایی - علوم مواد غذاییواحد دامغان

3علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذاییواحد دامغان

3فناوري تولیدات باغیواحد دامغان

3کاردان فنی صنایع غذاییواحد دامغان

3کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد دامغان

3گیاه پزشکیواحد دامغان

3گیاهپزشکیواحد دامغان

واحد دامغان

مدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري خاك - شیمی ، حاصلخیزي 

3خاك و تغذیه گیاه

واحد دامغان

مدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري خاك - شیمی و حاصلخیزي 

3خاك

3مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد دامغان

3مهندسی تولیدات گیاهیواحد دامغان

3مهندسی تولیدات گیاهی - تولید محصوالت باغبانیواحد دامغان

3مهندسی تولیدات گیاهی - زراعتواحد دامغان

3مهندسی زراعتواحد دامغان

3مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد دامغان

3مهندسی کشاورزي- بیوتکنولوژي کشاورزيواحد دامغان

واحد دامغان

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح 

3گیاهان دارویی، ادویه اي و عطري

3مهندسی کشاورزي - بیماري شناسی گیاهیواحد دامغان

3مهندسی کشاورزي - ترویج و آموزش کشاورزيواحد دامغان

3مهندسی کشاورزي - خاکشناسی گرایش شیمی و حاصلخیزي خاكواحد دامغان

3مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد دامغان

3مهندسی کشاورزي - علوم باغبانیواحد دامغان

3مهندسی کشاورزي - علوم خاكواحد دامغان

3مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد دامغان

3مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذاییواحد دامغان

واحد دامغان

مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژي مواد 

3غذایی

3مهندسی کشاورزي - گیاه پزشکیواحد دامغان

3مهندسی کشاورزي -بیماري شناسی گیاهیواحد دامغان

3مهندسی کشاورزي -زراعتواحد دامغان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

واحد دامغان

مهندسی کشاورزي -علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی، ادویه اي 

3و نوشابه اي

3مهندسی کشاورزي -علوم خاك گرایش شیمی و حاصلخیزي خاكواحد دامغان

3مهندسی کشاورزي -علوم وصنایع غذایی- تکنولوژي مواد غذاییواحد دامغان

3مهندسی مواد و طراحی صنایع غذائیواحد دامغان

3طراحی و دوختواحد دماوند

3علمی کاربردي معماريواحد دماوند

3فتوگرافیک گرافیکواحد دماوند

3کاردانی حرفه اي هنرهاي تجسمی - عکاسیواحد دماوند

3کاردانی معماريواحد دماوند

3گرافیک-گرافیکواحد دماوند

3مدیریت شهريواحد دماوند

3معماريواحد دماوند

3مهندسی معماريواحد دماوند

3الهیات و معارف اسالمیواحد رشت

3الهیات و معارف اسالمی - تاریخ و تمدن ملل اسالمیواحد رشت

3الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد رشت

3ایران شناسی - ایران شناسی تاریخواحد رشت

3ایرانشناسی گرایش ایرانشناسی - تاریخواحد رشت

3آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)واحد رشت

3آب و هواشناسیواحد رشت

3آب و هواشناسی - آب و هواشناسی کاربرديواحد رشت

3آب و هواشناسی - آب و هواشناسی محیطیواحد رشت

3آب و هواشناسی - تغییر اقلیمواحد رشت

3آمارواحد رشت

3آموزش ابتداییواحد رشت

3آموزش دینی - عربیواحد رشت

3آموزش دینی و عربیواحد رشت

3آموزش ریاضیواحد رشت

3آموزش زبان انگلیسیواحد رشت

3آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد رشت

3آموزش علوم تجربیواحد رشت

3آموزش فیزیکواحد رشت

3آموزش و پرورش ابتداییواحد رشت

3بیوشیمیواحد رشت

3تاریخ و تمدن ملل اسالمیواحد رشت

3تربیت بدنیواحد رشت

3تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد رشت

3تربیت بدنی - مربیگريواحد رشت

3تربیت بدنی و علوم ورزشی- ورزش همگانیواحد رشت

3تربیت بدنی و علوم ورزشی-بیومکانیک ورزشیواحد رشت

3تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشیواحد رشت



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3تربیت بدنی و علوم ورزشی - رفتار حرکتیواحد رشت

3تربیت بدنی و علوم ورزشی -فیزیولوژي ورزشیواحد رشت

3تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد رشت

3تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد رشت

3تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد رشت

3تربیت دبیر زبان و ادبیات فارسیواحد رشت

3تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد رشت

3تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد رشت

3تربیت معلم آموزش ریاضیواحد رشت

3تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد رشت

3تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد رشت

3تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد رشت

3تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد رشت

3جغرافیاواحد رشت

3جغرافیا-برنامه ریزي توریسمواحد رشت

3جغرافیا - انسانی گرایش روستاییواحد رشت

3جغرافیا - انسانی گرایش شهريواحد رشت

3جغرافیا - طبیعی گرایش اقلیم شناسیواحد رشت

3جغرافیا - طبیعی گرایش ژئومرفولوژيواحد رشت

3جغرافیا - کارتوگرافیواحد رشت

3جغرافیا ـ انسانی(روستایی)واحد رشت

3جغرافیا و برنامه ریزي روستاییواحد رشت

3جغرافیا و برنامه ریزي روستایی - برنامه ریزي کالبدي-فضاییواحد رشت

3جغرافیا و برنامه ریزي شهريواحد رشت

3جغرافیا و برنامه ریزي شهري - کاربري اراضی و ممیزي امالكواحد رشت

3جغرافیا و برنامه ریزي گردشگريواحد رشت

3جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري - گردشگري روستاییواحد رشت

3جغرافیا و برنامه ریزي منطقه ايواحد رشت

3جغرافیاي انسانیواحد رشت

3جغرافیاي انسانی - شهريواحد رشت

3جغرافیاي پزشکیواحد رشت

3جغرافیاي سیاسیواحد رشت

3جغرافیاي سیاسی - ژئوپلیتیکواحد رشت

3جغرافیاي سیاسی (آمایش و مدیریت سیاسی فضا)واحد رشت

3جغرافیاي طبیعیواحد رشت

3جغرافیاي طبیعی- ژئومورفولوژي در برنامه ریزي محیطیواحد رشت

3جغرافیاي طبیعی-اقلیم شناسی در برنامه ریزي محیطیواحد رشت

3جغرافیاي طبیعی - ژئومرفولوژيواحد رشت

3جغرافیاي طبیعی -اقلیم شناسیواحد رشت

3جغرافیاي طبیعی -ژئومرفولوژي -اقلیم شناسیواحد رشت

3حسابداريواحد رشت



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3حسابداري- مالیاتیواحد رشت

3حسابداري - حسابرسیواحد رشت

3حسابداري -دولتیواحد رشت

3حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد رشت

3حقوقواحد رشت

3حقوق - حقوق ثبتیواحد رشت

3حقوق خصوصیواحد رشت

3دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد رشت

3دبیري زبان انگلیسیواحد رشت

3دبیري زبان وادبیات فارسیواحد رشت

3دبیري علوم تجربیواحد رشت

3دینی وعربیواحد رشت

3راهنمایی و مشاوره - مشاورهواحد رشت

3روان شناسیواحد رشت

3روان شناسی عمومیواحد رشت

3روانشناسیواحد رشت

3روانشناسیواحد رشت

3روانشناسی عمومیواحد رشت

3ریاضیواحد رشت

3ریاضی - آنالیزواحد رشت

3ریاضی - دبیري ریاضیواحد رشت

3ریاضی - ریاضی کاربرديواحد رشت

3ریاضی - ریاضی محضواحد رشت

3ریاضی - ریاضیات مالیواحد رشت

3ریاضی _ کاربرديواحد رشت

3ریاضی کاربرديواحد رشت

3ریاضی کاربردي - بهینه سازيواحد رشت

3ریاضی کاربردي - ریاضی مالیواحد رشت

3ریاضی کاربردي ـ آنالیز عدديواحد رشت

3ریاضی کاربردي ـ تحقیق در عملیاتواحد رشت

3ریاضی محضواحد رشت

3ریاضی محض-آنالیزواحد رشت

3ریاضی محض-جبرواحد رشت

3ریاضیات و کاربردهاواحد رشت

3زبان انگلیسیواحد رشت

3زبان شناسی _ شناختیواحد رشت

3زبان شناسی همگانیواحد رشت

3زبان و ادبیات فارسی- ادبیات تطبیقیواحد رشت

3زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی (فارسی - عربی)واحد رشت

3زبان وادبیات انگلیسیواحد رشت

3زبان وادبیات عربیواحد رشت

3زبان وادبیات فارسیواحد رشت

3زبانشناسی همگانیواحد رشت

3زیست شناسی - بیوشیمی گرایش بیوشیمی گیاهیواحد رشت



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3زیست شناسی - سلولی و ملکولیواحد رشت

3زیست شناسی - سلولی و مولکولیواحد رشت

3زیست شناسی - علوم جانوري گرایش فیزیولوژي جانوريواحد رشت

3زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد رشت

3زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولیواحد رشت

3زیست شناسی جانوري - فیزیولوژيواحد رشت

3زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد رشت

3زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمیواحد رشت

3زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولیواحد رشت

3زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد رشت

3زیست شناسی سلولی و مولکولی ـ ژنتیکواحد رشت

3زیست فناوري - میکروبیواحد رشت

3زیست فناوري (بیوتکنولوژي) گرایش میکروبیواحد رشت

3زیست فناوري میکروبیواحد رشت

3ژئومورفولوژيواحد رشت

3ژئومورفولوژي - برنامه ریزي محیطیواحد رشت

3ژئومورفولوژي - ژئومورفولوژي و آمایش محیطواحد رشت

3ژئومورفولوژي - هیدرو ژئومورفولوژي در برنامه ریزي محیطیواحد رشت

3سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیاییواحد رشت

3شناخت اندیشه هاي امام خمینی (ره)واحد رشت

3شیمی- کاربرديواحد رشت

3شیمی- محضواحد رشت

3شیمی - شیمی داروییواحد رشت

3شیمی -شیمی آلیواحد رشت

3شیمی -شیمی تجزیهواحد رشت

3شیمی -شیمی فیزیکواحد رشت

3شیمی -شیمی معدنیواحد رشت

3شیمی آلیواحد رشت

3شیمی داروییواحد رشت

3شیمی کاربرديواحد رشت

3شیمی گرایش شیمی آلیواحد رشت

3شیمی گرایش شیمی تجزیهواحد رشت

3شیمی گرایش شیمی معدنیواحد رشت

3شیمی محضواحد رشت

3علمی کاربردي حسابداريواحد رشت

3علوم تجربیواحد رشت

3علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد رشت

3علوم سیاسیواحد رشت

3علوم کامپیوترواحد رشت

3علوم ورزشیواحد رشت

3علوم ورزشی - علوم انسانی ورزشواحد رشت

3علوم ورزشی - علوم زیستی ورزشواحد رشت

3علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزشواحد رشت



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزشواحد رشت

3فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد رشت

3فیزیکواحد رشت

3فیزیک- اتمی و مولکولیواحد رشت

3فیزیک - اتمیواحد رشت

3فیزیک - اختر شناسیواحد رشت

3فیزیک - حالت جامدواحد رشت

3فیزیک - فیزیک پالسماواحد رشت

3فیزیک - فیزیک ماده چگالواحد رشت

3فیزیک - هسته ايواحد رشت

3فیزیک مهندسیواحد رشت

3فیزیولوژي ورزشیواحد رشت

3فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستیواحد رشت

3فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت ورزشی محضواحد رشت

3فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی عصبی عضالنیواحد رشت

3کاردانی حرفه اي حقوق- حقوق ثبتیواحد رشت

3کارتوگرافیواحد رشت

3کاردانی آموزش دینی و عربیواحد رشت

3کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد رشت

3کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد رشت

3کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد رشت

3کاردانی حسابداريواحد رشت

3کاردانی علوم ورزشیواحد رشت

3کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد رشت

3مالی - مهندسی مالیواحد رشت

3مترجمی زبان انگلیسیواحد رشت

3مخاطرات محیطیواحد رشت

3مدیریت - مدیریت مالیواحد رشت

3مدیریت اجراییواحد رشت

3مدیریت بازرگانیواحد رشت

3مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد رشت

3مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلیواحد رشت

3مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابیواحد رشت

3مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللیواحد رشت

3مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد رشت

3مدیریت بازرگانی - کارآفرینیواحد رشت

3مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیکواحد رشت

3مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمهواحد رشت

3مدیریت بازرگانی - مدیریت تحولواحد رشت

3مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد رشت

3مدیریت بیمهواحد رشت

3مدیریت دولتیواحد رشت

3مدیریت دولتی- مدیریت نیروي انسانیواحد رشت

3مدیریت دولتی-رفتارسازمانیواحد رشت



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیواحد رشت

3مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانیواحد رشت

3مدیریت صنعتیواحد رشت

3مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیاتواحد رشت

3مدیریت صنعتی - تولید و عملیاتواحد رشت

3مدیریت صنعتی - مالیواحد رشت

3مدیریت کسب و کار - بازاریابیواحد رشت

3مدیریت کسب و کار - عملیات و زنجیره تامینواحد رشت

3مدیریت کسب و کار - مالیواحد رشت

3مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد رشت

3مدیریت مالیواحد رشت

3مدیریت ورزشیواحد رشت

3مدیریت ورزشی - مدیریت رویدادهاي ورزشیواحد رشت

3مشاورهواحد رشت

3مشاوره - مشاوره توانبخشیواحد رشت

3مشاوره - مشاوره خانوادهواحد رشت

3مطالعات منطقه ايواحد رشت

3مطالعات منطقه اي - مطالعات آسیاي مرکزي و قفقازواحد رشت

3مطالعات منطقه اي - مطالعات خلیج فارسواحد رشت

3معارف اسالمیواحد رشت

3مهندسی اپتیک و لیزرواحد رشت

3میکروبیولوژيواحد رشت

3میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زاواحد رشت

3میکروبیولوژي - میکروب هاي بیماري زاواحد رشت

3آموزش زبان انگلیسیواحد رشت-پردیس مرکز بین المللی بندرانزلی

3حسابداريواحد رشت-پردیس مرکز بین المللی بندرانزلی

3حقوق جزا و جرم شناسیواحد رشت-پردیس مرکز بین المللی بندرانزلی

3حقوق خصوصیواحد رشت-پردیس مرکز بین المللی بندرانزلی

3مدیریت اجراییواحد رشت-پردیس مرکز بین المللی بندرانزلی

3مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابیواحد رشت-پردیس مرکز بین المللی بندرانزلی

3مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللیواحد رشت-پردیس مرکز بین المللی بندرانزلی

3مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد رشت-پردیس مرکز بین المللی بندرانزلی

3مدیریت دولتیواحد رشت-پردیس مرکز بین المللی بندرانزلی

3مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد رشت-پردیس مرکز بین المللی بندرانزلی

3مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیواحد رشت-پردیس مرکز بین المللی بندرانزلی

3مدیریت صنعتی - تولید و عملیاتواحد رشت-پردیس مرکز بین المللی بندرانزلی

3مدیریت صنعتی - مالیواحد رشت-پردیس مرکز بین المللی بندرانزلی

3مدیریت کسب و کار - مالیواحد رشت-پردیس مرکز بین المللی بندرانزلی

3حسابداريواحد رشت - مرکز بین المللی بندرانزلی

3مالی - مهندسی مالیواحد رشت - مرکز بین المللی بندرانزلی

3مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللیواحد رشت - مرکز بین المللی بندرانزلی

3مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد رشت - مرکز بین المللی بندرانزلی

3مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیواحد رشت - مرکز بین المللی بندرانزلی

3مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیاتواحد رشت - مرکز بین المللی بندرانزلی



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مدیریت کسب و کار - مالیواحد رشت - مرکز بین المللی بندرانزلی

3اصالح نباتاتواحد رودهن

3اقتصادواحد رودهن

3اقتصاد بازرگانیواحد رودهن

3اقتصاد کشاورزيواحد رودهن

3اقتصاد کشاورزي - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهاي کشاورزيواحد رودهن

3اقتصاد کشاورزي - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیستواحد رودهن

3اقتصاد کشاورزي - بازاریابی محصوالت کشاورزيواحد رودهن

3اقتصاد کشاورزي - سیاست و توسعه کشاورزيواحد رودهن

3اقتصادانرژيواحد رودهن

3اگرواکولوژيواحد رودهن

3اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد رودهن

3امور زراعی و باغیواحد رودهن

3امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیواحد رودهن

3امور زراعی و باغی-تکنولوژي تولیدات زراعیواحد رودهن

3امورتربیتی ومشاورهواحد رودهن

3آمارواحد رودهن

3آمار - آمار اجتماعی و اقتصاديواحد رودهن

3آمار اجتماعی و اقتصاديواحد رودهن

3آمار اقتصاديواحد رودهن

3آمار و کاربردهاواحد رودهن

3آموزش ابتداییواحد رودهن

3آموزش زبان انگلیسیواحد رودهن

3آموزش عالی - مدیریت آموزش عالیواحد رودهن

3آموزش علوم اجتماعیواحد رودهن

3آموزش و پرورش ابتداییواحد رودهن

3آموزش وپرورش پیش دبستانی ودبستانیواحد رودهن

3برنامه ریزي اجتماعی و تعاونواحد رودهن

3برنامه ریزي درسیواحد رودهن

3بیوشیمیواحد رودهن

3پژوهش علوم اجتماعیواحد رودهن

3پژوهشگري علوم اجتماعیواحد رودهن

3تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشواحد رودهن

3تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش - تعلیم و تربیت اسالمیواحد رودهن

3تحقیقات آموزشیواحد رودهن

3تربیت بدنیواحد رودهن

3تربیت بدنی و علوم ورزشی- ورزش همگانیواحد رودهن

3تربیت بدنی و علوم ورزشی -فیزیولوژي ورزشیواحد رودهن

3تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد رودهن

3تربیت دبیر زبان انگلیسیواحد رودهن

3تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد رودهن

3تربیت معلم آموزش ریاضیواحد رودهن



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد رودهن

3تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد رودهن

3تربیت معلم قرآن کریمواحد رودهن

3تربیت معلم قرآن مجیدواحد رودهن

3تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد رودهن

3تکنولوژي محیط زیستواحد رودهن

3جامعه شناسی - جامعه شناسی اقتصادي و توسعهواحد رودهن

3جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادي و توسعهواحد رودهن

3جامعه شناسی ورزشیواحد رودهن

3جمعیت شناسیواحد رودهن

3حسابداريواحد رودهن

3حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد رودهن

3حقوقواحد رودهن

3حقوق - حقوق ثبتیواحد رودهن

3حقوق جزا و جرم شناسیواحد رودهن

3دبیري زبان انگلیسیواحد رودهن

3راهنمایی و مشاورهواحد رودهن

3روابط بین المللواحد رودهن

3روان شناسیواحد رودهن

3روان شناسی بالینیواحد رودهن

3روان شناسی تربیتیواحد رودهن

3روان شناسی سالمتواحد رودهن

3روان شناسی عمومیواحد رودهن

3روانشناسیواحد رودهن

3روانشناسی - اصالح وتربیتواحد رودهن

3روانشناسی - روانشناسی بالینیواحد رودهن

3روانشناسی - روانشناسی عمومیواحد رودهن

3روانشناسی بالینیواحد رودهن

3روانشناسی تربیتیواحد رودهن

3روانشناسی سالمتواحد رودهن

3روانشناسی عمومیواحد رودهن

3ریاضیواحد رودهن

3ریاضی - آنالیزواحد رودهن

3ریاضی - ریاضی کاربرديواحد رودهن

3ریاضی - ریاضیات مالیواحد رودهن

3ریاضی کاربردي - ریاضی مالیواحد رودهن

3ریاضیات و کاربردهاواحد رودهن

3زبان شناسیواحد رودهن

3زبان و ادبیات فارسی- ادبیات مقاومتواحد رودهن

3زبان و ادبیات فارسی - ادبیات پایداريواحد رودهن

3زبان وادبیات انگلیسیواحد رودهن

3زبان وادبیات فارسیواحد رودهن

3زراعتواحد رودهن

3زراعت واصالح نباتاتواحد رودهن



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3زیست شناسیواحد رودهن

3زیست شناسی- عمومیواحد رودهن

3زیست شناسی - بیوشیمی گرایش بیوشیمیواحد رودهن

3زیست شناسی - سلولی و مولکولیواحد رودهن

3زیست شناسی - علوم جانوريواحد رودهن

واحد رودهن

زیست شناسی - علوم جانوري گرایش زیست شناسی سلولی و 

3تکوینی

3زیست شناسی - علوم گیاهیواحد رودهن

3زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژيواحد رودهن

3زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد رودهن

3زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولیواحد رودهن

3زیست شناسی جانوريواحد رودهن

3زیست شناسی جانوري - زیست شناسی سلولی و تکوینیواحد رودهن

3زیست شناسی جانوري - سلولی و تکوینیواحد رودهن

3زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد رودهن

3زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمیواحد رودهن

3زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوفیزیکواحد رودهن

3زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولیواحد رودهن

3زیست شناسی سلولی و مولکولی-زیست فناوريواحد رودهن

3زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد رودهن

3زیست شناسی گیاهیواحد رودهن

3زیست شناسی گیاهی - سیستماتیک و بوم شناسیواحد رودهن

3زیست فناوريواحد رودهن

3زیست فناوري - میکروبیواحد رودهن

3زیست فناوري (بیوتکنولوژي) گرایش میکروبیواحد رودهن

3زیست فناوري میکروبیواحد رودهن

3ژنتیک و به نژادي گیاهیواحد رودهن

3شیمیواحد رودهن

3شیمی- محضواحد رودهن

3شیمی - فناوري اطالعاتواحد رودهن

3شیمی -شیمی فیزیکواحد رودهن

3شیمی کاربرديواحد رودهن

3شیمی گرایش شیمی آلیواحد رودهن

3شیمی گرایش فناوري اطالعاتواحد رودهن

3شیمی محضواحد رودهن

3علم اطالعات و دانش شناسیواحد رودهن

3علم اطالعات و دانش شناسی-مدیریت اطالعاتواحد رودهن

3علمی-کاربردي حفاظت و حمایت منابع طبیعی جنگلواحد رودهن

3علمی - کاربردي کتابداري و اطالع رسانیواحد رودهن

3علمی کاربردي امور زراعی و باغی - تکنولوژي تولیدات زراعیواحد رودهن

3علمی کاربردي امورزراعی وباغی-تکنولوژي تولیدات باغیواحد رودهن

3علمی کاربردي حسابداريواحد رودهن

3علوم اجتماعیواحد رودهن



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3علوم اجتماعی - برنامه ریزي اجتماعیواحد رودهن

3علوم اجتماعی - برنامه ریزي علوم اجتماعیواحد رودهن

3علوم اجتماعی - پژوهشگري علوم اجتماعیواحد رودهن

3علوم اجتماعی - تعاون و رفاه اجتماعیواحد رودهن

3علوم اجتماعی - تعاون و رفاه علوم اجتماعیواحد رودهن

3علوم اجتماعی - خدمات اجتماعیواحد رودهن

3علوم اجتماعی - دبیري علوم اجتماعیواحد رودهن

3علوم اجتماعی -جمعیت شناسیواحد رودهن

3علوم اقتصاديواحد رودهن

3علوم اقتصادي - اقتصاد انرژيواحد رودهن

3علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگانیواحد رودهن

3علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي و برنامه ریزيواحد رودهن

3علوم اقتصادي ـ اقتصاد پول و بانکداريواحد رودهن

3علوم باغبانیواحد رودهن

3علوم تربیتیواحد رودهن

3علوم تربیتی - آموزش ابتداییواحد رودهن

3علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد رودهن

3علوم تربیتی - آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانیواحد رودهن

3علوم تربیتی - برنامه ریزي آموزشیواحد رودهن

3علوم تربیتی - مدیریت آموزشیواحد رودهن

3علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد رودهن

3علوم تربیتی -تحقیقات آموزشیواحد رودهن

3علوم جانوري - بافت شناسی و جنین شناسیواحد رودهن

3علوم سیاسیواحد رودهن

3علوم قرآن و حدیثواحد رودهن

3علوم قرآنی - تربیت معلم قرآن کریمواحد رودهن

3علوم کامپیوترواحد رودهن

3علوم کامپیوتر - سیستم هاي هوشمندواحد رودهن

3علوم کامپیوتر - محاسبات نرم و هوش مصنوعیواحد رودهن

3علوم کتابداري و اطالع رسانیواحد رودهن

3علوم گیاهیواحد رودهن

3علوم گیاهی - سیستماتیک و بوم شناسیواحد رودهن

3علوم و مهندسی باغبانیواحد رودهن

3علوم و مهندسی خاكواحد رودهن

3علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد رودهن

3علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذاییواحد رودهن

3علوم و مهندسی محیط زیستواحد رودهن

3علوم ورزشیواحد رودهن

3علوم ورزشی - علوم انسانی ورزشواحد رودهن

3علوم ورزشی - علوم زیستی ورزشواحد رودهن

3علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزشواحد رودهن

3علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزشواحد رودهن

3فقه و حقوق اسالمیواحد رودهن

3فناوري تولیدات باغیواحد رودهن



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3فناوري تولیدات زراعیواحد رودهن

3فیزیک - فیزیک بنیاديواحد رودهن

3فیزیولوژي ورزشیواحد رودهن

3فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستیواحد رودهن

3کاردانی آمارواحد رودهن

3کاردانی آموزش ریاضیواحد رودهن

3کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد رودهن

3کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد رودهن

3کاردانی تربیت معلم قرآن کریمواحد رودهن

3کاردانی تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد رودهن

3کاردانی تکنولوژي محیط زیستواحد رودهن

3کاردانی حسابداريواحد رودهن

3کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد رودهن

3کارشناسی حرفه اي علوم کتابداري و اطالع رسانیواحد رودهن

3کتابداريواحد رودهن

3کتابداري واطالع رسانیواحد رودهن

3کشاورزي اکولوژیکواحد رودهن

3گیاه پزشکیواحد رودهن

3گیاهپزشکیواحد رودهن

3مالی - مهندسی مالیواحد رودهن

3مترجمی زبان انگلیسیواحد رودهن

3محیط زیستواحد رودهن

3محیط زیست - آموزش محیط زیستواحد رودهن

3مددکاري اجتماعیواحد رودهن

3مدیریت اجراییواحد رودهن

3مدیریت آموزش عالیواحد رودهن

3مدیریت آموزشیواحد رودهن

3مدیریت آموزشیواحد رودهن

3مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابیواحد رودهن

3مدیریت تکنولوژيواحد رودهن

3مدیریت تکنولوژي - مدیریت انتقال تکنولوژيواحد رودهن

3مدیریت تکنولوژي - مدیریت انتقال تکنولوژي و مالکیت معنويواحد رودهن

3مدیریت تکنولوژي - مدیریت نوآوريواحد رودهن

3مدیریت دولتیواحد رودهن

3مدیریت دولتی-رفتارسازمانیواحد رودهن

3مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانیواحد رودهن

3مدیریت صنعتیواحد رودهن

3مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیاتواحد رودهن

3مدیریت صنعتی - تولید و عملیاتواحد رودهن

3مدیریت صنعتی - مالیواحد رودهن

3مدیریت صنعتی - مدیریت پروژهواحد رودهن

3مدیریت کسب و کار - بازاریابیواحد رودهن

3مدیریت کسب و کار - مالیواحد رودهن



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مدیریت مالیواحد رودهن

3مدیریت محیط زیست - مدیریت محیط زیستواحد رودهن

3مدیریت وبرنامه ریزي آموزشیواحد رودهن

3مدیریت ورزشیواحد رودهن

3مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزشواحد رودهن

3مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشیواحد رودهن

3مربیگري ورزشیواحد رودهن

3مشاورهواحد رودهن

3مشاوره - مشاوره توانبخشیواحد رودهن

3مشاوره - مشاوره خانوادهواحد رودهن

3مشاوره ـ مشاوره مدرسهواحد رودهن

3مشاوره و راهنماییواحد رودهن

3مطالعات خانوادهواحد رودهن

3مطالعات زنان ـ زن و خانوادهواحد رودهن

3مکانیک ماشینهاي کشاورزيواحد رودهن

واحد رودهن

مهندسی اقتصاد کشاورزي - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهاي 

3کشاورزي

3مهندسی اقتصاد کشاورزي - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیستواحد رودهن

3مهندسی اقتصاد کشاورزي - بازاریابی محصوالت کشاورزيواحد رودهن

3مهندسی اقتصاد کشاورزي - سیاست و توسعه کشاورزيواحد رودهن

3مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد رودهن

3مهندسی تولیدات گیاهیواحد رودهن

3مهندسی زراعتواحد رودهن

3مهندسی کشاورزي- خاکشناسیواحد رودهن

3مهندسی کشاورزي - اقتصاد کشاورزيواحد رودهن

3مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد رودهن

3مهندسی کشاورزي - علوم باغبانیواحد رودهن

3مهندسی کشاورزي - علوم خاكواحد رودهن

3مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد رودهن

3مهندسی کشاورزي - کشاورزي اکولوژیک (اگرواکولوژي)واحد رودهن

3مهندسی کشاورزي - گیاه پزشکیواحد رودهن

3مهندسی کشاورزي - مکانیزاسیون کشاورزيواحد رودهن

3مهندسی کشاورزي - مکانیک ماشینهاي کشاورزيواحد رودهن

3مهندسی کشاورزي -اصالح نباتاتواحد رودهن

3مهندسی کشاورزي -زراعتواحد رودهن

3مهندسی مکانیزاسیون کشاورزيواحد رودهن

3مهندسی مکانیک بیوسیستمواحد رودهن

3مهندسی منابع طبیعی - محیط زیستواحد رودهن

3میکروبیولوژيواحد رودهن

3میکروبیولوژي - بیوسیستماتیک و بوم شناسیواحد رودهن

3میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زاواحد رودهن

3میکروبیولوژي - میکروب هاي بیماري زاواحد رودهن

3ادیان و عرفانواحد زنجان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3اقتصادواحد زنجان

3الهیات و معارف اسالمیواحد زنجان

3الهیات و معارف اسالمی - ادیان و عرفانواحد زنجان

3الهیات و معارف اسالمی - علوم قرآن و حدیثواحد زنجان

3الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد زنجان

3الهیات و معارف اسالمی - فلسفه و کالم اسالمیواحد زنجان

3آموزش ابتداییواحد زنجان

3آموزش دینی و عربیواحد زنجان

3آموزش زبان انگلیسیواحد زنجان

3آموزش و بهسازي منابع انسانیواحد زنجان

3آموزش و پرورش ابتداییواحد زنجان

3برنامه ریزي سیستمهاي اقتصاديواحد زنجان

3پژوهش علوم اجتماعیواحد زنجان

3پژوهشگري اجتماعیواحد زنجان

3تحقیقات آموزشیواحد زنجان

3تربیت کودكواحد زنجان

3تربیت بدنیواحد زنجان

3تربیت بدنی - مربیگريواحد زنجان

3تربیت بدنی -مدیریتواحد زنجان

3تربیت بدنی و علوم ورزشی -فیزیولوژي ورزشیواحد زنجان

3تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد زنجان

3تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد زنجان

3تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد زنجان

3تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد زنجان

3تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد زنجان

3تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد زنجان

3تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد زنجان

3تکنولوژي آموزشیواحد زنجان

3جامعه شناسیواحد زنجان

3جامعه شناسی - جامعه شناسی اقتصادي و توسعهواحد زنجان

3جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادي و توسعهواحد زنجان

3حسابداريواحد زنجان

3حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد زنجان

3حقوقواحد زنجان

3حقوق - حقوق ثبتیواحد زنجان

3حقوق بین الملل عمومیواحد زنجان

3حقوق جزا و جرم شناسیواحد زنجان

3حقوق خصوصیواحد زنجان

3حقوق عمومیواحد زنجان

3دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد زنجان

3دبیري زبان وادبیات فارسیواحد زنجان

3دینی وعربیواحد زنجان

3روابط بین المللواحد زنجان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3روابط سیاسی ( روابط دیپلماتیک )واحد زنجان

3روابط سیاسی در روابط دیپلماتیکواحد زنجان

3روان شناسیواحد زنجان

3روان شناسی بالینیواحد زنجان

3روان شناسی تربیتیواحد زنجان

3روان شناسی عمومیواحد زنجان

3روان شناسی ورزشیواحد زنجان

3روانشناسیواحد زنجان

3روانشناسیواحد زنجان

3روانشناسی - روانشناسی عمومیواحد زنجان

3روانشناسی بالینیواحد زنجان

3روانشناسی تربیتیواحد زنجان

3روانشناسی عمومیواحد زنجان

3روانشناسی ورزشیواحد زنجان

3زبان شناسیواحد زنجان

3زبان وادبیات فارسیواحد زنجان

3زبانشناسی همگانیواحد زنجان

3عرفان اسالمی و اندیشه امام خمینی (ره)واحد زنجان

3عرفان اسالمی و اندیشه امام خمینی (س)واحد زنجان

3علمی کاربردي حسابداريواحد زنجان

3علوم اجتماعی - پژوهشگري علوم اجتماعیواحد زنجان

3علوم اجتماعی -جامعه شناسیواحد زنجان

3علوم اقتصاديواحد زنجان

3علوم اقتصادي - اقتصاد اسالمیواحد زنجان

3علوم اقتصادي - اقتصاد انرژيواحد زنجان

3علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگانیواحد زنجان

3علوم اقتصادي - اقتصاد شهري و منطقه ايواحد زنجان

3علوم اقتصادي - اقتصاد مالیواحد زنجان

3علوم اقتصادي - برنامه ریزي سیستم هاي اقتصاديواحد زنجان

3علوم اقتصادي - برنامه ریزي سیستمهاي اقتصاديواحد زنجان

3علوم تربیتیواحد زنجان

3علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد زنجان

3علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد زنجان

3علوم سیاسیواحد زنجان

3علوم سیاسی- سیاست گذاري عمومیواحد زنجان

3علوم سیاسی - سیاستگذاري عمومیواحد زنجان

3علوم سیاسی - مسائل ایرانواحد زنجان

3علوم قرآن و حدیثواحد زنجان

3علوم قرآن و حدیثواحد زنجان

3علوم ورزشیواحد زنجان

3علوم ورزشی - علوم زیستی ورزشواحد زنجان

3علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزشواحد زنجان

3فقه و حقوق اسالمیواحد زنجان

3فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد زنجان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3فلسفه و حکمت اسالمیواحد زنجان

3فیزیولوژي ورزشی - تغذیه ورزشواحد زنجان

3فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت ورزشی بالینیواحد زنجان

3فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی کاربرديواحد زنجان

3کاردانی حرفه اي حقوق- حقوق ثبتیواحد زنجان

3کارآفرینی - کسب و کار جدیدواحد زنجان

3کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد زنجان

3کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد زنجان

3کاردانی حسابداريواحد زنجان

3کاردانی علوم ورزشیواحد زنجان

3کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد زنجان

3گردشگريواحد زنجان

3مدیریت اجراییواحد زنجان

3مدیریت امور بانکیواحد زنجان

3مدیریت آموزشیواحد زنجان

3مدیریت بازرگانیواحد زنجان

3مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد زنجان

3مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلیواحد زنجان

3مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابیواحد زنجان

3مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللیواحد زنجان

3مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد زنجان

3مدیریت بازرگانی - کارآفرینیواحد زنجان

3مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیکواحد زنجان

3مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمهواحد زنجان

3مدیریت بازرگانی - مدیریت تحولواحد زنجان

3مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد زنجان

3مدیریت بیمهواحد زنجان

3مدیریت دولتیواحد زنجان

3مدیریت دولتی - خط مشی گذاري عمومیواحد زنجان

3مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانیواحد زنجان

3مدیریت صنعتیواحد زنجان

3مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیاتواحد زنجان

3مدیریت صنعتی - مدیریت عملکردواحد زنجان

3مدیریت کارآفرینی - کسب و کار جدیدواحد زنجان

3مدیریت کسب و کار - رفتار سازمانی و منابع انسانیواحد زنجان

3مدیریت کسب و کار - مالیواحد زنجان

3مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد زنجان

3مدیریت مالیواحد زنجان

3مدیریت وبرنامه ریزي آموزشیواحد زنجان

3مدیریت ورزشیواحد زنجان

3مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزشواحد زنجان

3مدیریت ورزشی - مدیریت رسانه هاي ورزشیواحد زنجان

3مطالعات منطقه اي - مطالعات خلیج فارسواحد زنجان

3معارف اسالمیواحد زنجان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3اقتصادواحد ساري

3الهیات و معارف اسالمیواحد ساري

3الهیات و معارف اسالمی - علوم قرآن و حدیثواحد ساري

3الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد ساري

3الهیات و معارف اسالمی - فلسفه و حکمت اسالمیواحد ساري

3امور اداريواحد ساري

3آموزش ابتداییواحد ساري

3آموزش بزرگساالنواحد ساري

3آموزش دینی - عربیواحد ساري

3آموزش دینی و عربیواحد ساري

3آموزش راهنمایی و مشاورهواحد ساري

3آموزش زبان انگلیسیواحد ساري

3آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد ساري

3آموزش عالی - مدیریت آموزش عالیواحد ساري

3آموزش و بهسازي منابع انسانیواحد ساري

3آموزش و پرورش ابتداییواحد ساري

3آموزش وپرورش پیش دبستانی ودبستانیواحد ساري

3برنامه ریزي درسیواحد ساري

3بهداشت عمومیواحد ساري

3پرستاريواحد ساري

3پزشکیواحد ساري

3تاریخواحد ساري

3تحقیقات آموزشیواحد ساري

3تربیت بدنیواحد ساري

3تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد ساري

3تربیت بدنی - مربیگريواحد ساري

3تربیت بدنی - معلمیواحد ساري

3تربیت بدنی - معلمی تربیت بدنیواحد ساري

3تربیت بدنی -مدیریتواحد ساري

3تربیت بدنی و علوم ورزشی- ورزش همگانیواحد ساري

3تربیت بدنی و علوم ورزشی-بیومکانیک ورزشیواحد ساري

3تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشیواحد ساري

3تربیت بدنی و علوم ورزشی -فیزیولوژي ورزشیواحد ساري

3تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد ساري

3تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد ساري

3تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد ساري

3تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد ساري

3تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد ساري

3تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد ساري

3تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد ساري

3تربیت معلم قرآن مجیدواحد ساري

3تکنولوژي اتاق عملواحد ساري

3تکنولوژي آموزشیواحد ساري



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3جغرافیا-برنامه ریزي توریسمواحد ساري

3جغرافیا و برنامه ریزي گردشگريواحد ساري

3جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري - گردشگري روستاییواحد ساري

3حسابداريواحد ساري

3حقوقواحد ساري

3حقوق - حقوق ثبتیواحد ساري

3حقوق بین الملل عمومیواحد ساري

3حقوق جزا و جرم شناسیواحد ساري

3حقوق خصوصیواحد ساري

3حقوق عمومیواحد ساري

3حقوق کیفري و جرم شناسیواحد ساري

3دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد ساري

3دبیري زبان انگلیسیواحد ساري

3دبیري زبان وادبیات فارسیواحد ساري

3دینی وعربیواحد ساري

3راهنمایی و مشاورهواحد ساري

3رفتار حرکتی - رشد حرکتیواحد ساري

3روان شناسیواحد ساري

3روان شناسی اسالمی - روان شناسی مثبت گراواحد ساري

3روان شناسی بالینیواحد ساري

3روان شناسی تربیتیواحد ساري

3روان شناسی شخصیتواحد ساري

3روان شناسی عمومیواحد ساري

3روانشناسیواحد ساري

3روانشناسی - اصالح وتربیتواحد ساري

3روانشناسی - روانشناسی بالینیواحد ساري

3روانشناسی - روانشناسی عمومیواحد ساري

3روانشناسی اسالمی - روانشناسی مثبت گراواحد ساري

3روانشناسی بالینیواحد ساري

3روانشناسی تربیتیواحد ساري

3روانشناسی شخصیتواحد ساري

3روانشناسی عمومیواحد ساري

3زبان انگلیسیواحد ساري

3زبان شناسیواحد ساري

3زبان شناسی همگانیواحد ساري

3زبان و ادبیات فارسی- ادبیات تطبیقیواحد ساري

3زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی (فارسی - عربی)واحد ساري

3زبان وادبیات انگلیسیواحد ساري

3زبان وادبیات فارسیواحد ساري

3زبانشناسی همگانیواحد ساري

3زیست اخالق اسالمیواحد ساري

3علمی - کاربردي کتابداري و اطالع رسانیواحد ساري

3علمی کاربردي حسابداريواحد ساري

3علوم اجتماعی - مطالعات فرهنگیواحد ساري



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3علوم ارتباطات اجتماعیواحد ساري

3علوم آزمایشگاهیواحد ساري

3علوم تربیتیواحد ساري

3علوم تربیتی - آموزش ابتداییواحد ساري

3علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد ساري

3علوم تربیتی - آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانیواحد ساري

3علوم تربیتی - برنامه ریزي آموزشیواحد ساري

3علوم تربیتی - تکنولوژي آموزشیواحد ساري

3علوم تربیتی - مدیریت آموزشیواحد ساري

3علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد ساري

3علوم تربیتی -برنامه ریزي درسیواحد ساري

3علوم تربیتی -تحقیقات آموزشیواحد ساري

3علوم حدیثواحد ساري

3علوم حدیث - کالم و عقایدواحد ساري

3علوم حدیث - نهج البالغهواحد ساري

3علوم قرآن و حدیثواحد ساري

3علوم قرآن و حدیثواحد ساري

3علوم قرآنی - تربیت معلم قرآن کریمواحد ساري

3علوم قرآنی ـ علوم قرآن مجیدواحد ساري

3علوم قضاییواحد ساري

3علوم ورزشیواحد ساري

3علوم ورزشی - علوم انسانی ورزشواحد ساري

3علوم ورزشی - علوم زیستی ورزشواحد ساري

3علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزشواحد ساري

3علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزشواحد ساري

3فقه و حقوق اسالمیواحد ساري

3فقه و حقوق خصوصیواحد ساري

3فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد ساري

3فلسفه تعلیم و تربیتواحد ساري

3فلسفه تعلیم و تربیت - تعلیم و تربیت اسالمیواحد ساري

3فلسفه و حکمت اسالمیواحد ساري

3فلسفه و کالم اسالمیواحد ساري

3فیزیولوژي ورزشیواحد ساري

3فیزیولوژي ورزشی - بیوشیمی و متابولیسم ورزشیواحد ساري

3فیزیولوژي ورزشی - تغذیه ورزشواحد ساري

3فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستیواحد ساري

3فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت ورزشی بالینیواحد ساري

3فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی عصبی عضالنیواحد ساري

3فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی قلب و عروق و تنفسواحد ساري

3کاردانی علم اطالعات و دانش شناسیواحد ساري

3کارآفرینیواحد ساري

3کارآفرینی - آموزش عالیواحد ساري

3کارآفرینی - کسب و کار جدیدواحد ساري



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3کاردانی آموزش دینی و عربیواحد ساري

3کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد ساري

3کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد ساري

3کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد ساري

3کاردانی علوم ورزشیواحد ساري

3کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد ساري

3ماماییواحد ساري

3مترجمی زبان انگلیسیواحد ساري

3مدیریت اجراییواحد ساري

3مدیریت امور بانکیواحد ساري

3مدیریت امور فرهنگی و هنريواحد ساري

3مدیریت آموزش عالیواحد ساري

3مدیریت آموزشیواحد ساري

3مدیریت آموزشیواحد ساري

3مدیریت بازرگانیواحد ساري

3مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد ساري

3مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابیواحد ساري

3مدیریت بازرگانی - کارآفرینیواحد ساري

3مدیریت بیمهواحد ساري

3مدیریت خانوادهواحد ساري

3مدیریت خدمات بهداشتی و درمانیواحد ساري

3مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانیواحد ساري

3مدیریت دولتیواحد ساري

3مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیواحد ساري

3مدیریت دولتی- مدیریت نیروي انسانیواحد ساري

3مدیریت دولتی-تصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومیواحد ساري

3مدیریت دولتی-رفتارسازمانیواحد ساري

3مدیریت دولتی-مدیریت تطبیقی و توسعهواحد ساري

3مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیواحد ساري

3مدیریت فرهنگی و هنريواحد ساري

3مدیریت فرهنگی هنريواحد ساري

3مدیریت فناوري اطالعات - سیستم هاي اطالعاتی پیشرفتهواحد ساري

3مدیریت کارآفرینی - کسب و کار جدیدواحد ساري

3مدیریت کسب و کار - بازاریابیواحد ساري

3مدیریت کسب و کار - فناوريواحد ساري

3مدیریت کسب و کار - مالیواحد ساري

3مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد ساري

3مدیریت مالیواحد ساري

3مدیریت وبرنامه ریزي آموزشیواحد ساري

3مدیریت ورزشیواحد ساري

3مدیریت ورزشی- مدیریت اوقات فراغت و ورزش هاي تفریحیواحد ساري

3مدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزشواحد ساري

3مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزشواحد ساري



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشیواحد ساري

3مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزش هاي تفریحیواحد ساري

3مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزشهاي تفریحیواحد ساري

واحد ساري

مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان ها و رویدادهاي 

3ورزشی

3مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشیواحد ساري

3مدیریت ورزشی - مدیریت رسانه هاي ورزشیواحد ساري

3مشاورهواحد ساري

3مشاوره - مشاوره توانبخشیواحد ساري

3مطالعات خانوادهواحد ساري

3مطالعات فرهنگیواحد ساري

3معارف اسالمیواحد ساري

3بهداشت عمومیواحد ساري-ظرفیت مازاد خودگردان

3پرستاريواحد ساري-ظرفیت مازاد خودگردان

3پزشکیواحد ساري-ظرفیت مازاد خودگردان

3تکنولوژي اتاق عملواحد ساري-ظرفیت مازاد خودگردان

3علوم آزمایشگاهیواحد ساري-ظرفیت مازاد خودگردان

3ماماییواحد ساري-ظرفیت مازاد خودگردان

3الهیات و معارف اسالمی - فلسفه و کالم اسالمیواحد ساوه

3امور اداريواحد ساوه

3آموزش دینی و عربیواحد ساوه

3آموزش زبان انگلیسیواحد ساوه

3تربیت بدنیواحد ساوه

3تربیت بدنی - مربیگريواحد ساوه

3تربیت بدنی -مدیریتواحد ساوه

3تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد ساوه

3تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد ساوه

3تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد ساوه

3تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد ساوه

3جغرافیا - انسانی گرایش شهريواحد ساوه

3جغرافیا و برنامه ریزي شهريواحد ساوه

3جغرافیاي انسانیواحد ساوه

3جغرافیاي انسانی - شهريواحد ساوه

3جغرافیاي سیاسیواحد ساوه

3جغرافیاي سیاسی - آمایش سیاسی فضاواحد ساوه

3حسابداريواحد ساوه

3حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد ساوه

3حقوقواحد ساوه

3حقوق - حقوق ثبتیواحد ساوه

3حقوق جزا و جرم شناسیواحد ساوه

3حقوق خصوصیواحد ساوه

3حقوق کیفري و جرم شناسیواحد ساوه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3دبیري زبان انگلیسیواحد ساوه

3دینی وعربیواحد ساوه

3روان شناسیواحد ساوه

3روان شناسی تربیتیواحد ساوه

3روان شناسی عمومیواحد ساوه

3روانشناسیواحد ساوه

3روانشناسی - روانشناسی عمومیواحد ساوه

3روانشناسی بالینیواحد ساوه

3روانشناسی تربیتیواحد ساوه

3روانشناسی عمومیواحد ساوه

3زبان و ادبیات فارسی - ادبیات غناییواحد ساوه

3زبان وادبیات فارسیواحد ساوه

3سنجش و اندازه گیريواحد ساوه

3علمی کاربردي حسابداريواحد ساوه

3علوم تربیتیواحد ساوه

3علوم تربیتی - مدیریت آموزشیواحد ساوه

3علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد ساوه

3علوم ورزشیواحد ساوه

3فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستیواحد ساوه

3کاردانی آموزش دینی و عربیواحد ساوه

3کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد ساوه

3کاردانی علوم ورزشیواحد ساوه

3کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد ساوه

3مدیریت اجراییواحد ساوه

3مدیریت آموزشیواحد ساوه

3مدیریت آموزشیواحد ساوه

3مدیریت بازرگانیواحد ساوه

3مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد ساوه

3مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابیواحد ساوه

3مدیریت دولتیواحد ساوه

3مدیریت دولتی-تصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومیواحد ساوه

3مدیریت دولتی - مدیریت رفتار سازمانیواحد ساوه

3مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانیواحد ساوه

3مدیریت صنعتیواحد ساوه

3مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیاتواحد ساوه

3مدیریت صنعتی - تولید و عملیاتواحد ساوه

3مدیریت صنعتی - مدیریت کیفیت و بهره وريواحد ساوه

3مدیریت کسب و کار - عملیات و زنجیره تامینواحد ساوه

3مدیریت کسب و کار - مالیواحد ساوه

3مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد ساوه

3مدیریت وبرنامه ریزي آموزشیواحد ساوه

3مربی بهداشت مدارسواحد ساوه

3مشاورهواحد ساوه

3اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد سبزوار



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3امور دامی - تکنولوژي پرورش طیورواحد سبزوار

3امور زراعی و باغیواحد سبزوار

3بیوتکنولوژي کشاورزيواحد سبزوار

3بیوتکنولوژي کشاورزيواحد سبزوار

3بیوتکنولوژي کشاورزي - گیاهیواحد سبزوار

3پرورش طیورواحد سبزوار

3تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد سبزوار

3تکنولوژي صنایع غذاییواحد سبزوار

3تکنولوژي موادغذاییواحد سبزوار

3زراعتواحد سبزوار

3زراعت و اصالح نباتات - اصالح نباتاتواحد سبزوار

3زراعت واصالح نباتاتواحد سبزوار

3صنایع غذاییواحد سبزوار

3علمی - کاربردي پرورش طیورواحد سبزوار

3علمی - کاربردي گوشت و فرآورده هاي گوشتیواحد سبزوار

3علمی کاربردي بهداشت موادغذایی با منشاء دامیواحد سبزوار

3علمی کاربردي شیروفرآورده هاي لبنیواحد سبزوار

3علوم و صنایع غذاییواحد سبزوار

3علوم و صنایع غذایی - تکنولوژي مواد غذاییواحد سبزوار

3علوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذاییواحد سبزوار

3علوم و صنایع غذایی - مهندسی مواد و طراحی صنایع غذاییواحد سبزوار

3علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژي مواد غذاییواحد سبزوار

3علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد سبزوار

3علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذاییواحد سبزوار

3علوم و مهندسی صنایع غذایی - شیمی مواد غذاییواحد سبزوار

3علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذاییواحد سبزوار

3علوم و مهندسی صنایع غذایی - علوم مواد غذاییواحد سبزوار

3علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذاییواحد سبزوار

3کاردان فنی صنایع غذاییواحد سبزوار

3کاردانی تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد سبزوار

3کاردانی فنی صنایع غذاییواحد سبزوار

3کاردانی فنی صنایع غذایی - گوشت و فرآورده هاي گوشتیواحد سبزوار

3کارشناسی حرفه اي بهداشت مواد غذایی با منشاء دامیواحد سبزوار

3مکانیک ماشینهاي کشاورزيواحد سبزوار

3مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد سبزوار

3مهندسی تولیدات دامیواحد سبزوار

3مهندسی تولیدات گیاهیواحد سبزوار

3مهندسی تولیدات گیاهی- باغبانیواحد سبزوار

3مهندسی تولیدات گیاهی - زراعتواحد سبزوار

3مهندسی حرفه اي علوم دامیواحد سبزوار

3مهندسی زراعتواحد سبزوار

3مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد سبزوار

3مهندسی فناوري بهداشت مواد غذایی با منشا دامیواحد سبزوار



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مهندسی فناوري دامپروري - پرورش صنعتی طیورواحد سبزوار

3مهندسی کشاورزي- بیوتکنولوژي کشاورزيواحد سبزوار

3مهندسی کشاورزي-زراعت و اصالح نباتات گرایش اصالح نباتاتواحد سبزوار

3مهندسی کشاورزي-زراعت و اصالح نباتات گرایش زراعتواحد سبزوار

3مهندسی کشاورزي-علوم وصنایع غذایی-تبدیل مواد غذاییواحد سبزوار

3مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد سبزوار

3مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد سبزوار

واحد سبزوار

مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژي مواد 

3غذایی

3مهندسی کشاورزي - مکانیک ماشینهاي کشاورزيواحد سبزوار

3مهندسی کشاورزي -زراعتواحد سبزوار

3مهندسی کشاورزي -علوم وصنایع غذایی- تکنولوژي مواد غذاییواحد سبزوار

3مهندسی مکانیک بیوسیستمواحد سبزوار

3مهندسی مواد و طراحی صنایع غذاییواحد سبزوار

3مهندسی مواد و طراحی صنایع غذائیواحد سبزوار

3اقتصادواحد سمنان

3اقتصاد و تجارت الکترونیکواحد سمنان

3اقتصادانرژيواحد سمنان

3الهیات و معارف اسالمی - علوم قرآن و حدیثواحد سمنان

3الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد سمنان

3آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)واحد سمنان

3آب و هواشناسیواحد سمنان

3آب و هواشناسی - آب و هواشناسی محیطیواحد سمنان

3آموزش زبان انگلیسیواحد سمنان

3برنامه ریزي آمایش سرزمینواحد سمنان

3تربیت بدنیواحد سمنان

3تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد سمنان

3تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد سمنان

3تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد سمنان

3تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد سمنان

3توسعه اقتصادي و برنامه ریزيواحد سمنان

3جغرافیاواحد سمنان

3جغرافیا-برنامه ریزي توریسمواحد سمنان

3جغرافیا - انسانی گرایش روستاییواحد سمنان

3جغرافیا - انسانی گرایش شهريواحد سمنان

3جغرافیا - طبیعی گرایش اقلیم شناسیواحد سمنان

3جغرافیا ـ انسانی(روستایی)واحد سمنان

3جغرافیا و برنامه ریزي روستاییواحد سمنان

3جغرافیا و برنامه ریزي روستایی - توسعه اقتصاد روستاییواحد سمنان

3جغرافیا و برنامه ریزي شهريواحد سمنان

3جغرافیا و برنامه ریزي شهري - آمایش شهريواحد سمنان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3جغرافیا و برنامه ریزي گردشگريواحد سمنان

واحد سمنان

جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري - برنامه ریزي گردشگري منطقه 

3اي

3جغرافیاي انسانیواحد سمنان

3جغرافیاي انسانی - شهريواحد سمنان

3جغرافیاي طبیعیواحد سمنان

3جغرافیاي طبیعی-اقلیم شناسی در برنامه ریزي محیطیواحد سمنان

3جغرافیاي طبیعی -اقلیم شناسیواحد سمنان

3حسابداريواحد سمنان

3حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد سمنان

3حقوقواحد سمنان

3حقوق ثبت اسناد و امالكواحد سمنان

3حقوق جزا و جرم شناسیواحد سمنان

3حقوق خصوصیواحد سمنان

3حقوق عمومیواحد سمنان

3حقوق کیفري و جرم شناسیواحد سمنان

3روان شناسیواحد سمنان

3روان شناسی بالینیواحد سمنان

3روان شناسی تربیتیواحد سمنان

3روان شناسی عمومیواحد سمنان

3روانشناسیواحد سمنان

3روانشناسی بالینیواحد سمنان

3روانشناسی تربیتیواحد سمنان

3روانشناسی عمومیواحد سمنان

3زبان وادبیات فارسیواحد سمنان

3علمی کاربردي حسابداريواحد سمنان

3علوم اقتصادي - اقتصاد انرژيواحد سمنان

3علوم اقتصادي - اقتصاد صنعتیواحد سمنان

3علوم اقتصادي - اقتصاد و تجارت الکترونیکواحد سمنان

3علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي و برنامه ریزيواحد سمنان

3علوم سیاسی - اندیشه سیاسیواحد سمنان

3علوم سیاسی - اندیشه هاي سیاسیواحد سمنان

3علوم سیاسی - مسائل ایرانواحد سمنان

3علوم قرآن و حدیثواحد سمنان

3علوم قضاییواحد سمنان

3علوم و معارف دفاع مقدسواحد سمنان

3علوم ورزشیواحد سمنان

3فقه و حقوق اسالمیواحد سمنان

3فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد سمنان

3فلسفه و کالم اسالمیواحد سمنان

3فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستیواحد سمنان

3کاردانی مدیریت صنعتی کاربرديواحد سمنان

3کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد سمنان

3کاردانی حرفه اي حقوق _ خدمات قضاییواحد سمنان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3کاردانی مدیریت صنعتیواحد سمنان

3گردشگريواحد سمنان

3مدیریت - مدیریت رسانه ايواحد سمنان

3مدیریت اجراییواحد سمنان

3مدیریت بازرگانیواحد سمنان

3مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد سمنان

3مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابیواحد سمنان

3مدیریت بازرگانی - کارآفرینیواحد سمنان

3مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانیواحد سمنان

3مدیریت دولتیواحد سمنان

3مدیریت دولتی-رفتارسازمانیواحد سمنان

3مدیریت دولتی - مدیریت رفتار سازمانیواحد سمنان

3مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانیواحد سمنان

3مدیریت رسانهواحد سمنان

3مدیریت رسانه ايواحد سمنان

3مدیریت صنعتیواحد سمنان

3مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیاتواحد سمنان

3مدیریت صنعتی - تولیدواحد سمنان

3مدیریت صنعتی - تولید و عملیاتواحد سمنان

3مدیریت صنعتی - مالیواحد سمنان

3مدیریت صنعتی - مدیریت عملکردواحد سمنان

3مدیریت صنعتی کاربرديواحد سمنان

3مدیریت کسب و کار - استراتژيواحد سمنان

3مدیریت کسب و کار - مالیواحد سمنان

3مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد سمنان

3مدیریت مالیواحد سمنان

3اصالح نباتاتواحد سنندج

3اقتصادواحد سنندج

3اقتصاد بازرگانیواحد سنندج

3اقتصاد نظريواحد سنندج

3اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد سنندج

3امور اداريواحد سنندج

3امور بانکیواحد سنندج

3امور دامیواحد سنندج

3امور دامی - تکنولوژي پرورش دامواحد سنندج

3امور دامی - تکنولوژي پرورش طیورواحد سنندج

3امور گمرکیواحد سنندج

3آموزش ابتداییواحد سنندج

3آموزش دینی و عربیواحد سنندج

3آموزش زبان انگلیسیواحد سنندج

3آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد سنندج

3آموزش و پرورش ابتداییواحد سنندج

3برنامه ریزي درسیواحد سنندج

3بیوتکنولوژي کشاورزيواحد سنندج



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3پژوهش علوم اجتماعیواحد سنندج

3تاریخ - تاریخ ایران باستانواحد سنندج

3تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسالمواحد سنندج

3تاریخ - تاریخ ایران دوره اسالمواحد سنندج

3تاریخ -تاریخ ایران اسالمیواحد سنندج

3تربیت کودكواحد سنندج

3تربیت بدنیواحد سنندج

3تربیت بدنی - مربیگريواحد سنندج

3تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشیواحد سنندج

3تربیت بدنی و علوم ورزشی -فیزیولوژي ورزشیواحد سنندج

3تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد سنندج

3تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد سنندج

3تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد سنندج

3تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد سنندج

3تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد سنندج

3تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد سنندج

3تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد سنندج

3تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد سنندج

3تکنولوژي آبیاريواحد سنندج

3تکنولوژي تولیدات دامیواحد سنندج

3تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد سنندج

3تکنولوژي شیالتواحد سنندج

3تکنولوژي محیط زیستواحد سنندج

3تکنولوژي مرتع و آبخیزداريواحد سنندج

3تکنولوژي موادغذاییواحد سنندج

3تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد سنندج

3جامعه شناسیواحد سنندج

3حسابداريواحد سنندج

3حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد سنندج

3حقوقواحد سنندج

3حقوق - حقوق ثبتیواحد سنندج

3حقوق جزا و جرم شناسیواحد سنندج

3حقوق خصوصیواحد سنندج

3حقوق عمومیواحد سنندج

3حقوق کیفري و جرم شناسیواحد سنندج

3دامپزشکیواحد سنندج

3دبیري زبان انگلیسیواحد سنندج

3دبیري زبان وادبیات فارسیواحد سنندج

3دینی وعربیواحد سنندج

3رفتار حرکتی - آموزش تربیت بدنیواحد سنندج

3روان شناسیواحد سنندج

3روان شناسی بالینیواحد سنندج

3روان شناسی تربیتیواحد سنندج



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3روان شناسی عمومیواحد سنندج

3روان شناسی ورزشیواحد سنندج

3روانشناسیواحد سنندج

3روانشناسی - روانشناسی عمومیواحد سنندج

3روانشناسی بالینیواحد سنندج

3روانشناسی تربیتیواحد سنندج

3روانشناسی عمومیواحد سنندج

3روانشناسی ورزشیواحد سنندج

3زبان شناسیواحد سنندج

3زبان فرانسه - مترجمیواحد سنندج

3زبان فرانسه شاخه مترجمیواحد سنندج

3زبان و ادبیات فرانسهواحد سنندج

3زبان وادبیات انگلیسیواحد سنندج

3زبان وادبیات فارسیواحد سنندج

3زبانشناسی همگانیواحد سنندج

3زراعتواحد سنندج

3زراعت واصالح نباتاتواحد سنندج

3ژنتیک و به نژادي گیاهیواحد سنندج

3شیالتواحد سنندج

3صنایع غذاییواحد سنندج

3علمی - کاربردي امور دامی - تکنولوژي پرورش دامواحد سنندج

3علمی کاربردي تولیدوبهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد سنندج

3علمی کاربردي حسابداريواحد سنندج

3علمی کاربردي شیروفرآورده هاي لبنیواحد سنندج

3علوم اجتماعی - برنامه ریزي علوم اجتماعیواحد سنندج

3علوم اجتماعی - پژوهشگري علوم اجتماعیواحد سنندج

3علوم اجتماعی - مردم شناسیواحد سنندج

3علوم اقتصاديواحد سنندج

3علوم اقتصادي-اقتصادحمل ونقلواحد سنندج

3علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگانیواحد سنندج

3علوم اقتصادي - اقتصاد صنعتیواحد سنندج

3علوم اقتصادي - اقتصاد نظريواحد سنندج

3علوم اقتصادي ـ اقتصاد پول و بانکداريواحد سنندج

3علوم تربیتیواحد سنندج

3علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد سنندج

3علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد سنندج

3علوم تربیتی ـ آموزش و پرورش پیش دبستانیواحد سنندج

3علوم دامیواحد سنندج

3علوم دامی - تغذیه دامواحد سنندج

3علوم دامی - تغذیه طیورواحد سنندج

3علوم دامی - فیزیولوژي دامواحد سنندج

3علوم دامی - فیزیولوژي دام و طیورواحد سنندج

3علوم سیاسیواحد سنندج

3علوم قضاییواحد سنندج



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3علوم و صنایع غذاییواحد سنندج

3علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژي مواد غذاییواحد سنندج

3علوم و مهندسی آبواحد سنندج

3علوم و مهندسی آب - آبیاري و زهکشیواحد سنندج

3علوم و مهندسی آب - منابع آبواحد سنندج

3علوم و مهندسی آبخیز - مدیریت حوزه هاي آبخیزواحد سنندج

3علوم و مهندسی آبخیزداري - مدیریت حوزه هاي آبخیزواحد سنندج

3علوم و مهندسی شیالتواحد سنندج

3علوم و مهندسی شیالت - تکثیر و پرورش آبزیانواحد سنندج

3علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد سنندج

3علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذاییواحد سنندج

3علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذاییواحد سنندج

3علوم و مهندسی صنایع غذایی - علوم مواد غذاییواحد سنندج

3علوم ورزشیواحد سنندج

3علوم ورزشی - علوم زیستی ورزشواحد سنندج

3علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزشواحد سنندج

3فیزیولوژي ورزشیواحد سنندج

3فیزیولوژي ورزشی - بیوشیمی و متابولیسم ورزشیواحد سنندج

3فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت ورزشی محضواحد سنندج

3فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی قلب و عروق و تنفسواحد سنندج

3کاردانی امور گمرکیواحد سنندج

3کاردانی دامپزشکیواحد سنندج

3کاردانی فنی صنایع غذایی- شیر و فرآورده هاي لبنیواحد سنندج

3کاردان فنی صنایع غذاییواحد سنندج

3کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد سنندج

3کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد سنندج

3کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد سنندج

3کاردانی تکنولوژي شیالتواحد سنندج

3کاردانی تکنولوژي محیط زیستواحد سنندج

3کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد سنندج

3کاردانی حرفه اي مراقبت زیبایی پوست و موواحد سنندج

3کاردانی حسابداريواحد سنندج

3کاردانی علوم ورزشیواحد سنندج

3کاردانی فنی صنایع غذاییواحد سنندج

3کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد سنندج

3مالی - مهندسی مالیواحد سنندج

3مترجمی زبان انگلیسیواحد سنندج

3مترجمی زبان فرانسهواحد سنندج

3مدیریت اجراییواحد سنندج

3مدیریت امور بانکیواحد سنندج

3مدیریت امور دفتري (منشیگري)واحد سنندج

3مدیریت آموزشیواحد سنندج

3مدیریت بازرگانیواحد سنندج



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد سنندج

3مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلیواحد سنندج

3مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابیواحد سنندج

3مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللیواحد سنندج

3مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد سنندج

3مدیریت بازرگانی - کارآفرینیواحد سنندج

3مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیکواحد سنندج

3مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمهواحد سنندج

3مدیریت بازرگانی - مدیریت تحولواحد سنندج

3مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد سنندج

3مدیریت بیمهواحد سنندج

3مدیریت دولتیواحد سنندج

3مدیریت دولتی-رفتارسازمانیواحد سنندج

3مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانیواحد سنندج

3مدیریت صنعتیواحد سنندج

3مدیریت صنعتی - مدیریت سیستم هاواحد سنندج

3مدیریت کسب و کار - بازاریابیواحد سنندج

3مدیریت کسب و کار - مالیواحد سنندج

3مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد سنندج

3مدیریت مالیواحد سنندج

3مدیریت ورزشیواحد سنندج

3مدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزشواحد سنندج

3مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزشواحد سنندج

واحد سنندج

مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان ها و رویدادهاي 

3ورزشی

3مربی بهداشت مدارسواحد سنندج

3مرتع و آبخیز داريواحد سنندج

3مردم شناسیواحد سنندج

3مشاورهواحد سنندج

3مهندسی آبخیزداريواحد سنندج

3مهندسی آبیاريواحد سنندج

3مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد سنندج

3مهندسی تولیدات دامیواحد سنندج

3مهندسی تولیدات گیاهیواحد سنندج

3مهندسی زراعتواحد سنندج

3مهندسی طبیعتواحد سنندج

3مهندسی علوم دامیواحد سنندج

3مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد سنندج

3مهندسی فضاي سبزواحد سنندج

3مهندسی کشاورزي- بیوتکنولوژي کشاورزيواحد سنندج

3مهندسی کشاورزي-علوم دامی-تغذیه دامواحد سنندج

3مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد سنندج

3مهندسی کشاورزي - علوم دامیواحد سنندج

3مهندسی کشاورزي - علوم دامی - فیزیولوژي دامواحد سنندج



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مهندسی کشاورزي - علوم دامی گرایش تغذیه دامواحد سنندج

3مهندسی کشاورزي - علوم دامی گرایش تغذیه طیورواحد سنندج

3مهندسی کشاورزي - علوم دامی گرایش فیزیولوژيواحد سنندج

3مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد سنندج

3مهندسی کشاورزي - مکانیزاسیون کشاورزيواحد سنندج

3مهندسی کشاورزي -اصالح نباتاتواحد سنندج

3مهندسی کشاورزي -آبیاري وزهکشیواحد سنندج

3مهندسی کشاورزي -زراعتواحد سنندج

3مهندسی کشاورزي -مهندسی منابع آبواحد سنندج

3مهندسی کشاورزي ـ آبواحد سنندج

3مهندسی ماشین هاي صنایع غذاییواحد سنندج

3مهندسی ماشین هاي کشاورزيواحد سنندج

3مهندسی مکانیزاسیون کشاورزيواحد سنندج

3مهندسی منابع طبیعی-آبخیزداريواحد سنندج

3مهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیانواحد سنندج

3مهندسی منابع طبیعی - شیالتواحد سنندج

3مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداريواحد سنندج

3بهداشت مبارزه با بیماریهاواحد شاهرود

3بیوشیمی بالینیواحد شاهرود

3پرستاريواحد شاهرود

3پزشکیواحد شاهرود

3علوم آزمایشگاهیواحد شاهرود

3هوشبريواحد شاهرود

3پرستاريواحد شاهرود - ظرفیت مازاد خودگردان

3پزشکیواحد شاهرود - ظرفیت مازاد خودگردان

3علوم آزمایشگاهیواحد شاهرود - ظرفیت مازاد خودگردان

3هوشبريواحد شاهرود - ظرفیت مازاد خودگردان

3پیشگیري بیماري هاي دامیواحد شوشتر

3پیشگیري بیماریهاي دامیواحد شوشتر

3دامپزشکیواحد شوشتر

3کاردانی دامپزشکیواحد شوشتر

3ارتباط تصویريواحد شهر قدس

3ارتباط تصویري- ارتباط تصویريواحد شهر قدس

3اقتصاد کشاورزيواحد شهر قدس

3اقتصاد کشاورزي - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهاي کشاورزيواحد شهر قدس

3اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد شهر قدس

3آموزش علوم تجربیواحد شهر قدس

3برنامه ریزي شهريواحد شهر قدس

3بیوشیمیواحد شهر قدس

3تغذیه دامواحد شهر قدس

3تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد شهر قدس

3تکنولوژي صنایع غذاییواحد شهر قدس

3تکنولوژي موادغذاییواحد شهر قدس



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3دبیري علوم تجربیواحد شهر قدس

3زراعتواحد شهر قدس

3زراعت واصالح نباتاتواحد شهر قدس

3زمین شناسیواحد شهر قدس

3زمین شناسی کاربرديواحد شهر قدس

3زیست شناسیواحد شهر قدس

3زیست شناسی- عمومیواحد شهر قدس

3زیست شناسی - بیوشیمی گرایش بیوشیمی گیاهیواحد شهر قدس

3زیست شناسی - سلولی و مولکولیواحد شهر قدس

3زیست شناسی - علوم جانوريواحد شهر قدس

3زیست شناسی - علوم جانوري گرایش فیزیولوژي جانوريواحد شهر قدس

3زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد شهر قدس

3زیست شناسی -بیوشیمیواحد شهر قدس

3زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولیواحد شهر قدس

3زیست شناسی جانوريواحد شهر قدس

3زیست شناسی جانوري - فیزیولوژيواحد شهر قدس

3زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد شهر قدس

3زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمیواحد شهر قدس

3زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد شهر قدس

3زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژيواحد شهر قدس

3شهرسازيواحد شهر قدس

3شیمی- کاربرديواحد شهر قدس

3شیمی- محضواحد شهر قدس

3شیمی - نانوشیمیواحد شهر قدس

3شیمی -شیمی آلیواحد شهر قدس

3شیمی -شیمی تجزیهواحد شهر قدس

3شیمی آلیواحد شهر قدس

3شیمی کاربرديواحد شهر قدس

3شیمی گرایش شیمی آلیواحد شهر قدس

3شیمی محضواحد شهر قدس

3صنایع غذاییواحد شهر قدس

3طراحی شهريواحد شهر قدس

3علمی کاربردي گرافیک- گرافیکواحد شهر قدس

3علمی کاربردي معماريواحد شهر قدس

3علوم تجربیواحد شهر قدس

3علوم جانوريواحد شهر قدس

3علوم دامیواحد شهر قدس

3علوم دامی - اصالح نژاد دامواحد شهر قدس

3علوم دامی - تغذیه دامواحد شهر قدس

3علوم دامی - تغذیه طیورواحد شهر قدس

3علوم دامی - ژنتیک و اصالح دام و طیورواحد شهر قدس

3علوم گیاهی - فیزیولوژيواحد شهر قدس

3علوم و صنایع غذایی - مهندسی مواد و طراحی صنایع غذاییواحد شهر قدس



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3علوم و فناوري نانو - نانو شیمیواحد شهر قدس

3علوم و مهندسی آبواحد شهر قدس

3علوم و مهندسی آب - آبیاري و زهکشیواحد شهر قدس

3علوم و مهندسی آب - منابع آبواحد شهر قدس

3علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد شهر قدس

3علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذاییواحد شهر قدس

3علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذاییواحد شهر قدس

3علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذاییواحد شهر قدس

3فتوگرافیک گرافیکواحد شهر قدس

3فیزیکواحد شهر قدس

3فیزیک - حالت جامدواحد شهر قدس

3فیزیک - فیزیک ماده چگالواحد شهر قدس

3فیزیک - فیزیک هسته ايواحد شهر قدس

3کاردان فنی صنایع غذاییواحد شهر قدس

3کاردانی تکنولوژي صنایع غذاییواحد شهر قدس

3کاردانی تکنولوژي مواد غذاییواحد شهر قدس

3کاردانی معماريواحد شهر قدس

3گرافیک-گرافیکواحد شهر قدس

3معماريواحد شهر قدس

واحد شهر قدس

مهندسی اقتصاد کشاورزي - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهاي 

3کشاورزي

3مهندسی اقتصاد کشاورزي - بازاریابی محصوالت کشاورزيواحد شهر قدس

3مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد شهر قدس

3مهندسی تولیدات گیاهیواحد شهر قدس

3مهندسی زراعتواحد شهر قدس

3مهندسی شهرسازيواحد شهر قدس

3مهندسی علوم دامیواحد شهر قدس

3مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد شهر قدس

3مهندسی کشاورزي-علوم دامی گرایش اصالح نژاددامواحد شهر قدس

3مهندسی کشاورزي - اقتصاد کشاورزيواحد شهر قدس

3مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد شهر قدس

3مهندسی کشاورزي - علوم دامیواحد شهر قدس

3مهندسی کشاورزي - علوم دامی گرایش تغذیه طیورواحد شهر قدس

3مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد شهر قدس

واحد شهر قدس

مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژي مواد 

3غذایی

3مهندسی کشاورزي - کشاورزي اکولوژیک (اگرواکولوژي)واحد شهر قدس

3مهندسی کشاورزي - گیاه پزشکیواحد شهر قدس

3مهندسی کشاورزي -زراعتواحد شهر قدس

3مهندسی کشاورزي -علوم وصنایع غذایی- تکنولوژي مواد غذاییواحد شهر قدس

3مهندسی کشاورزي ـ آبواحد شهر قدس

3مهندسی منابع آبواحد شهر قدس

3میکروبیولوژيواحد شهر قدس



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زاواحد شهر قدس

3میکروبیولوژي - میکروب هاي بیماري زاواحد شهر قدس

3نانوشیمیواحد شهر قدس

3هنرهاي تجسمی - گرافیکواحد شهر قدس

3هنرهاي تجسمی ـ نقاشیواحد شهر قدس

3بیوشیمیواحد شهرضا

3دبیري شیمیواحد شهرضا

3دبیري فیزیکواحد شهرضا

3زیست شناسی -بیوشیمیواحد شهرضا

3زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمیواحد شهرضا

3شیمیواحد شهرضا

3شیمی- کاربرديواحد شهرضا

3شیمی- محضواحد شهرضا

3شیمی - آفت کش هاواحد شهرضا

3شیمی - شیمی پلیمرواحد شهرضا

3شیمی - شیمی داروییواحد شهرضا

3شیمی - شیمی و فناوري اسانسواحد شهرضا

3شیمی - نانوشیمیواحد شهرضا

3شیمی -شیمی آلیواحد شهرضا

3شیمی -شیمی تجزیهواحد شهرضا

3شیمی -شیمی فیزیکواحد شهرضا

3شیمی -شیمی کاربرديواحد شهرضا

3شیمی -شیمی معدنیواحد شهرضا

3شیمی آلیواحد شهرضا

3شیمی تجزیهواحد شهرضا

3شیمی داروییواحد شهرضا

3شیمی فیزیکواحد شهرضا

3شیمی کاربرديواحد شهرضا

3شیمی گرایش شیمی آلیواحد شهرضا

3شیمی گرایش شیمی تجزیهواحد شهرضا

3شیمی گرایش شیمی داروییواحد شهرضا

3شیمی گرایش شیمی معدنیواحد شهرضا

3شیمی گرایش فناوري اطالعاتواحد شهرضا

3شیمی محضواحد شهرضا

3شیمی معدنیواحد شهرضا

3علوم و فناوري نانو - نانو شیمیواحد شهرضا

3فتونیکواحد شهرضا

3فوتونیکواحد شهرضا

3فیتو شیمیواحد شهرضا

3فیزیکواحد شهرضا

3فیزیک- اتمی و مولکولیواحد شهرضا

3فیزیک - حالت جامدواحد شهرضا

3فیزیک - دبیري فیزیکواحد شهرضا

3فیزیک - فیزیک ماده چگالواحد شهرضا



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3فیزیک - نانو فیزیکواحد شهرضا

3فیزیک کاربرديواحد شهرضا

3فیزیک مهندسیواحد شهرضا

3مهندسی اپتیک و لیزرواحد شهرضا

3مهندسی اپتیک و لیزر- اپتیکواحد شهرضا

3مهندسی اپتیک و لیزر - لیزرواحد شهرضا

3مهندسی اپتیک و لیزر گرایش اپتوالکترونیکواحد شهرضا

3مهندسی اپتیک و لیزر گرایش اپتیکواحد شهرضا

3مهندسی اپتیک و لیزر گرایش لیزرواحد شهرضا

3نانوشیمیواحد شهرضا

3نانوفیزیکواحد شهرضا

3ادیان و عرفانواحد شیراز

3اقتصادواحد شیراز

3اقتصاد بازرگانیواحد شیراز

3اقتصاد نظريواحد شیراز

3اگروتکنولوژي - علوم علف هاي هرزواحد شیراز

3الکترونیک عمومیواحد شیراز

3الکتروتکنیکواحد شیراز

3الهیات و معارف اسالمی - ادیان و عرفانواحد شیراز

3الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد شیراز

3امور اداريواحد شیراز

3امور زراعی و باغیواحد شیراز

3ایمنی صنعتیواحد شیراز

3آب و هواشناسیواحد شیراز

3آمارواحد شیراز

3آمار ریاضیواحد شیراز

3آمار و کاربردهاواحد شیراز

3آموزش ابتداییواحد شیراز

3آموزش ریاضیواحد شیراز

3آموزش زبان انگلیسیواحد شیراز

3آموزش و پرورش ابتداییواحد شیراز

3بیماري شناسی گیاهیواحد شیراز

3بیوشیمیواحد شیراز

3تربیت کودكواحد شیراز

3تربیت بدنیواحد شیراز

3تربیت بدنی - مربیگريواحد شیراز

3تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشیواحد شیراز

3تربیت بدنی و علوم ورزشی -فیزیولوژي ورزشیواحد شیراز

3تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد شیراز

3تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد شیراز

3تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد شیراز

3تربیت دبیر زبان انگلیسیواحد شیراز

3تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد شیراز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3تکنولوژي آموزشیواحد شیراز

3توسعه اقتصادي و برنامه ریزيواحد شیراز

3تولید صنعتیواحد شیراز

3جغرافیاواحد شیراز

3جغرافیا - طبیعی گرایش اقلیم شناسیواحد شیراز

3جغرافیا - طبیعی گرایش ژئومرفولوژيواحد شیراز

3جغرافیاي طبیعیواحد شیراز

3جغرافیاي طبیعی - ژئومرفولوژيواحد شیراز

3جغرافیاي طبیعی -اقلیم شناسیواحد شیراز

3حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد شیراز

3حسابداريواحد شیراز

3حشره شناسی کشاورزيواحد شیراز

3حقوقواحد شیراز

3حقوق - حقوق ثبتیواحد شیراز

3حقوق بین المللواحد شیراز

3حقوق جزا و جرم شناسیواحد شیراز

3حقوق خصوصیواحد شیراز

3حقوق عمومیواحد شیراز

3حقوق کیفري و جرم شناسیواحد شیراز

3دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد شیراز

3دبیري زبان انگلیسیواحد شیراز

3دبیري زمین شناسیواحد شیراز

3روابط بین المللواحد شیراز

3روابط عمومیواحد شیراز

3روان شناسیواحد شیراز

3روان شناسی بالینیواحد شیراز

3روان شناسی عمومیواحد شیراز

3روانشناسیواحد شیراز

3روانشناسی-صنعتی و سازمانیواحد شیراز

3روانشناسی بالینیواحد شیراز

3روانشناسی عمومیواحد شیراز

3ریاضیواحد شیراز

3ریاضی - آنالیزواحد شیراز

3ریاضی - جبرواحد شیراز

3ریاضی - دبیري ریاضیواحد شیراز

3ریاضی - ریاضی محضواحد شیراز

3ریاضی کاربرديواحد شیراز

3ریاضی کاربردي - بهینه سازيواحد شیراز

3ریاضی کاربردي - ریاضی فیزیکواحد شیراز

3ریاضی کاربردي - معادالت دیفرانسیل و سیستم هاي دینامیکیواحد شیراز

3ریاضی کاربردي ـ آنالیز عدديواحد شیراز

3ریاضی کاربردي ـ تحقیق در عملیاتواحد شیراز

3ریاضی محضواحد شیراز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3ریاضی محض-آنالیزواحد شیراز

3ریاضی محض-جبرواحد شیراز

3ریاضی محض - هندسه (توپولوژي)واحد شیراز

3ریاضیات و کاربردهاواحد شیراز

3ریاضیات و کاربردها _ آنالیزواحد شیراز

3ریاضیات و کاربردها _ جبرواحد شیراز

3ریاضیات و کاربردها _ هندسه (توپولوژي)واحد شیراز

3ریخته گريواحد شیراز

3زبان فرانسه - مترجمیواحد شیراز

3زبان و ادبیات فارسی- ادبیات تطبیقیواحد شیراز

3زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی (فارسی - عربی)واحد شیراز

3زبان وادبیات انگلیسیواحد شیراز

3زبان وادبیات عربیواحد شیراز

3زبان وادبیات فارسیواحد شیراز

3زمین ساخت - تکتونیکواحد شیراز

3زمین شناسیواحد شیراز

3زمین شناسی-فسیل شناسی و چینه شناسیواحد شیراز

3زمین شناسی - پترولوژيواحد شیراز

3زمین شناسی - تکتونیکواحد شیراز

3زمین شناسی - زمین شناسی اقتصاديواحد شیراز

3زمین شناسی - زمین شناسی نفتواحد شیراز

3زمین شناسی کاربرديواحد شیراز

3زمین شناسی نفتواحد شیراز

واحد شیراز

زیست شناسی - علوم جانوري گرایش زیست شناسی سلولی و 

3تکوینی

3زیست شناسی - علوم جانوري گرایش فیزیولوژي جانوريواحد شیراز

3زیست شناسی - فیزیولوژي جانوريواحد شیراز

3زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد شیراز

3زیست شناسی -بیوشیمیواحد شیراز

3زیست شناسی جانوري - زیست شناسی سلولی و تکوینیواحد شیراز

3زیست شناسی جانوري - سلولی و تکوینیواحد شیراز

3زیست شناسی جانوري - فیزیولوژيواحد شیراز

3زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمیواحد شیراز

3زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد شیراز

3ژئو فیزیکواحد شیراز

3ژئومورفولوژيواحد شیراز

3ساخت و تولیدواحد شیراز

3ساختمانواحد شیراز

3ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد شیراز

3سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی - سنجش از دورواحد شیراز

واحد شیراز

سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی - مدیریت مخاطرات 

3محیطی

3شیمی- کاربرديواحد شیراز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3شیمی - شیمی کاتالیستواحد شیراز

3شیمی - فیتوشیمیواحد شیراز

3شیمی -شیمی آلیواحد شیراز

3شیمی -شیمی تجزیهواحد شیراز

3شیمی -شیمی فیزیکواحد شیراز

3شیمی -شیمی کاربرديواحد شیراز

3شیمی آلیواحد شیراز

3شیمی کاربرديواحد شیراز

3صنایع شیمیاییواحد شیراز

3علمی - کاربردي کتابداري و اطالع رسانیواحد شیراز

3علمی کاربردي حسابداريواحد شیراز

3علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد شیراز

3علوم اقتصاديواحد شیراز

3علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگانیواحد شیراز

3علوم اقتصادي - اقتصاد بخش عمومیواحد شیراز

3علوم اقتصادي - اقتصاد بین المللواحد شیراز

3علوم اقتصادي - اقتصاد صنعتیواحد شیراز

3علوم اقتصادي - اقتصاد نظريواحد شیراز

3علوم اقتصادي - بانکداري اسالمیواحد شیراز

3علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي و برنامه ریزيواحد شیراز

3علوم اقتصادي - علوم اقتصاديواحد شیراز

3علوم باغبانیواحد شیراز

3علوم باغبانی-فیزیولوژي و اصالح درختان میوهواحد شیراز

3علوم باغبانی-فیزیولوژي و اصالح سبزي هاواحد شیراز

3علوم باغبانی-فیزیولوژي و اصالح گل و گیاهان زینتیواحد شیراز

3علوم باغبانی-فیزیولوژي و اصالح گیاهان دارویی، ادویه اي و عطريواحد شیراز

واحد شیراز

علوم باغبانی-فیزیولوژي و فناوري پس از برداشت محصوالت 

3باغبانی

3علوم تربیتیواحد شیراز

3علوم تربیتی - مدیریت آموزشیواحد شیراز

3علوم جانوري- تکوینیواحد شیراز

3علوم جانوري - فیزیولوژي جانوريواحد شیراز

3علوم زمین - پترولوژيواحد شیراز

3علوم زمین - تکتونیکواحد شیراز

3علوم زمین - چینه نگاري و دیرینه شناسیواحد شیراز

3علوم زمین - زمین ساختواحد شیراز

3علوم زمین - زمین ساخت (تکتونیک)واحد شیراز

3علوم زمین - زمین شناسی اقتصاديواحد شیراز

3علوم زمین - زمین شناسی نفتواحد شیراز

3علوم زمین - فسیل شناسی و چینه شناسیواحد شیراز

3علوم زمین شناسی پترولوژيواحد شیراز

3علوم زمین شناسی تکتونیکواحد شیراز

3علوم زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسیواحد شیراز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3علوم سیاسیواحد شیراز

3علوم سیاسی - اندیشه سیاسیواحد شیراز

3علوم سیاسی - اندیشه هاي سیاسیواحد شیراز

3علوم قضاییواحد شیراز

3علوم کامپیوترواحد شیراز

3علوم کامپیوترواحد شیراز

3علوم مهندسیواحد شیراز

3علوم مهندسیواحد شیراز

3علوم مهندسی - ریاضی مهندسیواحد شیراز

3علوم مهندسی - فیزیک مهندسیواحد شیراز

3علوم و مهندسی آبواحد شیراز

3علوم و مهندسی آب - آبیاري و زهکشیواحد شیراز

3علوم و مهندسی آب - سازه هاي آبیواحد شیراز

3علوم و مهندسی آب - منابع آبواحد شیراز

3علوم و مهندسی باغبانیواحد شیراز

3علوم و مهندسی باغبانی - تولید محصوالت گلخانه ايواحد شیراز

3علوم و مهندسی باغبانی - درختان میوهواحد شیراز

3علوم و مهندسی باغبانی - سبزي هاواحد شیراز

3علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان داروییواحد شیراز

3علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان زینتیواحد شیراز

3علوم و مهندسی خاكواحد شیراز

3علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد شیراز

3علوم و مهندسی محیط زیستواحد شیراز

3علوم ورزشیواحد شیراز

3علوم ورزشی - علوم انسانی ورزشواحد شیراز

3علوم ورزشی - علوم زیستی ورزشواحد شیراز

3علوم ورزشی - علوم زیستی ورزشواحد شیراز

3علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزشواحد شیراز

3علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزشواحد شیراز

3عمرانواحد شیراز

3فقه و حقوق اسالمیواحد شیراز

3فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد شیراز

3فلسفه و حکمت اسالمیواحد شیراز

3فیتو شیمیواحد شیراز

3فیزیکواحد شیراز

3فیزیک- اتمی و مولکولیواحد شیراز

3فیزیک - حالت جامدواحد شیراز

3فیزیک - فیزیک پالسماواحد شیراز

3فیزیک - فیزیک ماده چگالواحد شیراز

3فیزیک - فیزیک هسته ايواحد شیراز

3فیزیک - نانو فیزیکواحد شیراز

3فیزیک - هسته ايواحد شیراز

3فیزیک کاربرديواحد شیراز

3فیزیک مهندسیواحد شیراز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3فیزیولوژي ورزشیواحد شیراز

3کاردان فن ایمنی صنعتیواحد شیراز

3کاردان فنی شیمی - پاالیشواحد شیراز

3کاردان فنی شیمی - عملیات پتروشیمیواحد شیراز

3کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد شیراز

3کاردان فنی عملیات پتروشیمیواحد شیراز

3کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد شیراز

3کاردان فنی مکانیک - تاسیسات بهداشتی و گازرسانیواحد شیراز

3کاردان فنی مکانیک ـ ماشین ابزارواحد شیراز

3کاردان فنی مکانیک ـتاسیسات تهویه وتبریدواحد شیراز

3کاردانی حرفه اي تربیت مربی پیش دبستانیواحد شیراز

3کاردانی حرفه اي حقوق _ خدمات قضاییواحد شیراز

3کاردانی فنی آسانسور و پله برقیواحد شیراز

3کاردانی فنی مکانیک _ تاسیسات مکانیکی ساختمانواحد شیراز

3کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد شیراز

3کارهاي عمومی ساختمانواحد شیراز

3کامپیوترواحد شیراز

3کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد شیراز

3کتابداريواحد شیراز

3گردشگريواحد شیراز

3گیاه پزشکیواحد شیراز

3گیاهپزشکیواحد شیراز

3متالورژي صنعتیواحد شیراز

3متالورژي ومواد-سرامیکواحد شیراز

3مترجمی زبان انگلیسیواحد شیراز

3مترجمی زبان عربیواحد شیراز

3مددکاري اجتماعیواحد شیراز

3مدیریت اجراییواحد شیراز

3مدیریت امورشهريواحد شیراز

3مدیریت آموزشیواحد شیراز

3مدیریت آموزشیواحد شیراز

3مدیریت بازرگانیواحد شیراز

3مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد شیراز

3مدیریت بیمهواحد شیراز

3مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانیواحد شیراز

3مدیریت دولتیواحد شیراز

3مدیریت شهريواحد شیراز

3مدیریت صنعتیواحد شیراز

3مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیاتواحد شیراز

3مدیریت صنعتی - تولید و عملیاتواحد شیراز

3مدیریت کسب و کار - استراتژيواحد شیراز

3مدیریت کسب و کار - بازاریابیواحد شیراز

3مدیریت کسب و کار - مالیواحد شیراز

3مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد شیراز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مدیریت مالیواحد شیراز

3مدیریت منابع خاك - پیدایش، رده بندي و ارزیابی خاكواحد شیراز

3مدیریت منابع خاك - منابع خاك و ارزیابی اراضیواحد شیراز

3مدیریت ورزشیواحد شیراز

3مدیریت ورزشی- مدیریت اوقات فراغت و ورزش هاي تفریحیواحد شیراز

3مدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزشواحد شیراز

واحد شیراز

مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان ها و رویدادهاي 

3ورزشی

3مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشیواحد شیراز

3مشاورهواحد شیراز

3معارف اسالمیواحد شیراز

3مکانیک خودروواحد شیراز

3مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد شیراز

3مهندسی اپتیک و لیزرواحد شیراز

3مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد شیراز

3مهندسی اپتیک و لیزرواحد شیراز

3مهندسی اجرایی عمرانواحد شیراز

3مهندسی انرژي هاي تجدیدپذیرواحد شیراز

3مهندسی برقواحد شیراز

3مهندسی برق- الکترونیکواحد شیراز

3مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیکواحد شیراز

3مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتالواحد شیراز

3مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد شیراز

3مهندسی برق - شبکه هاي مخابراتیواحد شیراز

3مهندسی برق - کنترلواحد شیراز

3مهندسی برق - مخابراتواحد شیراز

3مهندسی برق - مخابرات سیستمواحد شیراز

3مهندسی برق - مخابرات میدان و موجواحد شیراز

3مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد شیراز

3مهندسی برق ـ قدرتواحد شیراز

3مهندسی بهره برداري راه آهنواحد شیراز

3مهندسی پلیمرواحد شیراز

3مهندسی پلیمر - پلیمرواحد شیراز

3مهندسی پلیمر - تکنولوژي علوم رنگواحد شیراز

3مهندسی پلیمر - رنگواحد شیراز

3مهندسی پلیمر - صنایع پلیمرواحد شیراز

3مهندسی پلیمر - فرآورشواحد شیراز

3مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد شیراز

3مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد شیراز

3مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد شیراز

3مهندسی تکنولوژي جوشکاريواحد شیراز

3مهندسی تکنولوژي ساخت و تولیدواحد شیراز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد شیراز

3مهندسی تکنولوژي متالورژي-ذوب فلزاتواحد شیراز

3مهندسی تکنولوژي معماريواحد شیراز

3مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد شیراز

3مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد شیراز

3مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد شیراز

3مهندسی حرفه اي جوشواحد شیراز

3مهندسی حرفه اي ساخت و تولیدواحد شیراز

3مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد شیراز

3مهندسی حرفه اي معماريواحد شیراز

3مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد شیراز

3مهندسی حرفه اي مواد ریخته گريواحد شیراز

3مهندسی خودرو - سازه و بدنه خودروواحد شیراز

3مهندسی شیمیواحد شیراز

3مهندسی شیمی-بیوتکنولوژي و مهندسی بیوشیمیواحد شیراز

3مهندسی شیمی - پلیمرواحد شیراز

3مهندسی شیمی - صنایع پاالیش ، پتروشیمی و گازواحد شیراز

3مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمیواحد شیراز

3مهندسی شیمی - صنایع غذاییواحد شیراز

3مهندسی شیمی - صنایع گازواحد شیراز

3مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهاي صنایع نفتواحد شیراز

3مهندسی شیمی - مهندسی پلیمرواحد شیراز

3مهندسی شیمی ـ صنایع پاالیشواحد شیراز

3مهندسی صنایعواحد شیراز

3مهندسی صنایع - برنامه ریزي و تحلیل سیستمهاواحد شیراز

3مهندسی صنایع - تولید صنعتیواحد شیراز

3مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وريواحد شیراز

3مهندسی صنایع - مدیریت مهندسیواحد شیراز

3مهندسی صنایع - مهندسی صنایعواحد شیراز

3مهندسی صنایع ـ ایمنی صنعتیواحد شیراز

3مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وريواحد شیراز

3مهندسی صنایع پلیمرواحد شیراز

3مهندسی عمرانواحد شیراز

3مهندسی عمران - سازهواحد شیراز

3مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد شیراز

3مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد شیراز

3مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد شیراز

3مهندسی فضاي سبزواحد شیراز

3مهندسی فناوري اطالعات - تجارت الکترونیکیواحد شیراز

3مهندسی فناوري جوشواحد شیراز

3مهندسی فناوري ساخت و تولیدواحد شیراز

3مهندسی فناوري ساخت و تولید - قالبسازيواحد شیراز

3مهندسی فناوري متالورژي - ذوب فلزاتواحد شیراز

3مهندسی فناوري متالورژي - ذوب فلزاتواحد شیراز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد شیراز

3مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد شیراز

3مهندسی کامپیوترواحد شیراز

3مهندسی کامپیوتر- معماري سیستم هاي کامپیوتريواحد شیراز

3مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد شیراز

3مهندسی کامپیوتر- معماري کامپیوترواحد شیراز

3مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد شیراز

3مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد شیراز

3مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکزواحد شیراز

3مهندسی کشاورزي- خاکشناسیواحد شیراز

واحد شیراز

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح 

3درختان میوه

واحد شیراز

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح سبزي 

3ها

واحد شیراز

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح گل و 

3گیاهان زینتی

واحد شیراز

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح 

3گیاهان دارویی، ادویه اي و عطري

واحد شیراز

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و فناوري پس 

3از برداشت محصوالت باغبانی

3مهندسی کشاورزي - آبیاريواحد شیراز

3مهندسی کشاورزي - حشره شناسی کشاورزيواحد شیراز

واحد شیراز

مهندسی کشاورزي - خاکشناسی گرایش پیدایش، رده بندي و 

3ارزیابی خاك

3مهندسی کشاورزي - علوم باغبانیواحد شیراز

3مهندسی کشاورزي - علوم خاكواحد شیراز

3مهندسی کشاورزي - گیاه پزشکیواحد شیراز

3مهندسی کشاورزي -آبیاري وزهکشیواحد شیراز

3مهندسی کشاورزي -بیماري شناسی گیاهیواحد شیراز

3مهندسی کشاورزي -سازه هاي آبیواحد شیراز

3مهندسی کشاورزي -علوم باغبانی گرایش سبزي کاريواحد شیراز

3مهندسی کشاورزي -مهندسی منابع آبواحد شیراز

3مهندسی کشاورزي ـ آبواحد شیراز

3مهندسی کشاورزي ـ شناسایی و مبارزه با علفهاي هرزواحد شیراز

3مهندسی کشاورزي ـ منابع آبواحد شیراز

3مهندسی متالورژي و موادواحد شیراز

3مهندسی متالورژي و مواد - جوشکاريواحد شیراز

3مهندسی متالورژي و مواد - سرامیکواحد شیراز

3مهندسی متالورژي و مواد - متالورژي صنعتیواحد شیراز

3مهندسی متالورژي و مواد - مواد پیشرفتهواحد شیراز

3مهندسی متالورژي و مواد (جوشکاري)واحد شیراز

3مهندسی مکاترونیکواحد شیراز

3مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولیدواحد شیراز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

واحد شیراز

مهندسی مکاترونیک گرایش ارتباطات جنبی انسان-ماشین-

3کامپیوتر

واحد شیراز

مهندسی مکاترونیک گرایش طراحی رباتها و سیستمهاي 

3مکاترونیکی

3مهندسی مکانیکواحد شیراز

3مهندسی مکانیک-حرارت و سیاالتواحد شیراز

3مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد شیراز

3مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدواحد شیراز

واحد شیراز

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردي شاخه تخصصی مکانیک 

3جامدات

3مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت و سیاالتواحد شیراز

3مهندسی مکانیک -طراحی جامداتواحد شیراز

3مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد شیراز

3مهندسی مواد-جوشکاريواحد شیراز

3مهندسی مواد-خوردگی وحفاظت موادواحد شیراز

3مهندسی مواد - مهندسی خوردگی و حفاظت موادواحد شیراز

3مهندسی مواد و متالورژيواحد شیراز

3مهندسی مواد و متالورژي - مهندسی متالورژيواحد شیراز

3مهندسی مواد و متالورژي - مهندسی موادواحد شیراز

3مهندسی نفتواحد شیراز

3مهندسی نفت - اکتشاف نفتواحد شیراز

3مهندسی نفت - بهره برداري از منابع نفتواحد شیراز

3مهندسی نفت - حفاري و استخراج نفتواحد شیراز

3مهندسی نفت - صنایع پاالیشواحد شیراز

3مهندسی نفت - مخازنواحد شیراز

3مهندسی نفت - مخازن هیدروکربوريواحد شیراز

3مهندسی نفت (مخازن هیدروکربوري)واحد شیراز

3مهندسی نقشه برداريواحد شیراز

3مهندسی ورزشواحد شیراز

3مهندسی هسته ايواحد شیراز

3میکروبیولوژي - میکروبیولوژي صنعتیواحد شیراز

3میکروبیولوژيواحد شیراز

3میکروبییولوژي - صنعتیواحد شیراز

3نانوفیزیکواحد شیراز

3نرم افزار کامپیوترواحد شیراز

3نقشه برداريواحد شیراز

3نقشه کشی معماريواحد شیراز

3نقشه کشی معماري- معماريواحد شیراز

3بهداشت عمومیواحد علوم پزشکی مشهد

3پرستاريواحد علوم پزشکی مشهد

3پزشکیواحد علوم پزشکی مشهد

3تکنولوژي اتاق عملواحد علوم پزشکی مشهد

3تکنولوژي پرتوشناسیواحد علوم پزشکی مشهد

3علوم آزمایشگاهیواحد علوم پزشکی مشهد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3ماماییواحد علوم پزشکی مشهد

3هوشبريواحد علوم پزشکی مشهد

3بهداشت عمومیواحد علوم پزشکی مشهد _ ظرفیت مازاد خودگردان

3پرستاريواحد علوم پزشکی مشهد _ ظرفیت مازاد خودگردان

3پزشکیواحد علوم پزشکی مشهد _ ظرفیت مازاد خودگردان

3تکنولوژي اتاق عملواحد علوم پزشکی مشهد _ ظرفیت مازاد خودگردان

3تکنولوژي پرتوشناسیواحد علوم پزشکی مشهد _ ظرفیت مازاد خودگردان

3علوم آزمایشگاهیواحد علوم پزشکی مشهد _ ظرفیت مازاد خودگردان

3ماماییواحد علوم پزشکی مشهد _ ظرفیت مازاد خودگردان

3هوشبريواحد علوم پزشکی مشهد _ ظرفیت مازاد خودگردان

3بیوشیمیواحد علوم داروئی

3زیست شناسی - بیوشیمی گرایش بیوشیمیواحد علوم داروئی

3زیست شناسی - سلولی و ملکولیواحد علوم داروئی

3زیست شناسی - سلولی و مولکولیواحد علوم داروئی

واحد علوم داروئی

زیست شناسی - علوم جانوري گرایش زیست شناسی سلولی و 

3تکوینی

3زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد علوم داروئی

3زیست شناسی -بیوشیمیواحد علوم داروئی

3زیست شناسی -ژنتیکواحد علوم داروئی

3زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولیواحد علوم داروئی

3زیست شناسی جانوري - زیست شناسی سلولی و تکوینیواحد علوم داروئی

3زیست شناسی جانوري - سلولی و تکوینیواحد علوم داروئی

3زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد علوم داروئی

3زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمیواحد علوم داروئی

3زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولیواحد علوم داروئی

3زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد علوم داروئی

3زیست شناسی سلولی و مولکولی ـ ژنتیکواحد علوم داروئی

3زیست فناوري - میکروبیواحد علوم داروئی

3زیست فناوري (بیوتکنولوژي) گرایش میکروبیواحد علوم داروئی

3زیست فناوري میکروبیواحد علوم داروئی

3ژنتیکواحد علوم داروئی

3شیمیواحد علوم داروئی

3شیمی- کاربرديواحد علوم داروئی

3شیمی - شیمی داروییواحد علوم داروئی

3شیمی - شیمی و فناوري اسانسواحد علوم داروئی

3شیمی - فیتوشیمیواحد علوم داروئی

3شیمی - نانوشیمیواحد علوم داروئی

3شیمی -شیمی آلیواحد علوم داروئی

3شیمی -شیمی کاربرديواحد علوم داروئی

3شیمی داروییواحد علوم داروئی

3شیمی کاربرديواحد علوم داروئی

3شیمی گرایش شیمی آلیواحد علوم داروئی

3شیمی گرایش شیمی داروییواحد علوم داروئی

3علوم سلولی وملکولیواحد علوم داروئی



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3علوم و صنایع غذایی - تکنولوژي مواد غذاییواحد علوم داروئی

3علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژي مواد غذاییواحد علوم داروئی

3علوم و فناوري نانو - نانو شیمیواحد علوم داروئی

3علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد علوم داروئی

3علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذاییواحد علوم داروئی

3علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذاییواحد علوم داروئی

3علوم و مهندسی صنایع غذایی - علوم مواد غذاییواحد علوم داروئی

3علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذاییواحد علوم داروئی

3فیتو شیمیواحد علوم داروئی

3مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد علوم داروئی

3مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذاییواحد علوم داروئی

واحد علوم داروئی

مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژي مواد 

3غذایی

3میکروبیولوژي - میکروبیولوژي صنعتیواحد علوم داروئی

3میکروبیولوژيواحد علوم داروئی

3میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زاواحد علوم داروئی

3نانو بیوممتیک (نانو زیست الهام)واحد علوم داروئی

3نانوزیست الهام (نانوبیومیمتیک)واحد علوم داروئی

3نانوشیمیواحد علوم داروئی

3اقتصاد بهداشتواحد علوم و تحقیقات

3آموزش بهداشتواحد علوم و تحقیقات

3آموزش بهداشت و ارتقاء سالمتواحد علوم و تحقیقات

3آموزش بهداشت و ارتقاء سالمتواحد علوم و تحقیقات

3بهداشت و ایمنی مواد غذاییواحد علوم و تحقیقات

3پرستاريواحد علوم و تحقیقات

3پزشکیواحد علوم و تحقیقات

3سالمت سالمنديواحد علوم و تحقیقات

3سم شناسیواحد علوم و تحقیقات

3علوم آزمایشگاهی دامپزشکیواحد علوم و تحقیقات

3علوم بهداشتی در تغذیهواحد علوم و تحقیقات

3علوم تغذیهواحد علوم و تحقیقات

3علوم و صنایع غذاییواحد علوم و تحقیقات

3علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشتیواحد علوم و تحقیقات

3مدیریت خدمات بهداشتی و درمانیواحد علوم و تحقیقات

3علوم تغذیهواحد علوم و تحقیقات-ظرفیت مازاد خودگردان

3برنامه ریزي درسیواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات کرمان

3تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش - تعلیم و تربیت اسالمیواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات کرمان

3حقوق خصوصیواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات کرمان

3روان شناسی عمومیواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات کرمان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3فلسفه تعلیم و تربیتواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات کرمان

3مالی - مهندسی مالیواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات کرمان

3مدیریت آموزشیواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات کرمان

3مدیریت صنعتی - مالیواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات کرمان

3مدیریت صنعتی - مدیریت کیفیت و بهره وريواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات کرمان

3مدیریت مالیواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات کرمان

3مهندسی معماريواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات کرمان

3حقوق جزا و جرم شناسیواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات کرمانشاه

3روان شناسی بالینیواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات کرمانشاه

3مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات کرمانشاه

3مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابیواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات کرمانشاه

3مدیریت مالیواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات کرمانشاه

3مشاوره - مشاوره شغلیواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات کرمانشاه

واحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات آذربایجان 

3آموزش عالی - مدیریت آموزش عالیشرقی

واحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات آذربایجان 

3جمعیت شناسیشرقی

واحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات آذربایجان 

3علوم قرآن و حدیثشرقی

واحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات آذربایجان 

3مدیریت آموزشیشرقی

واحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات آذربایجان 

3مدیریت بازرگانی - کارآفرینیشرقی

واحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات آذربایجان 

3مشاورهشرقی

واحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات آذربایجان 

3مشاوره - مشاوره توانبخشیشرقی

واحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات آذربایجان 

3مشاوره - مشاوره خانوادهشرقی

واحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات آذربایجان 

3مهندسی پزشکی - بیومکانیکشرقی



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

واحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات آذربایجان 

3مهندسی عمران ـ حمل و نقلشرقی

واحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات آذربایجان 

3هتلداريشرقی

3حقوق جزا و جرم شناسیواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات خوزستان

3حقوق خصوصیواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات خوزستان

3مدیریت بحرانواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات خوزستان

3مدیریت کسب و کار - مالیواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات خوزستان

3مدیریت مالیواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات خوزستان

3امور فرهنگی - مدیریت امور فرهنگیواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات فارس

3روان شناسی بالینیواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات فارس

3روان شناسی و آموزش کودکان استثناییواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات فارس

3علوم ارتباطاتواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات فارس

3علوم ارتباطات اجتماعیواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات فارس

3علوم سیاسیواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات فارس

3علوم سیاسی - جامعه شناسی سیاسیواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات فارس

3مدیریت بازرگانی - کارآفرینیواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات فارس

3مدیریت و برنامه ریزي فرهنگیواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات فارس

3هتلداريواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات فارس

3آموزش زبان انگلیسیواحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

3تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشیواحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

3حسابداريواحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

3حقوق جزا و جرم شناسیواحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

3حقوق خصوصیواحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

3حقوق عمومیواحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

3روابط بین المللواحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

3روانشناسی بالینیواحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

3روانشناسی عمومیواحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

3ریاضی کاربرديواحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

3زیست شناسی -ژنتیکواحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

3شیمی -شیمی آلیواحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

3شیمی -شیمی تجزیهواحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

3شیمی -شیمی کاربرديواحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

3شیمی تجزیهواحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

3علوم ارتباطات اجتماعیواحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

3علوم سیاسیواحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

3فیزیک- اتمی و مولکولیواحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

3مترجمی زبان انگلیسیواحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

3مدیریت اجراییواحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مدیریت بازرگانیواحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

3مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

3مدیریت دولتیواحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

3مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیواحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

3مدیریت صنعتیواحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

3مدیریت ورزشیواحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

3مکانیک خاك و پیواحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

3مهندسی برق- الکترونیکواحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

3مهندسی برق - مخابراتواحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

3مهندسی برق ـ قدرتواحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

3مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

3مهندسی شیمی - بیوتکنولوژيواحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

3مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

3مهندسی عمران -مکانیک خاك وپیواحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

3مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

3مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

3مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

3مهندسی کشاورزي - مکانیک ماشینهاي کشاورزيواحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

3مهندسی کشاورزي - مهندسی مکانیک بیوسیستمواحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

3مهندسی کشاورزي -آبیاري وزهکشیواحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

3مهندسی معماريواحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

3مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

3تکنولوژي موادغذاییواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

3ریاضیات و کاربردهاواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

3زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

3زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولیواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

3زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

3شیمی- کاربرديواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

3شیمی- محضواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

3شیمی -شیمی آلیواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

3شیمی -شیمی تجزیهواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

3علمی کاربردي امورزراعی وباغی-تکنولوژي تولیدات باغیواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

3علمی کاربردي شیروفرآورده هاي لبنیواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

3علوم و صنایع غذایی - مهندسی مواد و طراحی صنایع غذاییواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

3فیزیک - اتمیواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

3فیزیک - حالت جامدواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

3فیزیک - هسته ايواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

3کاردان فنی صنایع غذاییواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

3مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

3مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

3مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

3مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذاییواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مهندسی کشاورزي -زراعتواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

3مهندسی کشاورزي -علوم وصنایع غذایی- تکنولوژي مواد غذاییواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

3مهندسی منابع طبیعی - جنگلداريواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

3مهندسی مواد و طراحی صنایع غذاییواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

3اقتصاد کشاورزيواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3آبیاري و زه کشیواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3آموزش زبان انگلیسیواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3برنامه ریزي مدیریت وآموزش محیط زیست -مدیریت محیط زیستواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3برنامه ریزي، مدیریت و آموزش محیط زیست - مدیریتواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3تاسیسات آبیاريواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3تکثیر و پرورش آبزیانواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3توسعه اقتصادي و برنامه ریزيواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3حسابداريواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3حقوق جزا و جرم شناسیواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3حقوق خصوصیواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3خاکشناسیواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3خاکشناسی-شیمی و حاصلخیزي خاكواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3روانشناسیواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3روانشناسی بالینیواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3روانشناسی تربیتیواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3روانشناسی عمومیواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3زراعتواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3زراعت - اکولوژي کشاورزيواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3زراعت - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3ساختمان توزیع و انتقال آبواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3سازه هاي آبیواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3شیالتواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3علم اطالعات و دانش شناسی-مدیریت اطالعاتواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3علوم اقتصادي - برنامه ریزي سیستمهاي اقتصاديواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3علوم سیاسیواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3علوم کتابداري و اطالع رسانیواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3علوم کتابداري و اطالع رسانی-اطالع رسانیواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3علوم محیط زیستواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3علوم و مهندسی محیط زیست - مدیریت و حفاظت تنوع زیستیواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3کشاورزي-خاك شناسی-حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاهیواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3محیط زیستواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3محیط زیست - ارزیابی و آمایش سرزمینواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3محیط زیست - آلودگیهاي محیط زیستواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3محیط زیست - زیستگاهها و تنوع زیستیواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3محیط زیست - مدیریت محیط زیستواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3مدیریت اجراییواحد علوم و تحقیقات خوزستان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مدیریت آموزشیواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلیواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3مدیریت محیط زیست-اقتصاد محیط زیستواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیستواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3مدیریت محیط زیست - مدیریت محیط زیستواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3مدیریت محیط زیست (اچ اس اي)واحد علوم و تحقیقات خوزستان

3مشاورهواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3مشاوره و راهنماییواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3مهندسی کشاورزي - اقتصاد کشاورزيواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3مهندسی کشاورزي - خاکشناسی گرایش شیمی و حاصلخیزي خاكواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3مهندسی کشاورزي -اصالح نباتاتواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3مهندسی کشاورزي -آبیاري وزهکشیواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3مهندسی کشاورزي -زراعتواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3مهندسی کشاورزي -سازه هاي آبیواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3مهندسی کشاورزي -علوم خاك گرایش شیمی و حاصلخیزي خاكواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3مهندسی کشاورزي -مهندسی منابع آبواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3مهندسی کشاورزي ـ سازه هاي آبی (تاسیسات آبیاري)واحد علوم و تحقیقات خوزستان

3مهندسی محیط زیست - آب و فاضالبواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3مهندسی محیط زیست - آلودگی هواواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3مهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیانواحد علوم و تحقیقات خوزستان

3مهندسی منابع طبیعی - شیالتواحد علوم و تحقیقات خوزستان

واحد علوم و تحقیقات خوزستان

مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست گرایش ارزیابی وآمایش 

3سرزمین

واحد علوم و تحقیقات خوزستان

مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست گرایش آلودگیهاي محیط 

3زیست

واحد علوم و تحقیقات خوزستان

مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست گرایش زیستگاههاوتنوع 

3زیستی

3اقتصادواحد علوم و تحقیقات شیراز

3حقوق خصوصیواحد علوم و تحقیقات شیراز

3علوم اقتصاديواحد علوم و تحقیقات شیراز

3آمارواحد علوم و تحقیقات فارس

3آمار ریاضیواحد علوم و تحقیقات فارس

3آموزش ریاضیواحد علوم و تحقیقات فارس

3آموزش زبان انگلیسیواحد علوم و تحقیقات فارس

3تربیت بدنی و علوم ورزشی -فیزیولوژي ورزشیواحد علوم و تحقیقات فارس

3حسابداريواحد علوم و تحقیقات فارس

3حشره شناسی کشاورزيواحد علوم و تحقیقات فارس

3حقوق بین المللواحد علوم و تحقیقات فارس

3حقوق جزا و جرم شناسیواحد علوم و تحقیقات فارس

3حقوق خصوصیواحد علوم و تحقیقات فارس



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3حقوق عمومیواحد علوم و تحقیقات فارس

3خاکشناسیواحد علوم و تحقیقات فارس

3خاکشناسی- بیولوژي و بیوتکنولوژي خاكواحد علوم و تحقیقات فارس

3خاکشناسی-پیدایش، رده بندي و ارزیابی خاكواحد علوم و تحقیقات فارس

3خاکشناسی-شیمی و حاصلخیزي خاكواحد علوم و تحقیقات فارس

3خاکشناسی-فیزیک و حفاظت خاكواحد علوم و تحقیقات فارس

3روانشناسی بالینیواحد علوم و تحقیقات فارس

3روانشناسی عمومیواحد علوم و تحقیقات فارس

3ریاضی - ریاضی کاربرديواحد علوم و تحقیقات فارس

3ریاضی - ریاضی محضواحد علوم و تحقیقات فارس

3ریاضی کاربرديواحد علوم و تحقیقات فارس

3ریاضی کاربردي ـ تحقیق در عملیاتواحد علوم و تحقیقات فارس

3ریاضی محضواحد علوم و تحقیقات فارس

3زبانشناسی همگانیواحد علوم و تحقیقات فارس

3زمین شناسی-فسیل شناسی و چینه شناسیواحد علوم و تحقیقات فارس

3زمین شناسی - تکتونیکواحد علوم و تحقیقات فارس

3زمین شناسی - زمین شناسی نفتواحد علوم و تحقیقات فارس

3زیست شناسی- ژنتیک مولکولیواحد علوم و تحقیقات فارس

3زیست شناسی - علوم جانوريواحد علوم و تحقیقات فارس

3زیست شناسی - علوم جانوري گرایش زیست سلولی تکوینیواحد علوم و تحقیقات فارس

واحد علوم و تحقیقات فارس

زیست شناسی - علوم جانوري گرایش زیست شناسی سلولی و 

3تکوینی

3زیست شناسی - علوم جانوري گرایش فیزیولوژي جانوريواحد علوم و تحقیقات فارس

3زیست شناسی - علوم گیاهیواحد علوم و تحقیقات فارس

3زیست شناسی - فیزیولوژي جانوريواحد علوم و تحقیقات فارس

3زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد علوم و تحقیقات فارس

3زیست شناسی -بیوشیمیواحد علوم و تحقیقات فارس

3زیست شناسی ـ علوم جانوري ـ تکوینیواحد علوم و تحقیقات فارس

3زیست شناسی جانوري - فیزیولوژيواحد علوم و تحقیقات فارس

3ژئو فیزیکواحد علوم و تحقیقات فارس

3سازهواحد علوم و تحقیقات فارس

3شیمی -شیمی تجزیهواحد علوم و تحقیقات فارس

3شیمی -شیمی فیزیکواحد علوم و تحقیقات فارس

3صنایع گازواحد علوم و تحقیقات فارس

3علوم اسالمی - حقوق خصوصیواحد علوم و تحقیقات فارس

3علوم جانوري- تکوینیواحد علوم و تحقیقات فارس

3علوم گیاهیواحد علوم و تحقیقات فارس

3فیزیک- اتمی و مولکولیواحد علوم و تحقیقات فارس

3فیزیک - حالت جامدواحد علوم و تحقیقات فارس

3فیزیولوژي جانوريواحد علوم و تحقیقات فارس

3فیزیولوژي ورزشیواحد علوم و تحقیقات فارس

3کنترلواحد علوم و تحقیقات فارس

3متالورژي صنعتیواحد علوم و تحقیقات فارس



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مترجمی زبان انگلیسیواحد علوم و تحقیقات فارس

3مخابراتواحد علوم و تحقیقات فارس

3مدیریت اجراییواحد علوم و تحقیقات فارس

3مدیریت بازرگانیواحد علوم و تحقیقات فارس

3مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد علوم و تحقیقات فارس

3مدیریت صنعتیواحد علوم و تحقیقات فارس

3مهندسی برقواحد علوم و تحقیقات فارس

3مهندسی برق- الکترونیکواحد علوم و تحقیقات فارس

3مهندسی برق - کنترلواحد علوم و تحقیقات فارس

3مهندسی برق - مخابراتواحد علوم و تحقیقات فارس

3مهندسی برق ـ قدرتواحد علوم و تحقیقات فارس

3مهندسی حفاري و استخراج نفتواحد علوم و تحقیقات فارس

3مهندسی شیمیواحد علوم و تحقیقات فارس

3مهندسی شیمی - پتروشیمیواحد علوم و تحقیقات فارس

3مهندسی شیمی - صنایع پاالیش ، پتروشیمی و گازواحد علوم و تحقیقات فارس

3مهندسی شیمی - صنایع شیمیایی معدنیواحد علوم و تحقیقات فارس

3مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهاي صنایع نفتواحد علوم و تحقیقات فارس

3مهندسی شیمی - فرآوري و انتقال گازواحد علوم و تحقیقات فارس

3مهندسی شیمی - مدیریتواحد علوم و تحقیقات فارس

3مهندسی شیمی - مهندسی آتشواحد علوم و تحقیقات فارس

3مهندسی شیمی - مهندسی صنایع غذاییواحد علوم و تحقیقات فارس

3مهندسی شیمی ـ صنایع پاالیشواحد علوم و تحقیقات فارس

3مهندسی عمرانواحد علوم و تحقیقات فارس

3مهندسی عمران-خاكواحد علوم و تحقیقات فارس

3مهندسی عمران-مهندسی آبواحد علوم و تحقیقات فارس

3مهندسی عمران - سازهواحد علوم و تحقیقات فارس

3مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آبواحد علوم و تحقیقات فارس

3مهندسی عمران -آبواحد علوم و تحقیقات فارس

3مهندسی عمران -راهواحد علوم و تحقیقات فارس

3مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد علوم و تحقیقات فارس

3مهندسی فناوري اطالعاتواحد علوم و تحقیقات فارس

3مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد علوم و تحقیقات فارس

3مهندسی کشاورزي-علوم خاك گرایش بیولوژي وبیوتکنولوژي خاكواحد علوم و تحقیقات فارس

3مهندسی کشاورزي - حشره شناسی کشاورزيواحد علوم و تحقیقات فارس

واحد علوم و تحقیقات فارس

مهندسی کشاورزي - خاکشناسی گرایش بیولوژي و بیوتکنولوژي 

3خاك

واحد علوم و تحقیقات فارس

مهندسی کشاورزي - خاکشناسی گرایش پیدایش، رده بندي و 

3ارزیابی خاك

3مهندسی کشاورزي - خاکشناسی گرایش شیمی و حاصلخیزي خاكواحد علوم و تحقیقات فارس

3مهندسی کشاورزي - خاکشناسی گرایش فیزیک و حفاظت خاكواحد علوم و تحقیقات فارس

3مهندسی کشاورزي -سازه هاي آبیواحد علوم و تحقیقات فارس



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

واحد علوم و تحقیقات فارس

مهندسی کشاورزي -علوم خاك گرایش پیدایش، رده بندي و 

3ارزیابی خاك

3مهندسی کشاورزي -علوم خاك گرایش شیمی و حاصلخیزي خاكواحد علوم و تحقیقات فارس

3مهندسی کشاورزي -علوم خاك گرایش فیزیک و حفاظت خاكواحد علوم و تحقیقات فارس

3مهندسی کشاورزي ـ سازه هاي آبی (تاسیسات آبیاري)واحد علوم و تحقیقات فارس

3مهندسی متالورژي و مواد - متالورژي صنعتیواحد علوم و تحقیقات فارس

3مهندسی مخازن هیدروکربوريواحد علوم و تحقیقات فارس

3مهندسی منابع طبیعی-آبخیزداريواحد علوم و تحقیقات فارس

3مهندسی نفت- مخازن نفتواحد علوم و تحقیقات فارس

3مهندسی نفت - مهندسی بهره برداري از منابع نفتواحد علوم و تحقیقات فارس

3مهندسی نفت - مهندسی حفاري و استخراج نفتواحد علوم و تحقیقات فارس

3مهندسی نفت - مهندسی مخازن نفتواحد علوم و تحقیقات فارس

3مهندسی نفت -بهره برداري از منابع نفتواحد علوم و تحقیقات فارس

3مهندسی نفت (مخازن هیدروکربوري)واحد علوم و تحقیقات فارس

3میکروبیولوژيواحد علوم و تحقیقات فارس

3الهیات و معارف اسالمی - علوم قرآن و حدیثواحد علوم و تحقیقات کرمان

3الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد علوم و تحقیقات کرمان

3آموزش زبان انگلیسیواحد علوم و تحقیقات کرمان

3برنامه ریزي شهريواحد علوم و تحقیقات کرمان

3تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشیواحد علوم و تحقیقات کرمان

3تربیت بدنی و علوم ورزشی -فیزیولوژي ورزشیواحد علوم و تحقیقات کرمان

3توسعه اقتصادي و برنامه ریزيواحد علوم و تحقیقات کرمان

3جامعه شناسیواحد علوم و تحقیقات کرمان

3حسابداريواحد علوم و تحقیقات کرمان

3حقوق جزا و جرم شناسیواحد علوم و تحقیقات کرمان

3حقوق خصوصیواحد علوم و تحقیقات کرمان

3روانشناسی بالینیواحد علوم و تحقیقات کرمان

3روانشناسی عمومیواحد علوم و تحقیقات کرمان

3ریاضی - آنالیزواحد علوم و تحقیقات کرمان

3ریاضی - جبرواحد علوم و تحقیقات کرمان

3ریاضی - ریاضی محضواحد علوم و تحقیقات کرمان

3زبان و ادبیات عربواحد علوم و تحقیقات کرمان

3زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد علوم و تحقیقات کرمان

3ژئو فیزیکواحد علوم و تحقیقات کرمان

3شیمی گرایش شیمی تجزیهواحد علوم و تحقیقات کرمان

3علم اطالعات و دانش شناسیواحد علوم و تحقیقات کرمان

3علوم اجتماعی -جامعه شناسیواحد علوم و تحقیقات کرمان

3علوم اقتصاديواحد علوم و تحقیقات کرمان

3علوم کتابداري و اطالع رسانیواحد علوم و تحقیقات کرمان

3فلسفه و حکمت اسالمیواحد علوم و تحقیقات کرمان

3فیزیک - حالت جامدواحد علوم و تحقیقات کرمان

3فیزیولوژي ورزشیواحد علوم و تحقیقات کرمان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مترجمی زبان انگلیسیواحد علوم و تحقیقات کرمان

3مدیریت اجراییواحد علوم و تحقیقات کرمان

3مدیریت آموزشیواحد علوم و تحقیقات کرمان

3مدیریت آموزشیواحد علوم و تحقیقات کرمان

3مدیریت بازرگانیواحد علوم و تحقیقات کرمان

3مدیریت دولتیواحد علوم و تحقیقات کرمان

3مدیریت صنعتیواحد علوم و تحقیقات کرمان

3مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیاتواحد علوم و تحقیقات کرمان

3مدیریت صنعتی - مدیریت پروژهواحد علوم و تحقیقات کرمان

3مدیریت ورزشیواحد علوم و تحقیقات کرمان

3مشاوره و راهنماییواحد علوم و تحقیقات کرمان

3مهندسی معماريواحد علوم و تحقیقات کرمان

3آموزش زبان انگلیسیواحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

3حسابداريواحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

3حقوق بین المللواحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

3حقوق جزا و جرم شناسیواحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

3حقوق خصوصیواحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

3حقوق عمومیواحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

3حقوق کیفري و جرم شناسیواحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

3روانشناسی بالینیواحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

3روانشناسی عمومیواحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

3علوم سیاسیواحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

3مدیریت اجراییواحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

3مدیریت بازرگانیواحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

3مدیریت صنعتیواحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

3مدیریت کسب و کار - بازاریابیواحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

3مشاوره و راهنماییواحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

3مهندسی کشاورزي -مهندسی منابع آبواحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

3الهیات و معارف اسالمی - تاریخ و تمدن ملل اسالمیواحد علوم و تحقیقات مشهد

3الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد علوم و تحقیقات مشهد

3حسابداريواحد علوم و تحقیقات مشهد

3زبان وادبیات فارسیواحد علوم و تحقیقات مشهد

3اقتصادواحد علی آبادکتول

3امور اداريواحد علی آبادکتول

3امور بانکیواحد علی آبادکتول

3آموزش زبان انگلیسیواحد علی آبادکتول

3آموزش و بهسازي منابع انسانیواحد علی آبادکتول

3آموزش و پرورش ابتداییواحد علی آبادکتول

3تربیت بدنیواحد علی آبادکتول

3تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد علی آبادکتول

3تربیت بدنی - مربیگريواحد علی آبادکتول

3تربیت بدنی - معلمیواحد علی آبادکتول

3تربیت بدنی - معلمی تربیت بدنیواحد علی آبادکتول

3تربیت بدنی و علوم ورزشی- ورزش همگانیواحد علی آبادکتول



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3تربیت بدنی و علوم ورزشی-بیومکانیک ورزشیواحد علی آبادکتول

3تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشیواحد علی آبادکتول

3تربیت بدنی و علوم ورزشی - رفتار حرکتیواحد علی آبادکتول

3تربیت بدنی و علوم ورزشی -فیزیولوژي ورزشیواحد علی آبادکتول

3تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد علی آبادکتول

3تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد علی آبادکتول

3تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد علی آبادکتول

3تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد علی آبادکتول

3تصوف و عرفان اسالمیواحد علی آبادکتول

3حسابداريواحد علی آبادکتول

3حسابداري- مالیاتیواحد علی آبادکتول

3حسابداري - حسابرسیواحد علی آبادکتول

3حسابداري -دولتیواحد علی آبادکتول

3حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد علی آبادکتول

3حسابداري مدیریتواحد علی آبادکتول

3حسابرسیواحد علی آبادکتول

3حقوقواحد علی آبادکتول

3حقوق - حقوق ثبتیواحد علی آبادکتول

3حقوق ثبت اسناد و امالكواحد علی آبادکتول

3حقوق عمومیواحد علی آبادکتول

3دبیري زبان وادبیات فارسیواحد علی آبادکتول

3روان شناسیواحد علی آبادکتول

3روان شناسی عمومیواحد علی آبادکتول

3روانشناسیواحد علی آبادکتول

3روانشناسی عمومیواحد علی آبادکتول

3زبان و ادبیات فارسی- ادبیات تطبیقیواحد علی آبادکتول

3زبان وادبیات انگلیسیواحد علی آبادکتول

3زبان وادبیات فارسیواحد علی آبادکتول

3علمی کاربردي حسابداريواحد علی آبادکتول

3علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگانیواحد علی آبادکتول

3علوم ورزشیواحد علی آبادکتول

3علوم ورزشی - علوم زیستی ورزشواحد علی آبادکتول

3علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزشواحد علی آبادکتول

3علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزشواحد علی آبادکتول

3فیزیولوژي ورزشیواحد علی آبادکتول

3فیزیولوژي ورزشی - بیوشیمی و متابولیسم ورزشیواحد علی آبادکتول

3فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی قلب و عروق و تنفسواحد علی آبادکتول

3کارآفرینیواحد علی آبادکتول

3کارآفرینی - آموزش عالیواحد علی آبادکتول

3کارآفرینی - بخش عمومیواحد علی آبادکتول

3کارآفرینی - بین المللواحد علی آبادکتول

3کارآفرینی - توسعهواحد علی آبادکتول

3کارآفرینی - سازمانیواحد علی آبادکتول



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3کارآفرینی - فناوريواحد علی آبادکتول

3کارآفرینی - کسب و کارواحد علی آبادکتول

3کاردانی امور بانکیواحد علی آبادکتول

3کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد علی آبادکتول

3کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد علی آبادکتول

3کاردانی حسابداريواحد علی آبادکتول

3کاردانی علوم ورزشیواحد علی آبادکتول

3کاردانی مدیریت بازرگانیواحد علی آبادکتول

3کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد علی آبادکتول

3مالی - مهندسی مالیواحد علی آبادکتول

3مدیریت - مدیریت مالیواحد علی آبادکتول

3مدیریت آموزشیواحد علی آبادکتول

3مدیریت بازرگانیواحد علی آبادکتول

3مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد علی آبادکتول

3مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابیواحد علی آبادکتول

3مدیریت بیمهواحد علی آبادکتول

3مدیریت خانوادهواحد علی آبادکتول

3مدیریت دولتیواحد علی آبادکتول

3مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیواحد علی آبادکتول

3مدیریت دولتی- مدیریت نیروي انسانیواحد علی آبادکتول

3مدیریت دولتی-رفتارسازمانیواحد علی آبادکتول

3مدیریت دولتی-مدیریت تحولواحد علی آبادکتول

3مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد علی آبادکتول

3مدیریت دولتی - تشکیالت و روشهاواحد علی آبادکتول

3مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیواحد علی آبادکتول

3مدیریت دولتی - خط مشی گذاري عمومیواحد علی آبادکتول

3مدیریت دولتی - طراحی سازمان هاي دولتیواحد علی آبادکتول

3مدیریت دولتی - مدیریت سیستمهاي اطالعاتیواحد علی آبادکتول

3مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانیواحد علی آبادکتول

3مدیریت صنعتیواحد علی آبادکتول

3مدیریت صنعتی - مالیواحد علی آبادکتول

3مدیریت مالیواحد علی آبادکتول

3مدیریت ورزشیواحد علی آبادکتول

3مدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزشواحد علی آبادکتول

3مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزشواحد علی آبادکتول

3مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشیواحد علی آبادکتول

واحد علی آبادکتول

مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان ها و رویدادهاي 

3ورزشی

3بیوشیمیواحد فالورجان

3بیوفیزیکواحد فالورجان

3تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد فالورجان

3زیست شناسیواحد فالورجان

3زیست شناسی- علوم جانوري - فیزیولوژي جانوريواحد فالورجان

3زیست شناسی- عمومیواحد فالورجان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3زیست شناسی- فیزیولوژي گیاهیواحد فالورجان

3زیست شناسی - بیو فیزیکواحد فالورجان

3زیست شناسی - بیوشیمی گرایش بیوشیمیواحد فالورجان

3زیست شناسی - سلولی و مولکولیواحد فالورجان

3زیست شناسی - علوم جانوريواحد فالورجان

3زیست شناسی - علوم جانوري گرایش فیزیولوژي جانوريواحد فالورجان

3زیست شناسی - علوم گیاهیواحد فالورجان

3زیست شناسی - علوم گیاهی -فیزیولوژي گیاهیواحد فالورجان

3زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژي گیاهیواحد فالورجان

3زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد فالورجان

3زیست شناسی -بیوشیمیواحد فالورجان

3زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولیواحد فالورجان

3زیست شناسی جانوريواحد فالورجان

3زیست شناسی جانوري - فیزیولوژيواحد فالورجان

3زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد فالورجان

3زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمیواحد فالورجان

3زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوفیزیکواحد فالورجان

3زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولیواحد فالورجان

3زیست شناسی سلولی و مولکولی-زیست فناوريواحد فالورجان

3زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد فالورجان

3زیست شناسی سلولی و مولکولی - بیوتکنولوژيواحد فالورجان

3زیست شناسی سلولی و مولکولی ـ ژنتیکواحد فالورجان

3زیست شناسی گیاهیواحد فالورجان

3زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژيواحد فالورجان

3زیست فناوريواحد فالورجان

3زیست فناوري - میکروبیواحد فالورجان

3زیست فناوري (بیوتکنولوژي) گرایش میکروبیواحد فالورجان

3زیست فناوري میکروبیواحد فالورجان

3شیمی - شیمی و فناوري اسانسواحد فالورجان

3شیمی - فیتوشیمیواحد فالورجان

3علوم تجربیواحد فالورجان

3علوم جانوريواحد فالورجان

3علوم جانوري - فیزیولوژي جانوريواحد فالورجان

3علوم گیاهیواحد فالورجان

3فیتو شیمیواحد فالورجان

3میکروبیولوژيواحد فالورجان

3میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زاواحد فالورجان

3میکروبیولوژي - محیطیواحد فالورجان

3میکروبیولوژي - میکروب هاي بیماري زاواحد فالورجان

3میکروبیولوژي - میکروبیولوژي محیطیواحد فالورجان

3اقتصادواحد قائم شهر

3اقتصاد کشاورزيواحد قائم شهر

3اقتصاد کشاورزيواحد قائم شهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3اقتصاد کشاورزي - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهاي کشاورزيواحد قائم شهر

3اقتصاد کشاورزي - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیستواحد قائم شهر

3اقتصاد کشاورزي - بازاریابی محصوالت کشاورزيواحد قائم شهر

3اقتصاد کشاورزي - سیاست و توسعه کشاورزيواحد قائم شهر

3اقتصاد نظريواحد قائم شهر

3اقتصادانرژيواحد قائم شهر

3اگروتکنولوژي - علوم علف هاي هرزواحد قائم شهر

3اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد قائم شهر

3الهیات و معارف اسالمیواحد قائم شهر

3امور اداريواحد قائم شهر

3امور دام و طیور - تکنولوژي پرورش طیورواحد قائم شهر

3امور دامیواحد قائم شهر

3امور دامی - تکنولوژي پرورش دامواحد قائم شهر

3امور دامی - تکنولوژي پرورش طیورواحد قائم شهر

3امور زراعی و باغیواحد قائم شهر

3امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیواحد قائم شهر

3امور زراعی و باغی-تکنولوژي تولیدات زراعیواحد قائم شهر

3امور گمرکیواحد قائم شهر

3اموردولتیواحد قائم شهر

3آبیاري و زه کشیواحد قائم شهر

3آمارواحد قائم شهر

3آمار - آمار ریاضیواحد قائم شهر

3آمار ریاضیواحد قائم شهر

3آموزش ابتداییواحد قائم شهر

3آموزش دینی - عربیواحد قائم شهر

3آموزش دینی و عربیواحد قائم شهر

3آموزش ریاضیواحد قائم شهر

3آموزش زبان انگلیسیواحد قائم شهر

3آموزش علوم تجربیواحد قائم شهر

3آموزش و پرورش ابتداییواحد قائم شهر

3برنامه ریزي درسیواحد قائم شهر

3پرورش و مدیریت تولید طیورواحد قائم شهر

3پژوهش علوم اجتماعیواحد قائم شهر

3تربیت کودكواحد قائم شهر

3تربیت بدنیواحد قائم شهر

3تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد قائم شهر

3تربیت بدنی -مدیریتواحد قائم شهر

3تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد قائم شهر

3تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد قائم شهر

3تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد قائم شهر

3تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد قائم شهر

3تربیت معلم آموزش ریاضیواحد قائم شهر

3تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد قائم شهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد قائم شهر

3تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد قائم شهر

3تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد قائم شهر

3تغذیه دامواحد قائم شهر

3تکثیر و پرورش آبزیانواحد قائم شهر

3تکنولوژي تولیدات دامیواحد قائم شهر

3تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد قائم شهر

3تکنولوژي جنگلداريواحد قائم شهر

3تکنولوژي شیالتواحد قائم شهر

3تکنولوژي مرتع و آبخیزداريواحد قائم شهر

3حسابداريواحد قائم شهر

3حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد قائم شهر

3حقوقواحد قائم شهر

3حقوق - حقوق ثبتیواحد قائم شهر

3حقوق بین المللواحد قائم شهر

3حقوق بین الملل عمومیواحد قائم شهر

3حقوق تجارت بین المللواحد قائم شهر

3حقوق جزا و جرم شناسیواحد قائم شهر

3حقوق خصوصیواحد قائم شهر

3حقوق عمومیواحد قائم شهر

3دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد قائم شهر

3دبیري زبان انگلیسیواحد قائم شهر

3دبیري زبان وادبیات فارسیواحد قائم شهر

3دبیري علوم تجربیواحد قائم شهر

3دینی وعربیواحد قائم شهر

3روان شناسیواحد قائم شهر

3روانشناسیواحد قائم شهر

3ریاضیواحد قائم شهر

3ریاضی - آنالیزواحد قائم شهر

3ریاضی - جبرواحد قائم شهر

3ریاضی - دبیري ریاضیواحد قائم شهر

3ریاضی - ریاضی کاربرديواحد قائم شهر

3ریاضی - ریاضی محضواحد قائم شهر

3ریاضی کاربردي - بهینه سازيواحد قائم شهر

3ریاضی کاربردي ـ تحقیق در عملیاتواحد قائم شهر

3ریاضی محضواحد قائم شهر

3ریاضی محض-آنالیزواحد قائم شهر

3ریاضی محض-جبرواحد قائم شهر

3ریاضی محض - هندسه - توپولوژيواحد قائم شهر

3ریاضیات و کاربردهاواحد قائم شهر

3ریاضیات و کاربردها _ آنالیزواحد قائم شهر

3زبان انگلیسیواحد قائم شهر

3زبان شناسیواحد قائم شهر

3زبان شناسی _ حقوقیواحد قائم شهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی
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3زبان شناسی همگانیواحد قائم شهر

3زبان و ادبیات فارسی- ادبیات مقاومتواحد قائم شهر

3زبان و ادبیات فارسی - ادبیات پایداريواحد قائم شهر

3زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی (فارسی - عربی)واحد قائم شهر

3زبان و زبان شناسیواحد قائم شهر

3زبان وادبیات انگلیسیواحد قائم شهر

3زبان وادبیات فارسیواحد قائم شهر

3زبانشناسی همگانیواحد قائم شهر

3زراعتواحد قائم شهر

3زراعت واصالح نباتاتواحد قائم شهر

3زمین ساخت - تکتونیکواحد قائم شهر

3زمین شناسیواحد قائم شهر

3زیست شناسیواحد قائم شهر

3زیست شناسی- عمومیواحد قائم شهر

3زیست شناسی- فیزیولوژي گیاهیواحد قائم شهر

3زیست شناسی - بیوشیمی گرایش بیوشیمیواحد قائم شهر

3زیست شناسی - سلولی و مولکولیواحد قائم شهر

3زیست شناسی - علوم جانوري گرایش زیست سلولی تکوینیواحد قائم شهر

واحد قائم شهر

زیست شناسی - علوم جانوري گرایش زیست شناسی سلولی و 

3تکوینی

3زیست شناسی - علوم گیاهی -فیزیولوژي گیاهیواحد قائم شهر

3زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژي گیاهیواحد قائم شهر

3زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد قائم شهر

3زیست شناسی -ژنتیکواحد قائم شهر

3زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولیواحد قائم شهر

3زیست شناسی جانوري - زیست شناسی سلولی و تکوینیواحد قائم شهر

3زیست شناسی جانوري - سلولی و تکوینیواحد قائم شهر

3زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد قائم شهر

3زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمیواحد قائم شهر

3زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولیواحد قائم شهر

3زیست شناسی سلولی و مولکولی-زیست فناوريواحد قائم شهر

3زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد قائم شهر

3زیست شناسی سلولی و مولکولی ـ ژنتیکواحد قائم شهر

3زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژيواحد قائم شهر

3ژنتیکواحد قائم شهر

3شیالتواحد قائم شهر

3شیمیواحد قائم شهر

3شیمی- کاربرديواحد قائم شهر

3شیمی- محضواحد قائم شهر

3شیمی - شیمی داروییواحد قائم شهر

3شیمی - فیتوشیمیواحد قائم شهر

3شیمی - نانوشیمیواحد قائم شهر

3شیمی -شیمی آلیواحد قائم شهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3شیمی -شیمی فیزیکواحد قائم شهر

3شیمی -شیمی کاربرديواحد قائم شهر

3شیمی -شیمی معدنیواحد قائم شهر

3شیمی آلیواحد قائم شهر

3شیمی کاربرديواحد قائم شهر

3شیمی گرایش شیمی آلیواحد قائم شهر

3شیمی گرایش شیمی داروییواحد قائم شهر

3شیمی گرایش شیمی فیزیکواحد قائم شهر

3شیمی محضواحد قائم شهر

3علمی - کاربردي امور دامی - تکنولوژي پرورش دامواحد قائم شهر

3علمی - کاربردي امور دامی - تکنولوژي پرورش طیورواحد قائم شهر

3علمی کاربردي ـ تکثیروپرورش آبزیانواحد قائم شهر

3علمی کاربردي امور زراعی و باغی - تکنولوژي تولیدات زراعیواحد قائم شهر

3علمی کاربردي امورزراعی وباغی-تکنولوژي تولیدات باغیواحد قائم شهر

3علمی کاربردي حسابداريواحد قائم شهر

3علوم اقتصاديواحد قائم شهر

3علوم اقتصادي - اقتصاد انرژيواحد قائم شهر

3علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگانیواحد قائم شهر

3علوم اقتصادي - اقتصاد کشاورزيواحد قائم شهر

3علوم اقتصادي - اقتصاد نظريواحد قائم شهر

3علوم باغبانی-بیوتکنولوژي و ژنتیک مولکولی محصوالت باغبانیواحد قائم شهر

3علوم تجربیواحد قائم شهر

3علوم تربیتیواحد قائم شهر

3علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد قائم شهر

3علوم تربیتی - برنامه ریزي آموزشیواحد قائم شهر

3علوم تربیتی - تکنولوژي آموزشیواحد قائم شهر

3علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد قائم شهر

3علوم جانوري- تکوینیواحد قائم شهر

3علوم دامیواحد قائم شهر

3علوم دامی - اصالح نژاد دامواحد قائم شهر

3علوم دامی - تغذیه دامواحد قائم شهر

3علوم دامی - تغذیه طیورواحد قائم شهر

3علوم دامی - ژنتیک و اصالح دام و طیورواحد قائم شهر

3علوم دامی - فیزیولوژي دامواحد قائم شهر

3علوم دامی - فیزیولوژي دام و طیورواحد قائم شهر

3علوم دامی - مدیریت دامپروريواحد قائم شهر

3علوم زمین - زمین ساخت (تکتونیک)واحد قائم شهر

3علوم طیورواحد قائم شهر

3علوم علفهاي هرزواحد قائم شهر

3علوم و فناوري نانو - نانو شیمیواحد قائم شهر

3علوم و مهندسی آبواحد قائم شهر

3علوم و مهندسی آب - آبیاري و زهکشیواحد قائم شهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3علوم و مهندسی آبخیز - حفاظت آب و خاكواحد قائم شهر

3علوم و مهندسی آبخیزداريواحد قائم شهر

3علوم و مهندسی باغبانی - تولید محصوالت گلخانه ايواحد قائم شهر

3علوم و مهندسی شیالتواحد قائم شهر

3علوم و مهندسی شیالت - تکثیر و پرورش آبزیانواحد قائم شهر

3علوم و مهندسی شیالت - فرآوري محصوالت شیالتیواحد قائم شهر

3علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذاییواحد قائم شهر

3علوم و مهندسی محیط زیستواحد قائم شهر

3علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی محیط زیستواحد قائم شهر

3علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی هاي محیط زیستواحد قائم شهر

3علوم ورزشیواحد قائم شهر

3فقه و حقوق خصوصیواحد قائم شهر

3فناوري تولیدات باغیواحد قائم شهر

3فناوري تولیدات زراعیواحد قائم شهر

3فیتو شیمیواحد قائم شهر

3فیزیک- اتمی و مولکولیواحد قائم شهر

3فیزیک - حالت جامدواحد قائم شهر

3فیزیک - فیزیک پالسماواحد قائم شهر

3فیزیک - فیزیک ماده چگالواحد قائم شهر

3فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستیواحد قائم شهر

3فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت ورزشی بالینیواحد قائم شهر

3کاردانی امور دولتیواحد قائم شهر

3کاردانی آموزش دینی و عربیواحد قائم شهر

3کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد قائم شهر

3کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد قائم شهر

3کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد قائم شهر

3کاردانی حسابداريواحد قائم شهر

3کاردانی علوم ورزشیواحد قائم شهر

3کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد قائم شهر

3گردشگريواحد قائم شهر

3گیاه پزشکیواحد قائم شهر

3گیاهپزشکیواحد قائم شهر

3مترجمی زبان انگلیسیواحد قائم شهر

3محیط زیستواحد قائم شهر

3محیط زیست - آلودگیهاي محیط زیستواحد قائم شهر

3محیط زیست - زیستگاهها و تنوع زیستیواحد قائم شهر

3محیط زیست - مدیریت محیط زیستواحد قائم شهر

3مدیریت - مدیریت رسانه ايواحد قائم شهر

3مدیریت اجراییواحد قائم شهر

3مدیریت امور بانکیواحد قائم شهر

3مدیریت امور گمرکیواحد قائم شهر

3مدیریت آموزشیواحد قائم شهر

3مدیریت بازرگانیواحد قائم شهر

3مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد قائم شهر
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3مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد قائم شهر

3مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد قائم شهر

3مدیریت بیمهواحد قائم شهر

3مدیریت جهانگرديواحد قائم شهر

3مدیریت خانوادهواحد قائم شهر

3مدیریت دولتیواحد قائم شهر

3مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیواحد قائم شهر

3مدیریت دولتی- مدیریت نیروي انسانیواحد قائم شهر

3مدیریت دولتی-تصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومیواحد قائم شهر

3مدیریت دولتی-مدیریت تحولواحد قائم شهر

3مدیریت دولتی-مدیریت تطبیقی و توسعهواحد قائم شهر

3مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد قائم شهر

3مدیریت دولتی - تشکیالت و روشهاواحد قائم شهر

3مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیواحد قائم شهر

3مدیریت دولتی - خط مشی گذاري عمومیواحد قائم شهر

3مدیریت دولتی - طراحی سازمان هاي دولتیواحد قائم شهر

3مدیریت دولتی - مدیریت سیستمهاي اطالعاتیواحد قائم شهر

3مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانیواحد قائم شهر

3مدیریت رسانهواحد قائم شهر

3مدیریت رسانه ايواحد قائم شهر

3مدیریت صنعتیواحد قائم شهر

3مدیریت کسب و کار - استراتژيواحد قائم شهر

3مدیریت کسب و کار - عملیات و زنجیره تامینواحد قائم شهر

3مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد قائم شهر

3مدیریت کشاورزيواحد قائم شهر

3مدیریت کشاورزي - مدیریت کشاورزيواحد قائم شهر

3مدیریت کشاورزي - مدیریت مزرعهواحد قائم شهر

3مدیریت گمرکیواحد قائم شهر

3مدیریت ورزشیواحد قائم شهر

3مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزشواحد قائم شهر

3مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشیواحد قائم شهر

3مدیریت ورزشی - مدیریت رسانه هاي ورزشیواحد قائم شهر

3مرتع و آبخیز داريواحد قائم شهر

3مطالعات خانوادهواحد قائم شهر

3معارف اسالمیواحد قائم شهر

واحد قائم شهر

مهندسی اقتصاد کشاورزي - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهاي 

3کشاورزي

3مهندسی اقتصاد کشاورزي - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیستواحد قائم شهر

3مهندسی اقتصاد کشاورزي - بازاریابی محصوالت کشاورزيواحد قائم شهر

3مهندسی اقتصاد کشاورزي - سیاست و توسعه کشاورزيواحد قائم شهر

3مهندسی آبیاريواحد قائم شهر

3مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد قائم شهر
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3مهندسی تولیدات دامیواحد قائم شهر

3مهندسی تولیدات گیاهیواحد قائم شهر

3مهندسی حرفه اي علوم دامیواحد قائم شهر

3مهندسی زراعتواحد قائم شهر

3مهندسی طبیعتواحد قائم شهر

3مهندسی علوم دامیواحد قائم شهر

3مهندسی فضاي سبزواحد قائم شهر

3مهندسی کشاورزي-علوم دامی-تغذیه دامواحد قائم شهر

3مهندسی کشاورزي-علوم دامی گرایش اصالح نژاددامواحد قائم شهر

3مهندسی کشاورزي-علوم دامی گرایش مدیریت دامپروريواحد قائم شهر

3مهندسی کشاورزي - اقتصاد کشاورزيواحد قائم شهر

3مهندسی کشاورزي - آبیاريواحد قائم شهر

3مهندسی کشاورزي - حشره شناسی کشاورزيواحد قائم شهر

3مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد قائم شهر

3مهندسی کشاورزي - علوم دامیواحد قائم شهر

3مهندسی کشاورزي - علوم دامی - فیزیولوژي دامواحد قائم شهر

3مهندسی کشاورزي - علوم دامی گرایش تغذیه دامواحد قائم شهر

3مهندسی کشاورزي - علوم دامی گرایش فیزیولوژيواحد قائم شهر

3مهندسی کشاورزي - علوم طیورواحد قائم شهر

3مهندسی کشاورزي - گیاه پزشکیواحد قائم شهر

3مهندسی کشاورزي -آبیاري وزهکشیواحد قائم شهر

3مهندسی کشاورزي -پرورش و مدیریت تولید طیورواحد قائم شهر

3مهندسی کشاورزي -زراعتواحد قائم شهر

3مهندسی کشاورزي ـ آبواحد قائم شهر

3مهندسی کشاورزي ـ شناسایی و مبارزه با علفهاي هرزواحد قائم شهر

3مهندسی کشاورزي ـ مدیریت کشاورزيواحد قائم شهر

3مهندسی ماشین هاي کشاورزيواحد قائم شهر

3مهندسی منابع طبیعی-فرآوري محصوالت شیالتیواحد قائم شهر

3مهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیانواحد قائم شهر

3مهندسی منابع طبیعی - شیالتواحد قائم شهر

3مهندسی منابع طبیعی - محیط زیستواحد قائم شهر

3مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداريواحد قائم شهر

واحد قائم شهر

مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست گرایش آلودگیهاي محیط 

3زیست

3میکروبیولوژيواحد قائم شهر

3میکروبیولوژي - بیوسیستماتیک و بوم شناسیواحد قائم شهر

3نانوشیمیواحد قائم شهر

3نانوفیزیکواحد قائم شهر

3اقتصادواحد قزوین

3الکترونیک عمومیواحد قزوین

3الکتروتکنیکواحد قزوین

3الکتروتکنیک - الکترونیک عمومیواحد قزوین

3الکترونیکواحد قزوین

3الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد قزوین
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3امور بانکیواحد قزوین

3ایمنی صنعتیواحد قزوین

3ایمنی صنعتی و محیط کارواحد قزوین

3آموزش زبان انگلیسیواحد قزوین

3تربیت بدنیواحد قزوین

3تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد قزوین

3تربیت بدنی - مربیگريواحد قزوین

3تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشیواحد قزوین

3تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد قزوین

3تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد قزوین

3تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد قزوین

3تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد قزوین

3تکنولوژي صنعتیواحد قزوین

3تولید صنعتیواحد قزوین

3جامعه شناسی ورزشیواحد قزوین

3حسابداريواحد قزوین

3حسابرسیواحد قزوین

3حقوقواحد قزوین

3حقوق - حقوق ثبتیواحد قزوین

3زبان وادبیات انگلیسیواحد قزوین

3ساخت و تولیدواحد قزوین

3ساختمانواحد قزوین

3ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد قزوین

3ساختمانهاي بتنیواحد قزوین

3سخت افزار کامپیوترواحد قزوین

3علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد قزوین

3علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد قزوین

3علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد قزوین

3علمی کاربردي برق - الکترونیک وابزار دقیقواحد قزوین

3علمی کاربردي حسابداريواحد قزوین

3علمی کاربردي سخت افزارکامپیوترواحد قزوین

3علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد قزوین

3علوم اقتصاديواحد قزوین

3علوم اقتصادي - اقتصاد اسالمیواحد قزوین

3علوم اقتصادي - برنامه ریزي سیستم هاي اقتصاديواحد قزوین

3علوم اقتصادي - برنامه ریزي سیستمهاي اقتصاديواحد قزوین

3علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي و برنامه ریزيواحد قزوین

3علوم مهندسیواحد قزوین

3علوم ورزشیواحد قزوین

3علوم ورزشی - علوم انسانی ورزشواحد قزوین

3علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزشواحد قزوین

3قدرت -الکتروتکنیکواحد قزوین

3کاردانی فنی عمران - بتنواحد قزوین



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3کارآفرینیواحد قزوین

3کارآفرینیواحد قزوین

3کارآفرینی - آموزش عالیواحد قزوین

3کارآفرینی - بخش عمومیواحد قزوین

3کارآفرینی - بین المللواحد قزوین

3کارآفرینی - توسعهواحد قزوین

3کارآفرینی - سازمانیواحد قزوین

3کارآفرینی - فناوريواحد قزوین

3کارآفرینی - کسب و کارواحد قزوین

3کاردان فنی الکترونیکواحد قزوین

3کاردان فنی برق - الکترونیکواحد قزوین

3کاردان فنی برق - الکترونیکواحد قزوین

3کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد قزوین

3کاردان فنی عمران -آب و فاضالبواحد قزوین

3کاردان فنی عمران -نقشه برداريواحد قزوین

3کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد قزوین

3کاردان فنی عمران ـ نقشه برداري ( ژئودزي)واحد قزوین

3کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد قزوین

3کاردان فنی مکانیک ـ نقشه کشی صنعتیواحد قزوین

3کاردانی امور بانکیواحد قزوین

3کاردانی حرفه اي تربیت بدنی - مربیگري پایه فوتبالواحد قزوین

3کاردانی حسابداريواحد قزوین

3کاردانی سخت افزار کامپیوترواحد قزوین

3کاردانی فنی بازي سازي رایانه ايواحد قزوین

3کاردانی فنی برقواحد قزوین

3کاردانی فنی رباتواحد قزوین

3کاردانی فنی کامپیوتر - سیستم هاي کامپیوتريواحد قزوین

3کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد قزوین

3کاردانی نقشه برداريواحد قزوین

3کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد قزوین

3کارهاي عمومی ساختمانواحد قزوین

3کامپیوترواحد قزوین

3کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد قزوین

3کنترلواحد قزوین

3مالی - مهندسی مالیواحد قزوین

3مترجمی زبان انگلیسیواحد قزوین

3مدیریت - مدیریت تولید و عملیاتواحد قزوین

3مدیریت - مدیریت مالیواحد قزوین

3مدیریت اجراییواحد قزوین

3مدیریت امور بانکیواحد قزوین

3مدیریت بازرگانیواحد قزوین

3مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد قزوین

3مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلیواحد قزوین

3مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابیواحد قزوین



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللیواحد قزوین

3مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد قزوین

3مدیریت بازرگانی - کارآفرینیواحد قزوین

3مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیکواحد قزوین

3مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمهواحد قزوین

3مدیریت بازرگانی - مدیریت تحولواحد قزوین

3مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد قزوین

3مدیریت بیمهواحد قزوین

3مدیریت دولتیواحد قزوین

3مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیواحد قزوین

3مدیریت دولتی- مدیریت نیروي انسانیواحد قزوین

3مدیریت دولتی-تصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومیواحد قزوین

3مدیریت دولتی-رفتارسازمانیواحد قزوین

3مدیریت دولتی-مدیریت تحولواحد قزوین

3مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد قزوین

3مدیریت دولتی - تشکیالت و روشهاواحد قزوین

3مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیواحد قزوین

3مدیریت دولتی - خط مشی گذاري عمومیواحد قزوین

3مدیریت دولتی - طراحی سازمان هاي دولتیواحد قزوین

3مدیریت دولتی - مدیریت سیستمهاي اطالعاتیواحد قزوین

3مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانیواحد قزوین

3مدیریت صنعتیواحد قزوین

3مدیریت صنعتی - استراتژي صنعتیواحد قزوین

3مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیاتواحد قزوین

3مدیریت صنعتی - تولیدواحد قزوین

3مدیریت صنعتی - تولید و عملیاتواحد قزوین

3مدیریت صنعتی - مالیواحد قزوین

3مدیریت صنعتی - مدیریت سیستم هاواحد قزوین

3مدیریت صنعتی - مدیریت عملکردواحد قزوین

3مدیریت فناوري اطالعاتواحد قزوین

3مدیریت فناوري اطالعات - کسب و کار هوشمندواحد قزوین

3مدیریت فناوري اطالعات - مدیریت خدمات و توسعه فناوريواحد قزوین

واحد قزوین

مدیریت فناوري اطالعات - مدیریت خدمات و توسعه فناوري 

3اطالعات

3مدیریت کسب و کار - بازاریابیواحد قزوین

3مدیریت کسب و کار - رفتار سازمانی و منابع انسانیواحد قزوین

3مدیریت کسب و کار - فناوريواحد قزوین

3مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد قزوین

3مدیریت مالیواحد قزوین

3مدیریت ورزشیواحد قزوین

3مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزشواحد قزوین

واحد قزوین

مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان ها و رویدادهاي 

3ورزشی



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مشاورهواحد قزوین

3مکانیک خودروواحد قزوین

3مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد قزوین

3مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد قزوین

3مهندسی اجرایی عمرانواحد قزوین

3مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)واحد قزوین

3مهندسی برقواحد قزوین

3مهندسی برق- الکترونیکواحد قزوین

3مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد قزوین

3مهندسی برق- کنترل و سیستمواحد قزوین

3مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیکواحد قزوین

3مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد قزوین

3مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتالواحد قزوین

3مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد قزوین

3مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد قزوین

3مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد قزوین

3مهندسی برق - کنترلواحد قزوین

3مهندسی برق - مخابراتواحد قزوین

3مهندسی برق - مخابرات سیستمواحد قزوین

3مهندسی برق - مخابرات میدان و موجواحد قزوین

3مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد قزوین

3مهندسی برق ـ قدرتواحد قزوین

3مهندسی پزشکیواحد قزوین

3مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد قزوین

3مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد قزوین

3مهندسی تکنولوژي ساخت و تولیدواحد قزوین

3مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید-قالبسازيواحد قزوین

3مهندسی تکنولوژي سخت افزار کامپیوترواحد قزوین

3مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزاري رایانهواحد قزوین

3مهندسی تکنولوژي طراحی و نقشه کشی صنعتیواحد قزوین

3مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد قزوین

3مهندسی تکنولوژي معماريواحد قزوین

3مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد قزوین

3مهندسی تکنولوژي نقشه برداريواحد قزوین

3مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد قزوین

3مهندسی حرفه اي ایمنی صنعتیواحد قزوین

3مهندسی حرفه اي ساخت و تولیدواحد قزوین

3مهندسی حرفه اي صنایع شیمیاییواحد قزوین

3مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد قزوین

3مهندسی حرفه اي معماريواحد قزوین

3مهندسی رباتیکواحد قزوین

3مهندسی شیمیواحد قزوین

3مهندسی شیمی - صنایع غذاییواحد قزوین

3مهندسی صنایعواحد قزوین



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مهندسی صنایع-اتوماسیونواحد قزوین

3مهندسی صنایع-برنامه ریزي ومدیریت تولیدواحد قزوین

3مهندسی صنایع-تحقیق درعملیات ومهندسی سیستمواحد قزوین

3مهندسی صنایع - برنامه ریزي و تحلیل سیستمهاواحد قزوین

3مهندسی صنایع - بهینه سازي سیستم هاواحد قزوین

3مهندسی صنایع - تکنولوژي صنعتیواحد قزوین

3مهندسی صنایع - تولید صنعتیواحد قزوین

3مهندسی صنایع - سیستم و بهره وريواحد قزوین

3مهندسی صنایع - سیستم هاي مالیواحد قزوین

3مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وريواحد قزوین

3مهندسی صنایع - لجستیک و زنجیره تامینواحد قزوین

3مهندسی صنایع - مدیریت پروژهواحد قزوین

3مهندسی صنایع - مهندسی صنایعواحد قزوین

3مهندسی صنایع - مهندسی لجستیک و زنجیره تأمینواحد قزوین

3مهندسی صنایع - مهندسی مالیواحد قزوین

3مهندسی صنایع ـ ایمنی صنعتیواحد قزوین

3مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وريواحد قزوین

3مهندسی عمرانواحد قزوین

3مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد قزوین

3مهندسی عمران-خاكواحد قزوین

3مهندسی عمران - زلزلهواحد قزوین

3مهندسی عمران - سازهواحد قزوین

3مهندسی عمران - عمرانواحد قزوین

3مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد قزوین

3مهندسی عمران - مهندسی زلزلهواحد قزوین

3مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد قزوین

3مهندسی عمران - نقشه برداريواحد قزوین

3مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد قزوین

3مهندسی فناوري اطالعاتواحد قزوین

3مهندسی فناوري اطالعات - تجارت الکترونیکیواحد قزوین

3مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي ارتباطی و کامپیوتريواحد قزوین

3مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي کامپیوتريواحد قزوین

3مهندسی فناوري ساخت و تولید - قالبسازيواحد قزوین

3مهندسی فناوري صنایع الستیکواحد قزوین

3مهندسی فناوري طراحی و نقشه کشی صنعتیواحد قزوین

3مهندسی فناوري عمران - نقشه برداريواحد قزوین

3مهندسی کامپیوترواحد قزوین

3مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد قزوین

3مهندسی کامپیوتر- معماري سیستم هاي کامپیوتريواحد قزوین

3مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد قزوین

3مهندسی کامپیوتر- معماري کامپیوترواحد قزوین

3مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد قزوین

3مهندسی کامپیوتر-سیستم هاي نرم افزاريواحد قزوین



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعیواحد قزوین

3مهندسی کامپیوتر - شبکه هاي کامپیوتريواحد قزوین

3مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد قزوین

3مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکزواحد قزوین

3مهندسی مالیواحد قزوین

3مهندسی متالورژي و مواد - سرامیکواحد قزوین

3مهندسی مکاترونیکواحد قزوین

3مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولیدواحد قزوین

واحد قزوین

مهندسی مکاترونیک گرایش ارتباطات جنبی انسان-ماشین-

3کامپیوتر

واحد قزوین

مهندسی مکاترونیک گرایش طراحی رباتها و سیستمهاي 

3مکاترونیکی

3مهندسی مکانیکواحد قزوین

3مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد قزوین

واحد قزوین

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردي شاخه تخصصی مکانیک 

3جامدات

3مهندسی مکانیک - مکانیک در طراحی جامداتواحد قزوین

3مهندسی مکانیک -طراحی جامداتواحد قزوین

3مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد قزوین

3مهندسی نقشه برداريواحد قزوین

3نرم افزار کامپیوترواحد قزوین

3نقشه برداريواحد قزوین

3نقشه برداري - ژئودزيواحد قزوین

3نقشه کشی عمومیواحد قزوین

3نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد قزوین

3نقشه کشی معماريواحد قزوین

3نقشه کشی معماري- معماريواحد قزوین

3هوش مصنوعیواحد قزوین

3اتمی - حالت جامدواحد قم

3ادبیات عربیواحد قم

3ادیان و عرفانواحد قم

3الهیات و معارف اسالمیواحد قم

3الهیات و معارف اسالمی - ادیان و عرفانواحد قم

3الهیات و معارف اسالمی - تاریخ و تمدن ملل اسالمیواحد قم

3الهیات و معارف اسالمی - علوم قرآن و حدیثواحد قم

3الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد قم

3الهیات و معارف اسالمی - فلسفه و حکمت اسالمیواحد قم

3الهیات و معارف اسالمی - فلسفه و کالم اسالمیواحد قم

3اندیشه سیاسی در اسالمواحد قم

3آموزش ابتداییواحد قم

3آموزش دینی - عربیواحد قم

3آموزش دینی و عربیواحد قم

3آموزش زبان انگلیسیواحد قم

3آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد قم



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3آموزش علوم تجربیواحد قم

3آموزش و پرورش ابتداییواحد قم

3برنامه ریزي درسیواحد قم

3بیوشیمیواحد قم

3تاریخ و تمدن ملل اسالمیواحد قم

3تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشواحد قم

3تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش - تعلیم و تربیت اسالمیواحد قم

3تربیت بدنیواحد قم

3تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد قم

3تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد قم

3تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد قم

3تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد قم

3تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد قم

3تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد قم

3تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد قم

3جامعه شناسی - جامعه شناسی اقتصادي و توسعهواحد قم

3جامعه شناسی - جامعه شناسی سیاسیواحد قم

3جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادي و توسعهواحد قم

3جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی سیاسیواحد قم

3حسابداريواحد قم

3حقوقواحد قم

3حقوق - حقوق ثبتیواحد قم

3حقوق بین الملل عمومیواحد قم

3حقوق جزا و جرم شناسیواحد قم

3حقوق خصوصیواحد قم

3حقوق عمومیواحد قم

3حقوق کیفري و جرم شناسیواحد قم

3دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد قم

3دبیري زبان وادبیات فارسیواحد قم

3دبیري علوم تجربیواحد قم

3دینی وعربیواحد قم

3روابط بین المللواحد قم

3روان شناسیواحد قم

3روان شناسی بالینیواحد قم

3روان شناسی تربیتیواحد قم

3روان شناسی عمومیواحد قم

3روانشناسیواحد قم

3روانشناسی - روانشناسی بالینیواحد قم

3روانشناسی - روانشناسی عمومیواحد قم

3روانشناسی بالینیواحد قم

3روانشناسی تربیتیواحد قم

3روانشناسی عمومیواحد قم

3ریاضی - ریاضیات مالیواحد قم



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3ریاضی کاربردي - ریاضی مالیواحد قم

3زبان شناسیواحد قم

3زبان شناسی _ اجتماعیواحد قم

3زبان شناسی همگانیواحد قم

3زبان و ادبیات عربواحد قم

3زبان و ادبیات فارسی- ادبیات مقاومتواحد قم

3زبان و ادبیات فارسی - ادبیات پایداريواحد قم

3زبان وادبیات انگلیسیواحد قم

3زبان وادبیات عربیواحد قم

3زبان وادبیات فارسیواحد قم

3زبانشناسی همگانیواحد قم

3زیست شناسیواحد قم

3زیست شناسی- علوم جانوري - فیزیولوژي جانوريواحد قم

3زیست شناسی- عمومیواحد قم

3زیست شناسی - بیوشیمی گرایش بیوشیمی گیاهیواحد قم

3زیست شناسی - سلولی و مولکولیواحد قم

3زیست شناسی - علوم جانوريواحد قم

3زیست شناسی - علوم جانوري گرایش فیزیولوژي جانوريواحد قم

3زیست شناسی - علوم گیاهیواحد قم

3زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینیواحد قم

3زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد قم

3زیست شناسی -بیوشیمیواحد قم

3زیست شناسی جانوريواحد قم

3زیست شناسی جانوري - فیزیولوژيواحد قم

3زیست شناسی دریاواحد قم

3زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد قم

3زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمیواحد قم

3زیست شناسی سلولی و مولکولی-زیست فناوريواحد قم

3زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد قم

3زیست شناسی سلولی و مولکولی ـ ژنتیکواحد قم

3زیست شناسی گیاهیواحد قم

3زیست شناسی گیاهی- زیست شناسی سلولی و تکوینیواحد قم

3زیست شناسی گیاهی - سلولی و تکوینیواحد قم

3زیست شناسی گیاهی - سیستماتیک و بوم شناسیواحد قم

3زیست فناوريواحد قم

3زیست فناوري - میکروبیواحد قم

3زیست فناوري (بیوتکنولوژي) گرایش میکروبیواحد قم

3زیست فناوري میکروبیواحد قم

3ژنتیکواحد قم

3ژئوفیزیک - زلزله شناسیواحد قم

3شناخت اندیشه هاي امام خمینی (ره)واحد قم

3شیمی- کاربرديواحد قم

3شیمی- محضواحد قم



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3شیمی - شیمی داروییواحد قم

3شیمی -شیمی آلیواحد قم

3شیمی داروییواحد قم

3شیمی کاربرديواحد قم

3شیمی گرایش شیمی آلیواحد قم

3شیمی گرایش شیمی داروییواحد قم

3شیمی محضواحد قم

3عرفان اسالمی و اندیشه امام خمینی (ره)واحد قم

3عرفان اسالمی و اندیشه امام خمینی (س)واحد قم

3علم اطالعات و دانش شناسی-مدیریت اطالعاتواحد قم

3علمی - کاربردي کتابداري و اطالع رسانیواحد قم

3علمی کاربردي حسابداريواحد قم

3علوم تجربیواحد قم

3علوم تربیتیواحد قم

3علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد قم

3علوم تربیتی - آموزش و پرورش تطبیقیواحد قم

3علوم تربیتی - برنامه ریزي آموزشیواحد قم

3علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد قم

3علوم جانوريواحد قم

3علوم جانوري - فیزیولوژي جانوريواحد قم

3علوم سیاسیواحد قم

3علوم سیاسی- سیاست گذاري عمومیواحد قم

3علوم سیاسی - اندیشه سیاسیواحد قم

3علوم سیاسی - اندیشه هاي سیاسیواحد قم

3علوم سیاسی - جامعه شناسی سیاسیواحد قم

3علوم سیاسی - سیاستگذاري عمومیواحد قم

3علوم سیاسی - مسائل ایرانواحد قم

3علوم قرآن و حدیثواحد قم

3علوم قرآن و حدیثواحد قم

3علوم کامپیوترواحد قم

3علوم گیاهیواحد قم

3علوم گیاهی - زیست شناسی سلولی و تکوینیواحد قم

3علوم ورزشیواحد قم

3فقه و حقوق اسالمیواحد قم

3فقه و حقوق جزاواحد قم

3فقه و حقوق خصوصیواحد قم

3فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد قم

3فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی (ره)واحد قم

3فلسفه و حکمت اسالمیواحد قم

3فلسفه و کالم اسالمیواحد قم

3فیتو شیمیواحد قم

3فیزیکواحد قم

3فیزیک - اتمیواحد قم

3فیزیک - اتمی مولکولیواحد قم



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3فیزیک - حالت جامدواحد قم

3فیزیک - فیزیک ماده چگالواحد قم

3فیزیک - فیزیک نجومیواحد قم

3فیزیک - نجوم و اختر فیزیکواحد قم

3فیزیک - هسته ايواحد قم

3فیزیک - هواشناسیواحد قم

3فیزیک کاربرديواحد قم

3فیزیک مهندسیواحد قم

3کاردانی آموزش دینی و عربیواحد قم

3کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد قم

3کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد قم

3کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد قم

3کاردانی حرفه اي امور کتابداري و اطالع رسانیواحد قم

3کاردانی حرفه اي سالمت یاريواحد قم

3کاردانی حسابداريواحد قم

3کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد قم

3کتابداريواحد قم

3مالی - مهندسی مالیواحد قم

3مترجمی زبان انگلیسیواحد قم

واحد قم

مدرسی الهیات و معارف اسالمی - تاریخ اسالم و ریشه هاي انقالب 

3اسالمی

3مدیریت - مدیریت مالیواحد قم

3مدیریت اجراییواحد قم

3مدیریت آموزشیواحد قم

3مدیریت بازرگانیواحد قم

3مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد قم

3مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابیواحد قم

3مدیریت دولتیواحد قم

3مدیریت صنعتیواحد قم

3مدیریت صنعتی - مالیواحد قم

3مدیریت فناوري اطالعاتواحد قم

3مدیریت کسب و کار - استراتژيواحد قم

3مدیریت کسب و کار - سیستم هاي اطالعاتی و فناوري اطالعاتواحد قم

3مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد قم

3مدیریت مالیواحد قم

3مدیریت وبرنامه ریزي آموزشیواحد قم

3مربی بهداشت مدارسواحد قم

3مشاورهواحد قم

3مشاوره - مشاوره خانوادهواحد قم

3مشاوره و راهنماییواحد قم

3مطالعات منطقه ايواحد قم

3مطالعات منطقه اي - مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقاواحد قم

3مطالعات منطقه اي - مطالعات خلیج فارسواحد قم



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3معارف اسالمیواحد قم

3میکروبیولوژيواحد قم

3میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زاواحد قم

3میکروبیولوژي - میکروب هاي بیماري زاواحد قم

3بهداشت عمومیواحد کازرون

3پرستاريواحد کازرون

3پزشکیواحد کازرون

3تکنولوژي مواد غذاییواحد کازرون

3علوم آزمایشگاهیواحد کازرون

3علوم آزمایشگاهی دامپزشکیواحد کازرون

3ماماییواحد کازرون

3بهداشت عمومیواحد کازرون-ظرفیت مازاد خودگردان

3پرستاريواحد کازرون-ظرفیت مازاد خودگردان

3پزشکیواحد کازرون-ظرفیت مازاد خودگردان

3علوم آزمایشگاهیواحد کازرون-ظرفیت مازاد خودگردان

3ماماییواحد کازرون-ظرفیت مازاد خودگردان

3الکترونیک عمومیواحد کرج

3الکتروتکنیکواحد کرج

3الکتروتکنیک - الکترونیک عمومیواحد کرج

3الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد کرج

3الکترونیکواحد کرج

3الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد کرج

3ایمنی صنعتی و محیط کارواحد کرج

3تاسیساتواحد کرج

3تاسیسات -تهویه مطبوعواحد کرج

3تأسیسات -تبریدواحد کرج

3تبریدواحد کرج

3تکنولوژي صنعتیواحد کرج

3تولید صنعتیواحد کرج

3حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد کرج

3ریخته گريواحد کرج

3ساخت و تولیدواحد کرج

3ساختمانواحد کرج

3ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد کرج

3صنایع شیمیاییواحد کرج

3طراحی کاربرديواحد کرج

3علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد کرج

3علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد کرج

3علمی - کاربردي الکترونیک - رادیو تلویزیونواحد کرج

3علمی - کاربردي تاسیسات - تبریدواحد کرج

3علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعواحد کرج

3علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد کرج

3علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد کرج

3علمی - کاربردي متالورژي - ریخته گريواحد کرج



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد کرج

3علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیواحد کرج

3علمی کاربردي عمران ـ سدوشبکهواحد کرج

3علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد کرج

3عمرانواحد کرج

3کاردان فنی الکترونیکواحد کرج

3کاردان فنی برق - الکترونیکواحد کرج

3کاردان فنی عمران-پل سازي وابنیه فنیواحد کرج

3کاردان فنی عمران -آب و فاضالبواحد کرج

3کاردان فنی عمران -سدوشبکهواحد کرج

3کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد کرج

3کاردان فنی قدرتواحد کرج

3کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد کرج

3کاردانی فنی رباتواحد کرج

3کامپیوترواحد کرج

3کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد کرج

3متالورژيواحد کرج

3متالورژي-ریخته گريواحد کرج

3متالورژي استخراجیواحد کرج

3متالورژي صنعتیواحد کرج

3معماريواحد کرج

3مکانیک خودروواحد کرج

3مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد کرج

3مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکیواحد کرج

3مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد کرج

3مهندسی اجرایی عمرانواحد کرج

3مهندسی برقواحد کرج

3مهندسی برق- الکترونیکواحد کرج

3مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد کرج

3مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد کرج

3مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژيواحد کرج

3مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستمهاي انرژي الکتریکیواحد کرج

3مهندسی برق - سامانه هاي برقی حمل و نقلواحد کرج

3مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد کرج

3مهندسی برق - شبکه هاي مخابراتیواحد کرج

3مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد کرج

3مهندسی برق - مخابرات امن و رمز نگاريواحد کرج

3مهندسی برق - مخابرات سیستمواحد کرج

3مهندسی برق - مخابرات میدان و موجواحد کرج

3مهندسی برق ـ قدرتواحد کرج

3مهندسی پلیمرواحد کرج

3مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد کرج



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد کرج

3مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد کرج

3مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد کرج

3مهندسی حرفه اي معماريواحد کرج

3مهندسی شهرسازيواحد کرج

3مهندسی شیمیواحد کرج

3مهندسی شیمی - پتروشیمیواحد کرج

3مهندسی صنایعواحد کرج

3مهندسی صنایع - برنامه ریزي و تحلیل سیستمهاواحد کرج

3مهندسی صنایع - بهینه سازي سیستم هاواحد کرج

3مهندسی صنایع - تولید صنعتیواحد کرج

3مهندسی صنایع - سیستم هاي مالیواحد کرج

3مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وريواحد کرج

3مهندسی صنایع - لجستیک و زنجیره تامینواحد کرج

3مهندسی صنایع - مهندسی صنایعواحد کرج

3مهندسی صنایع - مهندسی مالیواحد کرج

3مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وريواحد کرج

3مهندسی عمرانواحد کرج

3مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد کرج

3مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد کرج

3مهندسی فناوري اطالعاتواحد کرج

3مهندسی فناوري آسانسور و باالبرهاواحد کرج

3مهندسی کامپیوترواحد کرج

3مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد کرج

3مهندسی کامپیوتر- معماري سیستم هاي کامپیوتريواحد کرج

3مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد کرج

3مهندسی کامپیوتر-سیستم هاي نرم افزاريواحد کرج

3مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد کرج

3مهندسی متالورژي و موادواحد کرج

3مهندسی متالورژي و مواد - جوشکاريواحد کرج

3مهندسی متالورژي و مواد - متالورژي صنعتیواحد کرج

3مهندسی متالورژي و مواد - مواد پیشرفتهواحد کرج

3مهندسی متالورژي و مواد (جوشکاري)واحد کرج

3مهندسی معماريواحد کرج

3مهندسی مکاترونیکواحد کرج

3مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولیدواحد کرج

واحد کرج

مهندسی مکاترونیک گرایش ارتباطات جنبی انسان-ماشین-

3کامپیوتر

واحد کرج

مهندسی مکاترونیک گرایش طراحی رباتها و سیستمهاي 

3مکاترونیکی

3مهندسی مکانیکواحد کرج

3مهندسی مکانیک-حرارت و سیاالتواحد کرج

3مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد کرج

3مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت و سیاالتواحد کرج



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مهندسی مکانیک -طراحی جامداتواحد کرج

3مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد کرج

3مهندسی مواد-جوشکاريواحد کرج

3مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسیواحد کرج

3مهندسی مواد و متالورژيواحد کرج

3مهندسی مواد و متالورژي - مهندسی متالورژيواحد کرج

3مهندسی نفتواحد کرج

3مهندسی نقشه برداريواحد کرج

3مهندسی ورزشواحد کرج

3نرم افزار کامپیوترواحد کرج

3نقشه کشی صنعتیواحد کرج

3نقشه کشی معماريواحد کرج

3نقشه کشی معماري- معماريواحد کرج

3ادبیات عربیواحد کرمان

3ارتباط تصویريواحد کرمان

3ارتباط تصویري- ارتباط تصویريواحد کرمان

3اقتصادواحد کرمان

3اقتصاد نظريواحد کرمان

3الهیات و معارف اسالمیواحد کرمان

3الهیات و معارف اسالمی - علوم قرآن و حدیثواحد کرمان

3الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد کرمان

3امور مالی و مالیاتیواحد کرمان

3آموزش ابتداییواحد کرمان

3آموزش دینی - عربیواحد کرمان

3آموزش دینی و عربیواحد کرمان

3آموزش ریاضیواحد کرمان

3آموزش زبان انگلیسیواحد کرمان

3آموزش علوم اجتماعیواحد کرمان

3آموزش علوم تجربیواحد کرمان

3آموزش و بهسازي منابع انسانیواحد کرمان

3آموزش و پرورش ابتداییواحد کرمان

3برنامه ریزي شهريواحد کرمان

3بهداشت خانوادهواحد کرمان

3بهداشت عمومی(گرایش بهداشت خانواده)واحد کرمان

3پرستاريواحد کرمان

3پرستاري داخلی - جراحیواحد کرمان

3پزشکیواحد کرمان

3پژوهشگري اجتماعیواحد کرمان

3تربیت بدنیواحد کرمان

3تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد کرمان

3تربیت بدنی - مربیگريواحد کرمان

3تربیت بدنی و علوم ورزشی- ورزش همگانیواحد کرمان

3تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشیواحد کرمان

3تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد کرمان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد کرمان

3تربیت دبیر زبان انگلیسیواحد کرمان

3تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد کرمان

3تربیت معلم آموزش ریاضیواحد کرمان

3تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد کرمان

3تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد کرمان

3توسعه اقتصادي و برنامه ریزيواحد کرمان

3جامعه شناسیواحد کرمان

3جغرافیا و برنامه ریزي شهريواحد کرمان

3جغرافیا و برنامه ریزي شهري - محیط زیست شهريواحد کرمان

3حسابداريواحد کرمان

3حسابداري- مالیاتیواحد کرمان

3حسابداري - حسابرسیواحد کرمان

3حسابداري -دولتیواحد کرمان

3حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد کرمان

3حقوقواحد کرمان

3حقوق جزا و جرم شناسیواحد کرمان

3حقوق خانوادهواحد کرمان

3حقوق خصوصیواحد کرمان

3دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد کرمان

3دبیري زبان انگلیسیواحد کرمان

3دبیري زبان وادبیات فارسیواحد کرمان

3دبیري علوم تجربیواحد کرمان

3دینی وعربیواحد کرمان

3روان شناسیواحد کرمان

3روان شناسی تربیتیواحد کرمان

3روان شناسی عمومیواحد کرمان

3روانشناسیواحد کرمان

3روانشناسی تربیتیواحد کرمان

3روانشناسی عمومیواحد کرمان

3ریاضیواحد کرمان

3ریاضی - آنالیزواحد کرمان

3ریاضی - جبرواحد کرمان

3ریاضی - دبیري ریاضیواحد کرمان

3ریاضی - ریاضی کاربرديواحد کرمان

3ریاضی - ریاضی محضواحد کرمان

3ریاضی ـ هندسه و توپولوژيواحد کرمان

3ریاضی _ کاربرديواحد کرمان

3ریاضی کاربرديواحد کرمان

3ریاضی کاربردي - بهینه سازيواحد کرمان

3ریاضی کاربردي - ریاضی فیزیکواحد کرمان

3ریاضی کاربردي - معادالت دیفرانسیل و سیستم هاي دینامیکیواحد کرمان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3ریاضی کاربردي ـ آنالیز عدديواحد کرمان

3ریاضی کاربردي ـ تحقیق در عملیاتواحد کرمان

3ریاضی محضواحد کرمان

3ریاضی محض-آنالیزواحد کرمان

3ریاضی محض-جبرواحد کرمان

3ریاضیات و کاربردهاواحد کرمان

3ریاضیات و کاربردها _ آنالیزواحد کرمان

3ریاضیات و کاربردها _ جبرواحد کرمان

3زبان انگلیسیواحد کرمان

3زبان و ادبیات عربواحد کرمان

3زبان وادبیات انگلیسیواحد کرمان

3زبان وادبیات عربیواحد کرمان

3زبان وادبیات فارسیواحد کرمان

3زیست شناسی- فیزیولوژي گیاهیواحد کرمان

3زیست شناسی - سلولی و مولکولیواحد کرمان

3زیست شناسی - علوم گیاهیواحد کرمان

3زیست شناسی - علوم گیاهی -فیزیولوژي گیاهیواحد کرمان

3زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژي گیاهیواحد کرمان

3زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد کرمان

3زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولیواحد کرمان

3زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد کرمان

3زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمیواحد کرمان

3زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولیواحد کرمان

3زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد کرمان

3زیست شناسی سلولی و مولکولی ـ ژنتیکواحد کرمان

3زیست شناسی گیاهیواحد کرمان

3زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژيواحد کرمان

3زیست فناوري - میکروبیواحد کرمان

3زیست فناوري (بیوتکنولوژي) گرایش میکروبیواحد کرمان

3زیست فناوري میکروبیواحد کرمان

3ژئو فیزیکواحد کرمان

3شهرسازيواحد کرمان

3شیمیواحد کرمان

3شیمی- کاربرديواحد کرمان

3شیمی- محضواحد کرمان

3شیمی - آفت کش هاواحد کرمان

3شیمی - شیمی داروییواحد کرمان

3شیمی -شیمی آلیواحد کرمان

3شیمی -شیمی تجزیهواحد کرمان

3شیمی آلیواحد کرمان

3شیمی تجزیهواحد کرمان

3شیمی کاربرديواحد کرمان

3شیمی گرایش شیمی آلیواحد کرمان

3شیمی گرایش شیمی تجزیهواحد کرمان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3شیمی گرایش شیمی داروییواحد کرمان

3شیمی محضواحد کرمان

3طراحی شهريواحد کرمان

3علم اطالعات و دانش شناسیواحد کرمان

3علم اطالعات و دانش شناسی-مدیریت اطالعاتواحد کرمان

3علم اطالعات و دانش شناسی-مدیریت کتابخانه هاي دانشگاهیواحد کرمان

3علم اطالعات و دانش شناسی-مطالعات کتابخانه هاي عمومیواحد کرمان

3علمی - کاربردي مربی بهداشت مدارسواحد کرمان

3علمی کاربردي ارتباط تصویريواحد کرمان

3علمی کاربردي حسابداريواحد کرمان

3علمی کاربردي گرافیک- گرافیکواحد کرمان

3علمی کاربردي معماريواحد کرمان

3علوم اجتماعی - پژوهشگري علوم اجتماعیواحد کرمان

3علوم اجتماعی - خدمات اجتماعیواحد کرمان

3علوم اجتماعی - دبیري علوم اجتماعیواحد کرمان

3علوم اجتماعی -جامعه شناسیواحد کرمان

3علوم اقتصاديواحد کرمان

3علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگانیواحد کرمان

3علوم اقتصادي - اقتصاد بین المللواحد کرمان

3علوم اقتصادي - اقتصاد نظريواحد کرمان

3علوم اقتصادي - توسعه اقتصاديواحد کرمان

3علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي و برنامه ریزيواحد کرمان

3علوم تجربیواحد کرمان

3علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد کرمان

3علوم تربیتی ـ آموزش و پرورش پیش دبستانیواحد کرمان

3علوم قرآن و حدیثواحد کرمان

3علوم قضاییواحد کرمان

3علوم کامپیوترواحد کرمان

3علوم گیاهی - فیزیولوژيواحد کرمان

3علوم ورزشیواحد کرمان

3علوم ورزشی - علوم انسانی ورزشواحد کرمان

3علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزشواحد کرمان

3فتوگرافیک گرافیکواحد کرمان

3فقه و حقوق اسالمیواحد کرمان

3فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد کرمان

3فلسفه و حکمت اسالمیواحد کرمان

3فلسفه و کالم اسالمیواحد کرمان

3فیزیکواحد کرمان

3فیزیک - اتمیواحد کرمان

3فیزیک - حالت جامدواحد کرمان

3فیزیک - ذرات بنیادي و نظریه میدان هاواحد کرمان

3فیزیک - فیزیک بنیاديواحد کرمان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3فیزیک - فیزیک ماده چگالواحد کرمان

3فیزیولوژي ورزشیواحد کرمان

3فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستیواحد کرمان

3فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی کاربرديواحد کرمان

3کاردانی حرفه اي حقوق- حقوق ثبتیواحد کرمان

3کاردانی امور مالی و مالیاتیواحد کرمان

3کاردانی آموزش دینی و عربیواحد کرمان

3کاردانی حرفه اي امداد سوانحواحد کرمان

3کاردانی حرفه اي حقوق _ خدمات قضاییواحد کرمان

3کاردانی حرفه اي معماري _ معماري داخلیواحد کرمان

3کاردانی حسابداريواحد کرمان

3کاردانی علوم ورزشیواحد کرمان

3کاردانی معماريواحد کرمان

3کاردانی هتلداريواحد کرمان

3کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد کرمان

3کارشناسی حرفه اي گرافیک - تصویرسازيواحد کرمان

3کودکیاري -مربی بهداشت مدارسواحد کرمان

3گرافیکواحد کرمان

3گرافیک-گرافیکواحد کرمان

3گرافیک - تصویر سازيواحد کرمان

3ماماییواحد کرمان

3مترجمی زبان انگلیسیواحد کرمان

3مددکاري اجتماعیواحد کرمان

3مدیریت اجراییواحد کرمان

3مدیریت آموزشیواحد کرمان

3مدیریت بازرگانیواحد کرمان

3مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد کرمان

3مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلیواحد کرمان

3مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللیواحد کرمان

3مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد کرمان

3مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد کرمان

3مدیریت بحرانواحد کرمان

3مدیریت دولتیواحد کرمان

3مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیواحد کرمان

3مدیریت دولتی- مدیریت نیروي انسانیواحد کرمان

3مدیریت دولتی-تصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومیواحد کرمان

3مدیریت دولتی-رفتارسازمانیواحد کرمان

3مدیریت دولتی-مدیریت تحولواحد کرمان

3مدیریت دولتی-مدیریت تطبیقی و توسعهواحد کرمان

3مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد کرمان

3مدیریت دولتی - تشکیالت و روشهاواحد کرمان

3مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیواحد کرمان

3مدیریت دولتی - خط مشی گذاري عمومیواحد کرمان

3مدیریت دولتی - طراحی سازمان هاي دولتیواحد کرمان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مدیریت دولتی - مدیریت سیستمهاي اطالعاتیواحد کرمان

3مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانیواحد کرمان

3مدیریت صنعتیواحد کرمان

3مدیریت صنعتی - مدیریت پروژهواحد کرمان

3مدیریت صنعتی - مدیریت عملکردواحد کرمان

3مدیریت صنعتی - مدیریت کیفیت و بهره وريواحد کرمان

3مدیریت کسب و کار - استراتژيواحد کرمان

3مدیریت کسب و کار - فناوريواحد کرمان

3مدیریت کسب و کار - مالیواحد کرمان

3مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد کرمان

3مدیریت مالیواحد کرمان

3مدیریت ورزشیواحد کرمان

3مدیریت ورزشی- مدیریت اوقات فراغت و ورزش هاي تفریحیواحد کرمان

3مدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزشواحد کرمان

3مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزشواحد کرمان

3مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزش هاي تفریحیواحد کرمان

3مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزشهاي تفریحیواحد کرمان

واحد کرمان

مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان ها و رویدادهاي 

3ورزشی

3مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشیواحد کرمان

3مربی بهداشت مدارسواحد کرمان

3مربی بهداشت مدارسواحد کرمان

3مرمت بناهاي تاریخیواحد کرمان

3مشاورهواحد کرمان

3مشاوره - مشاوره خانوادهواحد کرمان

3مشاوره و راهنماییواحد کرمان

3معارف اسالمیواحد کرمان

3معارف اسالمی و حقوق گرایش حقوق خانوادهواحد کرمان

3معماريواحد کرمان

3معماري داخلیواحد کرمان

3معماري سنتیواحد کرمان

3مهندسی شهرسازيواحد کرمان

3مهندسی معماريواحد کرمان

3میکروبیولوژيواحد کرمان

3میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زاواحد کرمان

3میکروبیولوژي - میکروب هاي بیماري زاواحد کرمان

3نانوفیزیکواحد کرمان

3نقاشیواحد کرمان

3نقاشی - نقاشی عمومیواحد کرمان

3هنرهاي تجسمی ـ نقاشیواحد کرمان

3بهداشت خانوادهواحد کرمان-ظرفیت مازاد خودگردان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3پرستاريواحد کرمان-ظرفیت مازاد خودگردان

3پزشکیواحد کرمان-ظرفیت مازاد خودگردان

3ماماییواحد کرمان-ظرفیت مازاد خودگردان

3ادبیات عربیواحد کرمانشاه

3اصالح نباتاتواحد کرمانشاه

3اقتصادواحد کرمانشاه

3اقتصاد بازرگانیواحد کرمانشاه

3اقتصاد کشاورزيواحد کرمانشاه

3اقتصاد نظريواحد کرمانشاه

3اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد کرمانشاه

3الهیات و معارف اسالمیواحد کرمانشاه

3امور زراعی و باغیواحد کرمانشاه

3امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیواحد کرمانشاه

3امور زراعی و باغی-تکنولوژي تولیدات زراعیواحد کرمانشاه

3آموزش ابتداییواحد کرمانشاه

3آموزش دینی - عربیواحد کرمانشاه

3آموزش دینی و عربیواحد کرمانشاه

3آموزش زبان انگلیسیواحد کرمانشاه

3آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد کرمانشاه

3آموزش و پرورش ابتداییواحد کرمانشاه

3آموزش وپرورش پیش دبستانی ودبستانیواحد کرمانشاه

3بیوتکنولوژي کشاورزيواحد کرمانشاه

3تربیت بدنیواحد کرمانشاه

3تربیت بدنی - مربیگريواحد کرمانشاه

3تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشیواحد کرمانشاه

3تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد کرمانشاه

3تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد کرمانشاه

3تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد کرمانشاه

3تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد کرمانشاه

3تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد کرمانشاه

3تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد کرمانشاه

3تکنولوژي ماشین هاي کشاورزيواحد کرمانشاه

3تکنولوژي آبیاريواحد کرمانشاه

3تکنولوژي آموزشیواحد کرمانشاه

3تکنولوژي جنگلداريواحد کرمانشاه

3تکنولوژي شیالتواحد کرمانشاه

3تکنولوژي ماشینهاي کشاورزيواحد کرمانشاه

3تکنولوژي موادغذاییواحد کرمانشاه

3توسعه اقتصادي و برنامه ریزيواحد کرمانشاه

3جغرافیاواحد کرمانشاه

3جغرافیا و برنامه ریزي شهريواحد کرمانشاه

3جغرافیا و برنامه ریزي شهري - آمایش شهريواحد کرمانشاه

3جغرافیا و برنامه ریزي شهري - برنامه ریزي مسکنواحد کرمانشاه

3جغرافیا و برنامه ریزي شهري - بهسازي و نوسازي شهريواحد کرمانشاه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3جغرافیا و برنامه ریزي شهري - محیط زیست شهريواحد کرمانشاه

3جهانگرديواحد کرمانشاه

3حسابداريواحد کرمانشاه

3حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد کرمانشاه

3حقوقواحد کرمانشاه

3حقوق - حقوق ثبتیواحد کرمانشاه

3حقوق بین المللواحد کرمانشاه

3حقوق بین الملل عمومیواحد کرمانشاه

3حقوق جزا و جرم شناسیواحد کرمانشاه

3حقوق خصوصیواحد کرمانشاه

3حقوق عمومیواحد کرمانشاه

3حقوق کیفري و جرم شناسیواحد کرمانشاه

3دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد کرمانشاه

3دبیري زبان وادبیات فارسیواحد کرمانشاه

3دینی وعربیواحد کرمانشاه

3راهنمایی و مشاوره - مشاورهواحد کرمانشاه

3رفتار حرکتی - آموزش تربیت بدنیواحد کرمانشاه

3رفتار حرکتی - یادگیري و کنترل حرکتیواحد کرمانشاه

3روابط بین المللواحد کرمانشاه

3روان شناسیواحد کرمانشاه

3روان شناسی بالینیواحد کرمانشاه

3روان شناسی عمومیواحد کرمانشاه

3روانشناسیواحد کرمانشاه

3روانشناسی - روانشناسی عمومیواحد کرمانشاه

3روانشناسی بالینیواحد کرمانشاه

3روانشناسی عمومیواحد کرمانشاه

3زبان شناسیواحد کرمانشاه

3زبان و ادبیات عربواحد کرمانشاه

3زبان وادبیات انگلیسیواحد کرمانشاه

3زبان وادبیات عربیواحد کرمانشاه

3زبان وادبیات فارسیواحد کرمانشاه

3زبانشناسی همگانیواحد کرمانشاه

3زراعت واصالح نباتاتواحد کرمانشاه

3ژنتیک و به نژادي گیاهیواحد کرمانشاه

3شیالتواحد کرمانشاه

3شیالت - تکثیر و پرورش آبزیانواحد کرمانشاه

3علم اطالعات و دانش شناسیواحد کرمانشاه

3علمی - کاربردي کتابداري و اطالع رسانیواحد کرمانشاه

3علمی کاربردي امور زراعی و باغی - تکنولوژي تولیدات زراعیواحد کرمانشاه

3علمی کاربردي امورزراعی وباغی-تکنولوژي تولیدات باغیواحد کرمانشاه

3علمی کاربردي حسابداريواحد کرمانشاه

3علوم اقتصاديواحد کرمانشاه

3علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگانیواحد کرمانشاه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3علوم اقتصادي - اقتصاد نظريواحد کرمانشاه

3علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي و برنامه ریزيواحد کرمانشاه

3علوم باغبانی-فیزیولوژي و اصالح گل و گیاهان زینتیواحد کرمانشاه

3علوم تربیتیواحد کرمانشاه

3علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد کرمانشاه

3علوم تربیتی - تکنولوژي آموزشیواحد کرمانشاه

3علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد کرمانشاه

3علوم دامیواحد کرمانشاه

3علوم دامی - تغذیه طیورواحد کرمانشاه

3علوم دامی - دامواحد کرمانشاه

3علوم سیاسیواحد کرمانشاه

3علوم سیاسی - مسائل ایرانواحد کرمانشاه

3علوم قرآن و حدیثواحد کرمانشاه

3علوم و صنایع غذاییواحد کرمانشاه

3علوم و مهندسی آبواحد کرمانشاه

3علوم و مهندسی آب - منابع آبواحد کرمانشاه

3علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان زینتیواحد کرمانشاه

3علوم و مهندسی شیالتواحد کرمانشاه

3علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد کرمانشاه

3علوم ورزشیواحد کرمانشاه

3فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد کرمانشاه

3فناوري تولیدات باغیواحد کرمانشاه

3فناوري تولیدات زراعیواحد کرمانشاه

3فیزیولوژي ورزشیواحد کرمانشاه

3فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی قلب و عروق و تنفسواحد کرمانشاه

3کاردانی امور زراعی و باغی - تکنولوژي تولیدات باغیواحد کرمانشاه

3کاردانی حرفه اي حقوق- حقوق ثبتیواحد کرمانشاه

3کاردانی علم اطالعات و دانش شناسیواحد کرمانشاه

3کاردانی امور زراعی و باغیواحد کرمانشاه

3کاردانی آموزش دینی و عربیواحد کرمانشاه

3کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد کرمانشاه

3کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد کرمانشاه

3کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد کرمانشاه

3کاردانی حرفه اي امور کتابداري و اطالع رسانیواحد کرمانشاه

3کاردانی حسابداريواحد کرمانشاه

3کاردانی علوم ورزشیواحد کرمانشاه

3کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد کرمانشاه

3کارشناسی حرفه اي علوم کتابداري و اطالع رسانیواحد کرمانشاه

3کتابداريواحد کرمانشاه

3کتابداري واطالع رسانیواحد کرمانشاه

3گردشگريواحد کرمانشاه

3مالی - مهندسی مالیواحد کرمانشاه

3محیط زیست - آلودگی محیط زیستواحد کرمانشاه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مدیریت - مدیریت مالیواحد کرمانشاه

3مدیریت اجراییواحد کرمانشاه

3مدیریت آموزشیواحد کرمانشاه

3مدیریت بازرگانیواحد کرمانشاه

3مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد کرمانشاه

3مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلیواحد کرمانشاه

3مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابیواحد کرمانشاه

3مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللیواحد کرمانشاه

3مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد کرمانشاه

3مدیریت بازرگانی - کارآفرینیواحد کرمانشاه

3مدیریت بازرگانی - مدیریت تحولواحد کرمانشاه

3مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد کرمانشاه

3مدیریت جهانگرديواحد کرمانشاه

3مدیریت صنعتیواحد کرمانشاه

3مدیریت کسب و کار - بازاریابیواحد کرمانشاه

3مدیریت کسب و کار - سیستم هاي اطالعاتی و فناوري اطالعاتواحد کرمانشاه

3مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد کرمانشاه

3مدیریت وبرنامه ریزي آموزشیواحد کرمانشاه

3مدیریت ورزشیواحد کرمانشاه

3مدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزشواحد کرمانشاه

واحد کرمانشاه

مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان ها و رویدادهاي 

3ورزشی

3مشاورهواحد کرمانشاه

3مشاوره - مشاوره خانوادهواحد کرمانشاه

3مشاوره ـ مشاوره مدرسهواحد کرمانشاه

3مشاوره و راهنماییواحد کرمانشاه

3مطالعات منطقه ايواحد کرمانشاه

3مطالعات منطقه اي - مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقاواحد کرمانشاه

3معارف اسالمیواحد کرمانشاه

3مکانیک ماشینهاي کشاورزيواحد کرمانشاه

3مهندسی آبیاريواحد کرمانشاه

3مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد کرمانشاه

3مهندسی تولیدات دامیواحد کرمانشاه

3مهندسی تولیدات گیاهی- باغبانیواحد کرمانشاه

3مهندسی حرفه اي علوم دامیواحد کرمانشاه

3مهندسی زراعتواحد کرمانشاه

3مهندسی علوم دامیواحد کرمانشاه

3مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد کرمانشاه

3مهندسی کشاورزي- بیوتکنولوژي کشاورزيواحد کرمانشاه

3مهندسی کشاورزي - اقتصاد کشاورزيواحد کرمانشاه

3مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد کرمانشاه

3مهندسی کشاورزي - علوم باغبانیواحد کرمانشاه

3مهندسی کشاورزي - علوم دامی گرایش تغذیه طیورواحد کرمانشاه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مهندسی کشاورزي - علوم دامی گرایش دامواحد کرمانشاه

3مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد کرمانشاه

3مهندسی کشاورزي - مکانیزاسیون کشاورزيواحد کرمانشاه

3مهندسی کشاورزي - مکانیک ماشینهاي کشاورزيواحد کرمانشاه

3مهندسی کشاورزي -اصالح نباتاتواحد کرمانشاه

3مهندسی کشاورزي -زراعتواحد کرمانشاه

3مهندسی کشاورزي -مهندسی منابع آبواحد کرمانشاه

3مهندسی کشاورزي ـ آبواحد کرمانشاه

3مهندسی ماشین هاي کشاورزيواحد کرمانشاه

3مهندسی مکانیزاسیون کشاورزيواحد کرمانشاه

3مهندسی مکانیک بیوسیستمواحد کرمانشاه

3مهندسی منابع آبواحد کرمانشاه

3مهندسی منابع طبیعی - شیالتواحد کرمانشاه

3مهندسی منابع طبیعی - شیالت گرایش تکثیر و پرورش آبزیانواحد کرمانشاه

3انگل شناسی دامپزشکیواحد گرمسار

3انگل شناسیواحد گرمسار

3بهداشت مواد غذایی با منشاء دامیواحد گرمسار

3دامپزشکیواحد گرمسار

3کاردانی دامپزشکیواحد گرمسار

3انرژي و معماريواحد گنبدکاووس

3علمی کاربردي معماريواحد گنبدکاووس

3کاردانی معماريواحد گنبدکاووس

3معماريواحد گنبدکاووس

3معماري و انرژيواحد گنبدکاووس

3مهندسی معماريواحد گنبدکاووس

3ارتباط تصویريواحد الهیجان

3ارتباط تصویري- ارتباط تصویريواحد الهیجان

3اگرواکولوژيواحد الهیجان

3اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد الهیجان

3الهیات و معارف اسالمیواحد الهیجان

3الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد الهیجان

3امور اداريواحد الهیجان

3امور بانکیواحد الهیجان

3امور زراعی و باغیواحد الهیجان

3امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیواحد الهیجان

3امور زراعی و باغی-تکنولوژي تولیدات زراعیواحد الهیجان

3آبیاري و زه کشیواحد الهیجان

3آمارواحد الهیجان

3آمار - آمار اجتماعی و اقتصاديواحد الهیجان

3آمار اجتماعی و اقتصاديواحد الهیجان

3آمار اقتصاديواحد الهیجان

3آمار و کاربردهاواحد الهیجان

3آموزش ابتداییواحد الهیجان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3آموزش دینی - عربیواحد الهیجان

3آموزش دینی و عربیواحد الهیجان

3آموزش ریاضیواحد الهیجان

3آموزش زبان انگلیسیواحد الهیجان

3آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد الهیجان

3آموزش علوم تجربیواحد الهیجان

3آموزش و پرورش ابتداییواحد الهیجان

3بازیگريواحد الهیجان

3بیوتکنولوژي کشاورزيواحد الهیجان

3بیوشیمیواحد الهیجان

3تربیت بدنیواحد الهیجان

3تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد الهیجان

3تربیت بدنی - مربیگريواحد الهیجان

3تربیت بدنی و علوم ورزشی - رفتار حرکتیواحد الهیجان

3تربیت بدنی و علوم ورزشی - روانشناسی ورزشیواحد الهیجان

3تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد الهیجان

3تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد الهیجان

3تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد الهیجان

3تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد الهیجان

3تربیت معلم آموزش ریاضیواحد الهیجان

3تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد الهیجان

3تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد الهیجان

3تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد الهیجان

3تکثیر و پرورش آبزیانواحد الهیجان

3تکنولوژي جنگلداريواحد الهیجان

3تکنولوژي شیالتواحد الهیجان

3تکنولوژي محیط زیستواحد الهیجان

3تکنولوژي معماريواحد الهیجان

3تکنولوژي موادغذاییواحد الهیجان

3تولید و فرآوري چايواحد الهیجان

3جنگلداريواحد الهیجان

3حسابداريواحد الهیجان

3حسابداري - حسابرسیواحد الهیجان

3حقوقواحد الهیجان

3حقوق - حقوق ثبتیواحد الهیجان

3حقوق جزا و جرم شناسیواحد الهیجان

3حقوق خصوصیواحد الهیجان

3حقوق کیفري و جرم شناسیواحد الهیجان

3دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد الهیجان

3دبیري زبان انگلیسیواحد الهیجان

3دبیري علوم تجربیواحد الهیجان

3دینی وعربیواحد الهیجان

3روان شناسیواحد الهیجان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3روان شناسی بالینیواحد الهیجان

3روان شناسی ورزشیواحد الهیجان

3روانشناسیواحد الهیجان

3روانشناسی - روانشناسی بالینیواحد الهیجان

3روانشناسی بالینیواحد الهیجان

3روانشناسی ورزشیواحد الهیجان

3ریاضیواحد الهیجان

3ریاضی - آنالیزواحد الهیجان

3ریاضی - دبیري ریاضیواحد الهیجان

3ریاضی - ریاضی کاربرديواحد الهیجان

3ریاضی - ریاضی محضواحد الهیجان

3ریاضی - ریاضیات مالیواحد الهیجان

3ریاضی _ کاربرديواحد الهیجان

3ریاضی کاربرديواحد الهیجان

3ریاضی کاربردي - بهینه سازيواحد الهیجان

3ریاضی کاربردي - ریاضی فیزیکواحد الهیجان

3ریاضی کاربردي - ریاضی مالیواحد الهیجان

3ریاضی کاربردي ـ آنالیز عدديواحد الهیجان

3ریاضی کاربردي ـ تحقیق در عملیاتواحد الهیجان

3ریاضی محضواحد الهیجان

3ریاضی محض-آنالیزواحد الهیجان

3ریاضیات و کاربردهاواحد الهیجان

3زبان انگلیسیواحد الهیجان

3زبان فرانسه - ادبیواحد الهیجان

3زبان فرانسه شاخه ادبیواحد الهیجان

3زبان و ادبیات فرانسهواحد الهیجان

3زبان وادبیات فارسیواحد الهیجان

3زراعتواحد الهیجان

3زراعت واصالح نباتاتواحد الهیجان

3زمین شناسیواحد الهیجان

3زمین شناسی - پترولوژيواحد الهیجان

3زمین شناسی - تکتونیکواحد الهیجان

3زمین شناسی - زمین شناسی اقتصاديواحد الهیجان

3زمین شناسی زیست محیطیواحد الهیجان

3زمین شناسی کاربرديواحد الهیجان

3زیست شناسی - بیوشیمی گرایش بیوشیمیواحد الهیجان

3زیست شناسی - زیست دریاواحد الهیجان

واحد الهیجان

زیست شناسی - علوم جانوري گرایش زیست شناسی سلولی و 

3تکوینی

3زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد الهیجان

3زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولیواحد الهیجان

3زیست شناسی جانوري - زیست شناسی سلولی و تکوینیواحد الهیجان

3زیست شناسی جانوري - سلولی و تکوینیواحد الهیجان

3زیست شناسی دریاواحد الهیجان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3زیست شناسی دریا- آلودگی دریاواحد الهیجان

3زیست شناسی دریا - جانوران دریاواحد الهیجان

3زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد الهیجان

3زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمیواحد الهیجان

3زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولیواحد الهیجان

3زیست شناسی سلولی و مولکولی-زیست فناوريواحد الهیجان

3زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد الهیجان

3زیست شناسی سلولی و مولکولی - بیوتکنولوژيواحد الهیجان

3زیست فناوريواحد الهیجان

3زیست فناوري - دریاواحد الهیجان

3زیست فناوري دریاواحد الهیجان

3سینما- کارگردانیواحد الهیجان

3شیالتواحد الهیجان

3شیمی- کاربرديواحد الهیجان

3شیمی- محضواحد الهیجان

3شیمی - شیمی داروییواحد الهیجان

3شیمی - شیمی و فناوري اسانسواحد الهیجان

3شیمی -شیمی آلیواحد الهیجان

3شیمی -شیمی تجزیهواحد الهیجان

3شیمی -شیمی فیزیکواحد الهیجان

3شیمی کاربرديواحد الهیجان

3شیمی گرایش شیمی آلیواحد الهیجان

3شیمی گرایش شیمی داروییواحد الهیجان

3شیمی محضواحد الهیجان

3طراحی صنعتیواحد الهیجان

3عرفان اسالمیواحد الهیجان

3علمی - کاربردي تولید و فرآوري چايواحد الهیجان

3علمی کاربردي ارتباط تصویريواحد الهیجان

3علمی کاربردي امور اداريواحد الهیجان

3علمی کاربردي امور زراعی و باغی - تکنولوژي تولیدات زراعیواحد الهیجان

3علمی کاربردي امورزراعی وباغی-تکنولوژي تولیدات باغیواحد الهیجان

3علمی کاربردي تولیدو فرآوري چايواحد الهیجان

3علمی کاربردي حسابداريواحد الهیجان

3علمی کاربردي گرافیک- گرافیکواحد الهیجان

3علمی کاربردي معماريواحد الهیجان

3علوم اقتصاديواحد الهیجان

3علوم اقتصادي - اقتصاد و تجارت الکترونیکواحد الهیجان

3علوم تجربیواحد الهیجان

3علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد الهیجان

3علوم جنگلواحد الهیجان

3علوم جنگل - جنگلداريواحد الهیجان

3علوم زمین - پترولوژيواحد الهیجان

3علوم زمین - زمین ساخت (تکتونیک)واحد الهیجان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3علوم زمین - زمین شناسی اقتصاديواحد الهیجان

3علوم زمین - زمین شناسی زیست محیطیواحد الهیجان

3علوم زمین شناسی پترولوژيواحد الهیجان

3علوم کامپیوترواحد الهیجان

3علوم کامپیوتر - محاسبات علمیواحد الهیجان

3علوم کامپیوتر - محاسبات نرم و هوش مصنوعیواحد الهیجان

3علوم مهندسیواحد الهیجان

3علوم مهندسی - ریاضی مهندسیواحد الهیجان

3علوم مهندسی - علوم مهندسی زیست محیطیواحد الهیجان

3علوم مهندسی - علوم مهندسی محاسباتیواحد الهیجان

3علوم و فناوري نانو - نانو شیمیواحد الهیجان

3علوم و مهندسی آبواحد الهیجان

3علوم و مهندسی آب - آبیاري و زهکشیواحد الهیجان

3علوم و مهندسی آب - هواشناسی کشاورزيواحد الهیجان

3علوم و مهندسی جنگلواحد الهیجان

3علوم و مهندسی جنگل - مدیریت جنگلواحد الهیجان

3علوم و مهندسی شیالتواحد الهیجان

3علوم و مهندسی شیالت - تکثیر و پرورش آبزیانواحد الهیجان

3علوم و مهندسی شیالت - فرآوري محصوالت شیالتیواحد الهیجان

3علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد الهیجان

3علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذاییواحد الهیجان

3علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذاییواحد الهیجان

3علوم و مهندسی صنایع غذایی - علوم مواد غذاییواحد الهیجان

3علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذاییواحد الهیجان

3علوم و مهندسی محیط زیستواحد الهیجان

3علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی محیط زیستواحد الهیجان

3علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی هاي محیط زیستواحد الهیجان

3علوم و مهندسی محیط زیست - مدیریت و حفاظت تنوع زیستیواحد الهیجان

3علوم ورزشیواحد الهیجان

3علوم ورزشی - علوم انسانی ورزشواحد الهیجان

3علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزشواحد الهیجان

3فتونیکواحد الهیجان

3فقه و حقوق اسالمیواحد الهیجان

3فقه و حقوق خصوصیواحد الهیجان

3فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد الهیجان

3فناوري تولیدات باغیواحد الهیجان

3فناوري تولیدات زراعیواحد الهیجان

3فناوري معماري - معماري بیونیکواحد الهیجان

3فناوري معماري - معماري دیجیتالواحد الهیجان

3فوتونیکواحد الهیجان

3فیلم سازي _ کمک کارگردانیواحد الهیجان

3کاردانی حرفه اي هنرهاي تجسمی- نقاشیواحد الهیجان

3کاردانی حرفه اي هنرهاي تجسمی - گرافیکواحد الهیجان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3کاردانی فنی تولید و فرآوري چايواحد الهیجان

3کاردانی امور بانکیواحد الهیجان

3کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد الهیجان

3کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد الهیجان

3کاردانی تکنولوژي جنگلداريواحد الهیجان

3کاردانی تکنولوژي مواد غذاییواحد الهیجان

3کاردانی حسابداريواحد الهیجان

3کاردانی علوم ورزشیواحد الهیجان

3کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد الهیجان

3کارشناسی حرفه اي گرافیک - تصویرسازيواحد الهیجان

3کارگردانیواحد الهیجان

3کشاورزي اکولوژیکواحد الهیجان

3گرافیکواحد الهیجان

3گرافیک-گرافیکواحد الهیجان

3گرافیک - تصویر سازيواحد الهیجان

3گیاه پزشکیواحد الهیجان

3گیاهپزشکیواحد الهیجان

3مترجمی زبان انگلیسیواحد الهیجان

3محیط زیستواحد الهیجان

3محیط زیست - ارزیابی و آمایش سرزمینواحد الهیجان

3محیط زیست - آلودگی محیط زیستواحد الهیجان

3محیط زیست - آلودگیهاي محیط زیستواحد الهیجان

3محیط زیست - برنامه ریزي محیط زیستواحد الهیجان

3محیط زیست - تنوع زیستیواحد الهیجان

3محیط زیست - زیستگاهها و تنوع زیستیواحد الهیجان

3مدیریت اجراییواحد الهیجان

3مدیریت بازاریابیواحد الهیجان

3مدیریت بازرگانیواحد الهیجان

3مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد الهیجان

3مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد الهیجان

3مدیریت بیمهواحد الهیجان

3مدیریت تکنولوژي - استراتژي هاي توسعه صنعتیواحد الهیجان

3مدیریت تکنولوژي - استراتژیهاي توسعه صنعتیواحد الهیجان

3مدیریت صنعتیواحد الهیجان

3مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیاتواحد الهیجان

3مدیریت صنعتی - تولیدواحد الهیجان

3مدیریت صنعتی - تولید و عملیاتواحد الهیجان

3مدیریت فناوري اطالعات - کسب و کار الکترونیکواحد الهیجان

3مدیریت فناوري اطالعات - مدیریت منابع اطالعاتیواحد الهیجان

3مدیریت کسب و کار - استراتژيواحد الهیجان

3مدیریت کسب و کار - سیستم هاي اطالعاتی و فناوري اطالعاتواحد الهیجان

3مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد الهیجان

3مدیریت مالیواحد الهیجان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3معارف اسالمیواحد الهیجان

3معماريواحد الهیجان

3معماري داخلیواحد الهیجان

3موسیقیواحد الهیجان

3مهندسی اپتیک و لیزرواحد الهیجان

3مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد الهیجان

3مهندسی زراعتواحد الهیجان

3مهندسی شهرسازيواحد الهیجان

3مهندسی طبیعتواحد الهیجان

3مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد الهیجان

3مهندسی فضاي سبزواحد الهیجان

3مهندسی کشاورزي- بیوتکنولوژي کشاورزيواحد الهیجان

3مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد الهیجان

3مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد الهیجان

3مهندسی کشاورزي - گیاه پزشکیواحد الهیجان

3مهندسی کشاورزي -زراعتواحد الهیجان

3مهندسی کشاورزي ـ آبواحد الهیجان

3مهندسی معماريواحد الهیجان

3مهندسی منابع طبیعی-فرآوري محصوالت شیالتیواحد الهیجان

3مهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیانواحد الهیجان

3مهندسی منابع طبیعی - جنگل شناسی و اکولوژي جنگلواحد الهیجان

3مهندسی منابع طبیعی - جنگلداريواحد الهیجان

3مهندسی منابع طبیعی - شیالتواحد الهیجان

3مهندسی منابع طبیعی - شیالت گرایش تکثیر و پرورش آبزیانواحد الهیجان

3مهندسی منابع طبیعی - محیط زیستواحد الهیجان

3مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداريواحد الهیجان

3مهندسی منابع طبیعی - مهندسی جنگلواحد الهیجان

واحد الهیجان

مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست گرایش آلودگیهاي محیط 

3زیست

واحد الهیجان

مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست گرایش زیستگاههاوتنوع 

3زیستی

3میکروبیولوژي - میکروبیولوژي صنعتیواحد الهیجان

3میکروبیولوژيواحد الهیجان

3میکروبییولوژي - صنعتیواحد الهیجان

3نانوشیمیواحد الهیجان

3نانوفیزیکواحد الهیجان

3نقاشیواحد الهیجان

3نوازندگی موسیقی ایرانیواحد الهیجان

3هنرهاي تجسمی - گرافیکواحد الهیجان

3هنرهاي تجسمی ـ نقاشیواحد الهیجان

3هواشناسی کشاورزيواحد الهیجان

3اتاق عملواحد مشهد

3ادبیات عربیواحد مشهد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3ادبیات فرانسهواحد مشهد

3اقتصادواحد مشهد

3اقتصاد کشاورزيواحد مشهد

3اقتصاد کشاورزيواحد مشهد

3اگرواکولوژيواحد مشهد

3اگروتکنولوژي - علوم علف هاي هرزواحد مشهد

3اگروتکنولوژي - علوم و تکنولوژي بذرواحد مشهد

3اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد مشهد

3الکترونیک عمومیواحد مشهد

3الکتروتکنیکواحد مشهد

3الهیات و معارف اسالمیواحد مشهد

3الهیات و معارف اسالمی - تاریخ و تمدن ملل اسالمیواحد مشهد

3الهیات و معارف اسالمی - علوم قرآن و حدیثواحد مشهد

3الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد مشهد

3امور اداريواحد مشهد

3امور زراعی و باغیواحد مشهد

3اندیشه سیاسی در اسالمواحد مشهد

3آموزش ابتداییواحد مشهد

3آموزش دینی - عربیواحد مشهد

3آموزش دینی و عربیواحد مشهد

3آموزش زبان انگلیسیواحد مشهد

3آموزش زبان فرانسهواحد مشهد

3آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد مشهد

3آموزش و پرورش ابتداییواحد مشهد

3برنامه ریزي اجتماعی و تعاونواحد مشهد

3بیماري شناسی گیاهیواحد مشهد

3پرستاريواحد مشهد

3پزشکیواحد مشهد

3پژوهش علوم اجتماعیواحد مشهد

3تاریخواحد مشهد

3تاریخ -تاریخ ایران اسالمیواحد مشهد

3تاریخ و تمدن ملل اسالمیواحد مشهد

3تاسیساتواحد مشهد

3تاسیسات -تهویه مطبوعواحد مشهد

3تأسیسات -تبریدواحد مشهد

3تبدیل انرژيواحد مشهد

3تبریدواحد مشهد

3تربیت بدنیواحد مشهد

3تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد مشهد

3تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشیواحد مشهد

3تربیت بدنی و علوم ورزشی - رفتار حرکتیواحد مشهد

3تربیت بدنی و علوم ورزشی -فیزیولوژي ورزشیواحد مشهد

3تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد مشهد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد مشهد

3تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد مشهد

3تربیت دبیر زبان انگلیسیواحد مشهد

3تربیت دبیر زبان و ادبیات فارسیواحد مشهد

3تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد مشهد

3تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد مشهد

3تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد مشهد

3تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد مشهد

3تکنولوژي اتاق عملواحد مشهد

3تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد مشهد

3تکنولوژي محیط زیستواحد مشهد

3تکنیسین اطاق عملواحد مشهد

3تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد مشهد

3جامعه شناسی انقالب اسالمیواحد مشهد

3جامعه شناسی ورزشیواحد مشهد

3جغرافیاواحد مشهد

3جغرافیا - انسانی گرایش شهريواحد مشهد

3جغرافیا ـ انسانی(روستایی)واحد مشهد

3جغرافیا و برنامه ریزي روستاییواحد مشهد

3جغرافیا و برنامه ریزي روستایی - مدیریت توسعه پایدار روستاییواحد مشهد

3جغرافیا و برنامه ریزي شهريواحد مشهد

3جغرافیا و برنامه ریزي شهري - آمایش شهريواحد مشهد

3جغرافیاوطبیعی وانسانیواحد مشهد

3جغرافیاي انسانیواحد مشهد

3جغرافیاي انسانی - شهريواحد مشهد

3جغرافیاي طبیعی- ژئومورفولوژي در برنامه ریزي محیطیواحد مشهد

3حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد مشهد

3حسابداريواحد مشهد

3حسابداري- مالیاتیواحد مشهد

3حسابداري - حسابرسیواحد مشهد

3حسابداري -دولتیواحد مشهد

3حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد مشهد

3حقوقواحد مشهد

3حقوق - حقوق ثبتیواحد مشهد

3حقوق بین المللواحد مشهد

3حقوق ثبت اسناد و امالكواحد مشهد

3حقوق جزا و جرم شناسیواحد مشهد

3حقوق خصوصیواحد مشهد

3حقوق عمومیواحد مشهد

3حقوق کیفري و جرم شناسیواحد مشهد

3دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد مشهد

3دبیري تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد مشهد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3دبیري زبان انگلیسیواحد مشهد

3دبیري زبان وادبیات فارسیواحد مشهد

3دینی وعربیواحد مشهد

3رفتار حرکتیواحد مشهد

3رفتار حرکتی - رشد حرکتیواحد مشهد

3رفتار حرکتی - یادگیري و کنترل حرکتیواحد مشهد

3روابط بین المللواحد مشهد

3ریخته گريواحد مشهد

3زبان انگلیسیواحد مشهد

3زبان فرانسهواحد مشهد

3زبان فرانسه - ادبیواحد مشهد

3زبان فرانسه - مترجمیواحد مشهد

3زبان فرانسه شاخه ادبیواحد مشهد

3زبان فرانسه شاخه مترجمیواحد مشهد

3زبان و ادبیات فارسی- ادبیات تطبیقیواحد مشهد

3زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی (فارسی - عربی)واحد مشهد

3زبان و ادبیات فارسی - ادبیات حماسیواحد مشهد

3زبان و ادبیات فارسی - ادبیات غناییواحد مشهد

3زبان و ادبیات فرانسهواحد مشهد

3زبان وادبیات انگلیسیواحد مشهد

3زبان وادبیات عربیواحد مشهد

3زبان وادبیات فارسیواحد مشهد

3زبان وادبیات فرانسه-ادبیواحد مشهد

3زراعتواحد مشهد

3زراعت واصالح نباتاتواحد مشهد

3ژئومورفولوژي - برنامه ریزي محیطیواحد مشهد

3ژئومورفولوژي - ژئومورفولوژي و آمایش محیطواحد مشهد

3ژئومورفولوژي - هیدرو ژئومورفولوژي در برنامه ریزي محیطیواحد مشهد

3ساخت و تولیدواحد مشهد

3ساخت و تولید- قالبسازيواحد مشهد

3ساخت و تولید - ماشین ابزارواحد مشهد

3ساخت و تولید - ماشین افزارواحد مشهد

3ساختمانواحد مشهد

3ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد مشهد

3سرامیکواحد مشهد

3شناخت اندیشه هاي امام خمینی (ره)واحد مشهد

3شناسایی و مبارزه با علفهاي هرزواحد مشهد

3صنایع چوب و مبلمانواحد مشهد

3صنایع فلزي - صنایع فلزيواحد مشهد

3طراحی کاربرديواحد مشهد

3علمی - کاربردي تاسیسات - تبریدواحد مشهد

3علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعواحد مشهد

3علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارواحد مشهد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد مشهد

3علمی - کاربردي متالورژي - ریخته گريواحد مشهد

3علمی - کاربردي مربی بهداشت مدارسواحد مشهد

3علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد مشهد

3علمی کاربردي برق - قدرتواحد مشهد

3علمی کاربردي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد مشهد

3علمی کاربردي حسابداريواحد مشهد

3علمی کاربردي ساخت وتولید-قالبسازيواحد مشهد

3علمی کاربردي متالورژي-ذوب فلزاتواحد مشهد

3علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد مشهد

3علوم اجتماعی - برنامه ریزي اجتماعیواحد مشهد

3علوم اجتماعی - برنامه ریزي علوم اجتماعیواحد مشهد

3علوم ارتباطات اجتماعیواحد مشهد

3علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي و برنامه ریزيواحد مشهد

3علوم آزمایشگاهیواحد مشهد

3علوم تربیتیواحد مشهد

3علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد مشهد

3علوم تربیتی ـ آموزش و پرورش پیش دبستانیواحد مشهد

3علوم دامیواحد مشهد

3علوم دامی - اصالح نژاد دامواحد مشهد

3علوم دامی - تغذیه دامواحد مشهد

3علوم دامی - ژنتیک و اصالح دام و طیورواحد مشهد

3علوم دامی - مدیریت دامپروريواحد مشهد

3علوم سیاسیواحد مشهد

3علوم سیاسی - اندیشه سیاسیواحد مشهد

3علوم سیاسی - اندیشه هاي سیاسیواحد مشهد

3علوم سیاسی - مسائل ایرانواحد مشهد

3علوم علفهاي هرزواحد مشهد

3علوم قرآن و حدیثواحد مشهد

3علوم قرآن و حدیثواحد مشهد

3علوم قضاییواحد مشهد

3علوم کامپیوترواحد مشهد

3علوم و تکنولوژي بذرواحد مشهد

3علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد مشهد

3علوم ورزشیواحد مشهد

3عمرانواحد مشهد

3فقه و حقوق اسالمیواحد مشهد

3فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد مشهد

3فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی (ره)واحد مشهد

3فیزیولوژي ورزشیواحد مشهد

3فیزیولوژي ورزشی - تغذیه ورزشواحد مشهد

3فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت ورزشی محضواحد مشهد

3قدرت -الکتروتکنیکواحد مشهد

3کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد مشهد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد مشهد

3کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد مشهد

3کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد مشهد

3کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد مشهد

3کاردانی تکنولوژي محیط زیستواحد مشهد

3کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد مشهد

3کاردانی حرفه اي تربیت بدنی - مربیگري پایه آمادگی جسمانیواحد مشهد

3کاردانی حرفه اي تربیت بدنی - مربیگري پایه شناواحد مشهد

3کاردانی حرفه اي تربیت بدنی - مربیگري پایه فوتبالواحد مشهد

3کاردانی حرفه اي تربیت بدنی - مربیگري پایه والیبالواحد مشهد

3کاردانی حسابداريواحد مشهد

3کاردانی فنی شبکه هاي کامپیوتريواحد مشهد

3کاردانی فنی معماري _ معماري شهريواحد مشهد

3کاردانی فنی مکانیک _ تاسیسات مکانیکی ساختمانواحد مشهد

3کاردانی مترجمی زبان انگلیسیواحد مشهد

3کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد مشهد

3کارشناسی حرفه اي تغذیه ورزشیواحد مشهد

3کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد مشهد

3کارهاي عمومی ساختمانواحد مشهد

3کامپیوترواحد مشهد

3کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد مشهد

3کشاورزي اکولوژیکواحد مشهد

3کشاورزي اکولوژیک- اگرواکولوژيواحد مشهد

3کنترلواحد مشهد

3کودکیاري -مربی بهداشت مدارسواحد مشهد

3کودکیاري -مربی کودكواحد مشهد

3گردشگريواحد مشهد

3ماماییواحد مشهد

3متالورژيواحد مشهد

3متالورژي-ریخته گريواحد مشهد

3مترجمی زبان انگلیسیواحد مشهد

3مترجمی زبان فرانسهواحد مشهد

3مخابراتواحد مشهد

3مدیریت امور بانکیواحد مشهد

3مدیریت آموزشیواحد مشهد

3مدیریت بازرگانیواحد مشهد

3مدیریت بیمهواحد مشهد

3مدیریت دولتیواحد مشهد

3مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیواحد مشهد

3مدیریت دولتی- مدیریت نیروي انسانیواحد مشهد

3مدیریت دولتی-مدیریت تحولواحد مشهد

3مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد مشهد

3مدیریت دولتی - تشکیالت و روشهاواحد مشهد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیواحد مشهد

3مدیریت دولتی - خط مشی گذاري عمومیواحد مشهد

3مدیریت دولتی - طراحی سازمان هاي دولتیواحد مشهد

3مدیریت دولتی - مدیریت سیستمهاي اطالعاتیواحد مشهد

3مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانیواحد مشهد

3مدیریت صنعتیواحد مشهد

3مدیریت کشاورزيواحد مشهد

3مدیریت مالیواحد مشهد

3مدیریت ورزشیواحد مشهد

3مدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزشواحد مشهد

3مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزشواحد مشهد

3مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزش هاي تفریحیواحد مشهد

3مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزشهاي تفریحیواحد مشهد

واحد مشهد

مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان ها و رویدادهاي 

3ورزشی

3مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشیواحد مشهد

3مربی بهداشت مدارسواحد مشهد

3مربی بهداشت مدارسواحد مشهد

3مشاورهواحد مشهد

3مطالعات خانوادهواحد مشهد

3معارف اسالمیواحد مشهد

3مکانیک خودروواحد مشهد

3مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکیواحد مشهد

3مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد مشهد

3مهندسی اجرایی عمرانواحد مشهد

3مهندسی انرژيواحد مشهد

3مهندسی انرژي هاي تجدیدپذیرواحد مشهد

3مهندسی آبیاريواحد مشهد

3مهندسی برقواحد مشهد

3مهندسی برق- الکترونیکواحد مشهد

3مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد مشهد

3مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیکواحد مشهد

3مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد مشهد

3مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژيواحد مشهد

3مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستمهاي انرژي الکتریکیواحد مشهد

3مهندسی برق - سامانه هاي برقی حمل و نقلواحد مشهد

3مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد مشهد

3مهندسی برق - شبکه هاي مخابراتیواحد مشهد

3مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد مشهد

3مهندسی برق - کنترلواحد مشهد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مهندسی برق - مخابراتواحد مشهد

3مهندسی برق - مخابرات امن و رمز نگاريواحد مشهد

3مهندسی برق - مخابرات سیستمواحد مشهد

3مهندسی برق - مخابرات میدان و موجواحد مشهد

3مهندسی برق - مخابرات نوريواحد مشهد

3مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد مشهد

3مهندسی برق ـ قدرتواحد مشهد

3مهندسی پزشکیواحد مشهد

3مهندسی پزشکی - بالینیواحد مشهد

3مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد مشهد

3مهندسی پزشکی - بیومکانیکواحد مشهد

3مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد مشهد

3مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد مشهد

3مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد مشهد

3مهندسی تکنولوژي ساخت و تولیدواحد مشهد

3مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید-قالبسازيواحد مشهد

3مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد مشهد

3مهندسی تکنولوژي متالورژي-ذوب فلزاتواحد مشهد

3مهندسی تکنولوژي معماريواحد مشهد

3مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد مشهد

3مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد مشهد

3مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد مشهد

3مهندسی تولیدات دامیواحد مشهد

3مهندسی تولیدات گیاهیواحد مشهد

3مهندسی حرفه اي جوشواحد مشهد

3مهندسی حرفه اي ساخت و تولیدواحد مشهد

3مهندسی حرفه اي علوم دامیواحد مشهد

3مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد مشهد

3مهندسی حرفه اي معماريواحد مشهد

3مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد مشهد

3مهندسی حرفه اي مواد ریخته گريواحد مشهد

3مهندسی خودروواحد مشهد

3مهندسی خودرو - سازه و بدنه خودروواحد مشهد

3مهندسی خودرو - قواي محرکه خودروواحد مشهد

3مهندسی رباتیکواحد مشهد

3مهندسی زراعتواحد مشهد

3مهندسی سیستم هاي انرژيواحد مشهد

3مهندسی سیستم هاي انرژي - انرژي و محیط زیستواحد مشهد

3مهندسی سیستم هاي انرژي - انرژي و محیط زیستواحد مشهد

3مهندسی سیستم هاي انرژي - تکنولوژي انرژيواحد مشهد

3مهندسی سیستم هاي انرژي - سیستم هاي انرژيواحد مشهد

3مهندسی سیستم هاي انرژي - سیستمهاي انرژيواحد مشهد

3مهندسی شیمیواحد مشهد

3مهندسی صنایعواحد مشهد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مهندسی علوم دامیواحد مشهد

3مهندسی عمرانواحد مشهد

3مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد مشهد

3مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد مشهد

3مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد مشهد

3مهندسی عمران - سازهواحد مشهد

3مهندسی عمران - عمرانواحد مشهد

3مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد مشهد

3مهندسی عمران -سازه هاي هیدرولیکیواحد مشهد

3مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد مشهد

3مهندسی فضاي سبزواحد مشهد

3مهندسی فناوري اطالعاتواحد مشهد

3مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي ارتباطی و کامپیوتريواحد مشهد

3مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي کامپیوتريواحد مشهد

3مهندسی فناوري آسانسور و باالبرهاواحد مشهد

3مهندسی فناوري جوشواحد مشهد

3مهندسی فناوري ساخت و تولید - قالبسازيواحد مشهد

3مهندسی فناوري متالورژي - ذوب فلزاتواحد مشهد

3مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد مشهد

3مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد مشهد

3مهندسی کامپیوترواحد مشهد

3مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد مشهد

3مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد مشهد

3مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد مشهد

3مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعیواحد مشهد

3مهندسی کامپیوتر - شبکه هاي کامپیوتريواحد مشهد

3مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد مشهد

3مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکزواحد مشهد

3مهندسی کشاورزي-علوم دامی-تغذیه دامواحد مشهد

3مهندسی کشاورزي - اقتصاد کشاورزيواحد مشهد

3مهندسی کشاورزي - اکولوژیک (اگرواکولوژي)واحد مشهد

3مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد مشهد

3مهندسی کشاورزي - علوم باغبانیواحد مشهد

3مهندسی کشاورزي - علوم دامیواحد مشهد

3مهندسی کشاورزي - علوم دامی گرایش تغذیه دامواحد مشهد

3مهندسی کشاورزي - علوم و تکنولوژي بذرواحد مشهد

3مهندسی کشاورزي - کشاورزي اکولوژیک (اگرواکولوژي)واحد مشهد

3مهندسی کشاورزي -بیماري شناسی گیاهیواحد مشهد

3مهندسی کشاورزي -زراعتواحد مشهد

3مهندسی کشاورزي ـ شناسایی و مبارزه با علفهاي هرزواحد مشهد

3مهندسی متالورژي و مواد - سرامیکواحد مشهد

3مهندسی متالورژي و مواد - متالورژي استخراجیواحد مشهد

3مهندسی متالورژي و مواد - متالورژي صنعتیواحد مشهد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مهندسی مکاترونیکواحد مشهد

3مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولیدواحد مشهد

واحد مشهد

مهندسی مکاترونیک گرایش ارتباطات جنبی انسان-ماشین-

3کامپیوتر

واحد مشهد

مهندسی مکاترونیک گرایش طراحی رباتها و سیستمهاي 

3مکاترونیکی

3مهندسی مکانیکواحد مشهد

3مهندسی مکانیک-حرارت و سیاالتواحد مشهد

3مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد مشهد

3مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت و سیاالتواحد مشهد

3مهندسی مکانیک - مکانیک در طراحی جامداتواحد مشهد

3مهندسی مکانیک -طراحی جامداتواحد مشهد

3مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد مشهد

3مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسیواحد مشهد

3مهندسی مواد و متالورژيواحد مشهد

3مهندسی مواد و متالورژي - مهندسی متالورژيواحد مشهد

3مهندسی مواد و متالورژي - مهندسی موادواحد مشهد

3مهندسی نفتواحد مشهد

3مهندسی نفت - اکتشافواحد مشهد

3مهندسی ورزشواحد مشهد

3نرم افزار کامپیوترواحد مشهد

3نقشه برداريواحد مشهد

3نقشه کشی معماريواحد مشهد

3نقشه کشی معماري- معماريواحد مشهد

3هتلداريواحد مشهد

3هوش مصنوعیواحد مشهد

3هوشبريواحد مشهد

3پرستاريواحد مشهد-ظرفیت مازاد خودگردان

3پزشکیواحد مشهد-ظرفیت مازاد خودگردان

3تکنولوژي اتاق عملواحد مشهد-ظرفیت مازاد خودگردان

3علوم آزمایشگاهیواحد مشهد-ظرفیت مازاد خودگردان

3ماماییواحد مشهد-ظرفیت مازاد خودگردان

3هوشبريواحد مشهد-ظرفیت مازاد خودگردان

واحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی دانشگاه آزاد اسالمی 

3حسابداريخراسان

واحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی دانشگاه آزاد اسالمی 

3حقوقخراسان

واحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی دانشگاه آزاد اسالمی 

3حقوق جزا و جرم شناسیخراسان

واحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی دانشگاه آزاد اسالمی 

3حقوق خصوصیخراسان

واحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی دانشگاه آزاد اسالمی 

3روابط بین المللخراسان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

واحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی دانشگاه آزاد اسالمی 

3زبان وادبیات فارسیخراسان

واحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی دانشگاه آزاد اسالمی 

3فقه و مبانی حقوق اسالمیخراسان

واحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی دانشگاه آزاد اسالمی 

3مدیریت دولتیخراسان

واحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی دانشگاه آزاد اسالمی 

3مدیریت دولتی - خط مشی گذاري عمومیخراسان

واحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی دانشگاه آزاد اسالمی 

3مدیریت ورزشیخراسان

واحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی دانشگاه آزاد اسالمی 

3مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشیخراسان

واحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی دانشگاه آزاد اسالمی 

3مهندسی برق- الکترونیکخراسان

واحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی دانشگاه آزاد اسالمی 

3مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکخراسان

واحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی دانشگاه آزاد اسالمی 

3مهندسی پزشکی - بیوالکتریکخراسان

واحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی دانشگاه آزاد اسالمی 

3مهندسی عمرانخراسان

واحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی دانشگاه آزاد اسالمی 

3مهندسی عمران - سازهخراسان

واحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی دانشگاه آزاد اسالمی 

3مهندسی کامپیوترخراسان

واحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی دانشگاه آزاد اسالمی 

3مهندسی کامپیوتر- نرم افزارخراسان

واحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی دانشگاه آزاد اسالمی 

3مهندسی مکانیکخراسان

واحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی دانشگاه آزاد اسالمی 

3مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيخراسان

3الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی گلبهار

3تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشیواحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی گلبهار

3تربیت دبیر زبان انگلیسیواحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی گلبهار

3جغرافیا و برنامه ریزي شهريواحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی گلبهار

3حسابداريواحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی گلبهار

3حقوقواحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی گلبهار

3حقوق بین المللواحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی گلبهار

3حقوق جزا و جرم شناسیواحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی گلبهار

3حقوق خصوصیواحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی گلبهار

3حقوق کیفري و جرم شناسیواحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی گلبهار

3روابط بین المللواحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی گلبهار

3زبان وادبیات فارسیواحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی گلبهار

3علوم سیاسیواحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی گلبهار

3مدیریت آموزشیواحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی گلبهار



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مدیریت بازرگانیواحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی گلبهار

3مدیریت دولتیواحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی گلبهار

3مدیریت دولتی-مدیریت تحولواحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی گلبهار

3مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیواحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی گلبهار

3مدیریت دولتی - خط مشی گذاري عمومیواحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی گلبهار

3مدیریت دولتی - طراحی سازمان هاي دولتیواحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی گلبهار

3مدیریت ورزشیواحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی گلبهار

واحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی گلبهار

مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان ها و رویدادهاي 

3ورزشی

3مهندسی برق- الکترونیکواحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی گلبهار

3مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی گلبهار

3مهندسی پزشکی - بالینیواحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی گلبهار

3مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی گلبهار

3مهندسی عمرانواحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی گلبهار

3مهندسی عمران - سازهواحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی گلبهار

3مهندسی کامپیوترواحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی گلبهار

3مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی گلبهار

3مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی گلبهار

3مهندسی کشاورزي - اکولوژیک (اگرواکولوژي)واحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی گلبهار

3مهندسی مکانیکواحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی گلبهار

3مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی گلبهار

3مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسیواحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی گلبهار

3مهندسی ورزشواحد مشهد - پردیس مجتمع بین المللی گلبهار

3بهداشت خانوادهواحد نجف آباد-ظرفیت مازاد خودگردان

3بهداشت عمومیواحد نجف آباد-ظرفیت مازاد خودگردان

3پرستاريواحد نجف آباد-ظرفیت مازاد خودگردان

3پزشکیواحد نجف آباد-ظرفیت مازاد خودگردان

3تکنولوژي اتاق عملواحد نجف آباد-ظرفیت مازاد خودگردان

3ماماییواحد نجف آباد-ظرفیت مازاد خودگردان

3ارتباط تصویريواحد نجف آباد

3ارتباط تصویري- ارتباط تصویريواحد نجف آباد

3انرژي و معماريواحد نجف آباد

3انیمیشنواحد نجف آباد

3برنامه ریزي شهريواحد نجف آباد

3بهداشت خانوادهواحد نجف آباد

3بهداشت عمومیواحد نجف آباد

3بهداشت عمومی(گرایش بهداشت خانواده)واحد نجف آباد

3پرستاريواحد نجف آباد

3پرستاري داخلی - جراحیواحد نجف آباد

3پزشکیواحد نجف آباد

3پژوهش هنرواحد نجف آباد

3تکنولوژي اتاق عملواحد نجف آباد

3حرفه اي طراحی و تکنولوژي دوختواحد نجف آباد

3ریاضیواحد نجف آباد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3ریاضی - ریاضیات مالیواحد نجف آباد

3ریاضی کاربردي - بهینه سازيواحد نجف آباد

3ریاضی کاربردي - ریاضی مالیواحد نجف آباد

3ریاضی کاربردي ـ تحقیق در عملیاتواحد نجف آباد

3زیست شناسی - سلولی و مولکولیواحد نجف آباد

3زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد نجف آباد

3زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمیواحد نجف آباد

3ژئوفیزیک - زلزله شناسیواحد نجف آباد

3ژئوفیزیک - لرزه شناسیواحد نجف آباد

3شهرسازيواحد نجف آباد

3شیمی- کاربرديواحد نجف آباد

3شیمی - فناوري اطالعاتواحد نجف آباد

3شیمی -شیمی آلیواحد نجف آباد

3شیمی -شیمی فیزیکواحد نجف آباد

3شیمی کاربرديواحد نجف آباد

3شیمی گرایش شیمی آلیواحد نجف آباد

3شیمی گرایش شیمی فیزیکواحد نجف آباد

3شیمی گرایش فناوري اطالعاتواحد نجف آباد

3صنایع دستی - فرشواحد نجف آباد

3طراحی پارچهواحد نجف آباد

3طراحی پارچه و لباسواحد نجف آباد

3طراحی پارچه و لباس- طراحی بافت پارچهواحد نجف آباد

3طراحی پارچه و لباس - طراحی چاپ پارچهواحد نجف آباد

3طراحی پارچه و لباس - طراحی لباسواحد نجف آباد

3طراحی شهريواحد نجف آباد

3طراحی صنعتیواحد نجف آباد

3طراحی لباسواحد نجف آباد

3طراحی و تکنولوژي دوختواحد نجف آباد

3طراحی و دوختواحد نجف آباد

3علمی کاربردي معماريواحد نجف آباد

3علوم تجربیواحد نجف آباد

3علوم کامپیوترواحد نجف آباد

3فتوگرافیک گرافیکواحد نجف آباد

3فرشواحد نجف آباد

3فیزیکواحد نجف آباد

3فیزیک - اپتیک و لیزرواحد نجف آباد

3فیزیک - اتمیواحد نجف آباد

3فیزیک - حالت جامدواحد نجف آباد

3فیزیک - فیزیک ماده چگالواحد نجف آباد

3فیزیک - فیزیک ماده چگالواحد نجف آباد

3فیزیک - فیزیک هسته ايواحد نجف آباد

3فیزیک - هسته ايواحد نجف آباد

3فیزیک - هواشناسیواحد نجف آباد

3کودکیاري -مربی کودكواحد نجف آباد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3ماماییواحد نجف آباد

3مدیریت پروژه و ساختواحد نجف آباد

3مربی بهداشت مدارسواحد نجف آباد

3مربی کودكواحد نجف آباد

3مرمت بناهاي تاریخیواحد نجف آباد

3معماريواحد نجف آباد

3معماري داخلیواحد نجف آباد

3معماري و انرژيواحد نجف آباد

3مهندسی اپتیک و لیزرواحد نجف آباد

3مهندسی شهرسازيواحد نجف آباد

3مهندسی معماريواحد نجف آباد

3نقاشیواحد نجف آباد

3هنرهاي تجسمی ـ نقاشیواحد نجف آباد

3برنامه ریزي شهريواحد نور

3طراحی شهريواحد نور

3علمی کاربردي شهرسازيواحد نور

3علمی کاربردي معماريواحد نور

3فتوگرافیک گرافیکواحد نور

3معماريواحد نور

3معماري داخلیواحد نور

3معماري منظرواحد نور

3مهندسی شهرسازيواحد نور

3مهندسی معماريواحد نور

3مهندسی معماري منظرواحد نور

3حقوق خصوصیواحد واحد ارومیه-پردیس واحد بین المللی ماکو

3فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد واحد ارومیه-پردیس واحد بین المللی ماکو

3اصالح نژاد دامواحد ورامین

3اگرواکولوژيواحد ورامین

3اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد ورامین

3امور دامیواحد ورامین

3امور زراعی و باغیواحد ورامین

3آموزش علوم تجربیواحد ورامین

3آموزش فیزیکواحد ورامین

3بیماري شناسی گیاهیواحد ورامین

3بیماري شناسی گیاهی - پروکاریوت هاي بیماري زاي گیاهیواحد ورامین

3بیماري شناسی گیاهی - نماتولوژي گیاهیواحد ورامین

3بیوشیمیواحد ورامین

3بیوفیزیکواحد ورامین

3تربیت معلم آموزش ریاضیواحد ورامین

3تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد ورامین

واحد ورامین

ترویج و آموزش کشاورزي پایدار - آموزش کشاورزي پایدار و محیط 

3زیست

3تغذیه دامواحد ورامین



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3تکنولوژي تولیدات دامیواحد ورامین

3تکنولوژي تولیدات گیاهان دارویی معطرواحد ورامین

3تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد ورامین

3تکنولوژي شیالتواحد ورامین

3تکنولوژي صنایع غذاییواحد ورامین

3تکنولوژي فرآوري پشم و پوستواحد ورامین

3تکنولوژي موادغذاییواحد ورامین

3تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد ورامین

3حشره شناسی کشاورزيواحد ورامین

3دبیري علوم تجربیواحد ورامین

3ریاضیواحد ورامین

3ریاضی - ریاضی کاربرديواحد ورامین

3ریاضی - ریاضی محضواحد ورامین

3ریاضی کاربردي - بهینه سازيواحد ورامین

3ریاضی کاربردي ـ تحقیق در عملیاتواحد ورامین

3ریاضی محضواحد ورامین

3ریاضیات و کاربردهاواحد ورامین

3زراعتواحد ورامین

3زراعت واصالح نباتاتواحد ورامین

3زیست شناسیواحد ورامین

3زیست شناسی- عمومیواحد ورامین

3زیست شناسی - بیو فیزیکواحد ورامین

3زیست شناسی - بیوشیمی گرایش بیوشیمی گیاهیواحد ورامین

3زیست شناسی - سلولی و مولکولیواحد ورامین

3زیست شناسی - علوم جانوري گرایش بیو سیستماتیک جانوريواحد ورامین

3زیست شناسی - علوم جانوري گرایش سیستماتیک جانوريواحد ورامین

3زیست شناسی - علوم جانوري گرایش فیزیولوژي جانوريواحد ورامین

3زیست شناسی - علوم گیاهیواحد ورامین

3زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد ورامین

3زیست شناسی -ژنتیکواحد ورامین

3زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولیواحد ورامین

3زیست شناسی جانوري - بیوسیستماتیکواحد ورامین

3زیست شناسی جانوري - فیزیولوژيواحد ورامین

3زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد ورامین

3زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمیواحد ورامین

3زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوفیزیکواحد ورامین

3زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولیواحد ورامین

3زیست شناسی سلولی و مولکولی-زیست فناوريواحد ورامین

3زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد ورامین

3زیست شناسی سلولی و مولکولی - بیوتکنولوژيواحد ورامین

3زیست شناسی سلولی و مولکولی ـ ژنتیکواحد ورامین

3زیست فناوريواحد ورامین



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3زیست فناوري - میکروبیواحد ورامین

3زیست فناوري (بیوتکنولوژي) گرایش میکروبیواحد ورامین

3زیست فناوري میکروبیواحد ورامین

3ژنتیکواحد ورامین

3شیالت - فرآوري محصوالت شیالتیواحد ورامین

3شیمی- محضواحد ورامین

3شیمی - شیمی داروییواحد ورامین

3شیمی - فیتوشیمیواحد ورامین

3شیمی -شیمی تجزیهواحد ورامین

3شیمی -شیمی فیزیکواحد ورامین

3شیمی -شیمی معدنیواحد ورامین

3شیمی داروییواحد ورامین

3شیمی گرایش شیمی آلیواحد ورامین

3شیمی گرایش شیمی تجزیهواحد ورامین

3شیمی محضواحد ورامین

3صنایع غذاییواحد ورامین

3علمی کاربردي تکنولوژي فرآوري پشم و پوستواحد ورامین

3علمی کاربردي تولیدوبهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد ورامین

3علوم تجربیواحد ورامین

3علوم دامیواحد ورامین

3علوم دامی - اصالح نژاد دامواحد ورامین

3علوم دامی - تغذیه دامواحد ورامین

3علوم دامی - ژنتیک و اصالح دام و طیورواحد ورامین

3علوم دامی - فیزیولوژي دامواحد ورامین

3علوم دامی - فیزیولوژي دام و طیورواحد ورامین

3علوم دامی - مدیریت دامپروريواحد ورامین

3علوم گیاهیواحد ورامین

3علوم و صنایع غذاییواحد ورامین

3علوم و صنایع غذایی - تکنولوژي مواد غذاییواحد ورامین

3علوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذاییواحد ورامین

3علوم و صنایع غذایی - مهندسی مواد و طراحی صنایع غذاییواحد ورامین

3علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژي مواد غذاییواحد ورامین

3علوم و فناوري نانو - نانو شیمیواحد ورامین

3علوم و مهندسی آبواحد ورامین

3علوم و مهندسی خاكواحد ورامین

3علوم و مهندسی شیالتواحد ورامین

3علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد ورامین

3علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذاییواحد ورامین

3علوم و مهندسی صنایع غذایی - شیمی مواد غذاییواحد ورامین

3علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذاییواحد ورامین

3علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذاییواحد ورامین

3فیتو شیمیواحد ورامین

3فیزیکواحد ورامین



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3فیزیک - اختر شناسیواحد ورامین

3فیزیک - حالت جامدواحد ورامین

3فیزیک - فیزیک ماده چگالواحد ورامین

3فیزیک کاربرديواحد ورامین

3کاردان فنی صنایع غذاییواحد ورامین

3کاردانی تکنولوژي صنایع غذاییواحد ورامین

3کاردانی تکنولوژي مواد غذاییواحد ورامین

3کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد ورامین

3کشاورزي اکولوژیکواحد ورامین

3گیاه پزشکیواحد ورامین

3گیاهپزشکیواحد ورامین

3مدیریت مناطق خشک وبیابانیواحد ورامین

3مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد ورامین

3مهندسی تولیدات دامیواحد ورامین

3مهندسی تولیدات گیاهیواحد ورامین

3مهندسی حرفه اي علوم دامیواحد ورامین

3مهندسی زراعتواحد ورامین

3مهندسی طبیعتواحد ورامین

3مهندسی علوم دامیواحد ورامین

3مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد ورامین

3مهندسی فضاي سبزواحد ورامین

3مهندسی کشاورزي-علوم دامی-تغذیه دامواحد ورامین

3مهندسی کشاورزي-علوم دامی گرایش اصالح نژاددامواحد ورامین

3مهندسی کشاورزي-علوم دامی گرایش مدیریت دامپروريواحد ورامین

3مهندسی کشاورزي - اکولوژیک (اگرواکولوژي)واحد ورامین

3مهندسی کشاورزي - ترویج و آموزش کشاورزيواحد ورامین

واحد ورامین

مهندسی کشاورزي - ترویج و آموزش کشاورزي گرایش منابع 

3طبیعی

3مهندسی کشاورزي - حشره شناسی کشاورزيواحد ورامین

3مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد ورامین

3مهندسی کشاورزي - علوم خاكواحد ورامین

3مهندسی کشاورزي - علوم دامیواحد ورامین

3مهندسی کشاورزي - علوم دامی - فیزیولوژيواحد ورامین

3مهندسی کشاورزي - علوم دامی - فیزیولوژي دامواحد ورامین

3مهندسی کشاورزي - علوم دامی گرایش تغذیه دامواحد ورامین

3مهندسی کشاورزي - علوم دامی گرایش فیزیولوژيواحد ورامین

3مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد ورامین

واحد ورامین

مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژي مواد 

3غذایی

3مهندسی کشاورزي - کشاورزي اکولوژیک (اگرواکولوژي)واحد ورامین

3مهندسی کشاورزي - گیاه پزشکیواحد ورامین

3مهندسی کشاورزي - مکانیزاسیون کشاورزيواحد ورامین

3مهندسی کشاورزي - مکانیک ماشینهاي کشاورزيواحد ورامین

3مهندسی کشاورزي -بیماري شناسی گیاهیواحد ورامین



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مهندسی کشاورزي -زراعتواحد ورامین

3مهندسی کشاورزي -علوم وصنایع غذایی- تکنولوژي مواد غذاییواحد ورامین

3مهندسی کشاورزي ـ آبواحد ورامین

3مهندسی مکانیزاسیون کشاورزيواحد ورامین

3مهندسی مکانیک بیوسیستمواحد ورامین

3مهندسی منابع طبیعی- مرتعداريواحد ورامین

3مهندسی منابع طبیعی - جنگلداريواحد ورامین

3مهندسی منابع طبیعی - شیالت گرایش فرآوري محصوالت شیالتیواحد ورامین

3مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانیواحد ورامین

3میکروبیولوژيواحد ورامین

3میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زاواحد ورامین

3میکروبیولوژي - میکروب هاي بیماري زاواحد ورامین

3نانوشیمیواحد ورامین

3ادبیات عربیواحد همدان

3الهیات و معارف اسالمیواحد همدان

3الهیات و معارف اسالمی - علوم قرآن و حدیثواحد همدان

3الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد همدان

3الهیات و معارف اسالمی - فلسفه و حکمت اسالمیواحد همدان

3الهیات و معارف اسالمی - فلسفه و کالم اسالمیواحد همدان

3اندیشه سیاسی در اسالمواحد همدان

3آموزش ابتداییواحد همدان

3آموزش دینی و عربیواحد همدان

3آموزش زبان انگلیسیواحد همدان

3آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد همدان

3آموزش و پرورش ابتداییواحد همدان

3باستان شناسیواحد همدان

3باستان شناسیواحد همدان

3باستان شناسی - پیش از تاریخواحد همدان

3باستان شناسی - پیش از تاریخ ایرانواحد همدان

3باستان شناسی گرایش پیش از تاریخواحد همدان

3برنامه ریزي شهريواحد همدان

3برنامه ریزي منطقه ايواحد همدان

3بیومکانیک ورزشیواحد همدان

3تاریخ هنر ایران باستانواحد همدان

3تربیت کودكواحد همدان

3تربیت بدنیواحد همدان

3تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد همدان

3تربیت بدنی - مربیگريواحد همدان

3تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشیواحد همدان

3تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد همدان

3تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد همدان

3تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد همدان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد همدان

3تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد همدان

3تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد همدان

3تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد همدان

3تکنولوژي آموزشیواحد همدان

3جغرافیاواحد همدان

3جغرافیا - طبیعی گرایش ژئومرفولوژيواحد همدان

3جغرافیا و برنامه ریزي شهريواحد همدان

3جغرافیا و برنامه ریزي گردشگريواحد همدان

3جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري - گردشگري شهريواحد همدان

3جغرافیاي طبیعی - ژئومرفولوژيواحد همدان

3حسابداريواحد همدان

3حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد همدان

3حفاظت و مرمت بناهاي تاریخیواحد همدان

3حقوقواحد همدان

3حقوق - حقوق ثبتیواحد همدان

3حقوق بین الملل عمومیواحد همدان

3حقوق جزا و جرم شناسیواحد همدان

3حقوق خصوصیواحد همدان

3دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد همدان

3دبیري زبان انگلیسیواحد همدان

3دبیري زبان وادبیات فارسیواحد همدان

3دینی وعربیواحد همدان

3راهنمایی و مشاوره - مشاورهواحد همدان

3رفتار حرکتی - آموزش تربیت بدنیواحد همدان

3رفتار حرکتی - رشد حرکتیواحد همدان

3روابط بین المللواحد همدان

3روان شناسیواحد همدان

3روان شناسی بالینیواحد همدان

3روان شناسی تربیتیواحد همدان

3روان شناسی عمومیواحد همدان

3روانشناسیواحد همدان

3روانشناسی-روانشناسی کودکان استثناییواحد همدان

3روانشناسی - روانشناسی عمومیواحد همدان

3روانشناسی با شاخه کودکان استثناییواحد همدان

3روانشناسی بالینیواحد همدان

3روانشناسی تربیتیواحد همدان

3روانشناسی عمومیواحد همدان

3زبان انگلیسیواحد همدان

3زبان فرانسه - ادبیواحد همدان

3زبان فرانسه شاخه ادبیواحد همدان

3زبان و ادبیات عربواحد همدان

3زبان و ادبیات فارسی - ادبیات غناییواحد همدان

3زبان و ادبیات فرانسهواحد همدان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3زبان وادبیات انگلیسیواحد همدان

3زبان وادبیات عربیواحد همدان

3زبان وادبیات فارسیواحد همدان

3زبان هاي باستانی ایرانواحد همدان

3ژئومورفولوژيواحد همدان

3شهرسازيواحد همدان

3طبیعت گردي (اکوتوریسم)واحد همدان

3طراحی شهريواحد همدان

3علم اطالعات و دانش شناسیواحد همدان

3علم اطالعات و دانش شناسی-مدیریت اطالعاتواحد همدان

3علم اطالعات و دانش شناسی - مدیریت اطالعات و دانشواحد همدان

3علمی - کاربردي کتابداري و اطالع رسانیواحد همدان

3علمی کاربردي حسابداريواحد همدان

3علمی کاربردي گرافیک- گرافیکواحد همدان

3علمی کاربردي مترجمی خبر انگلیسیواحد همدان

3علمی کاربردي معماريواحد همدان

3علمی کاربردي هنرهاي تجسمی-نقاشیواحد همدان

3علوم تربیتیواحد همدان

3علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد همدان

3علوم تربیتی - تکنولوژي آموزشیواحد همدان

3علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد همدان

3علوم سیاسیواحد همدان

3علوم سیاسی - اندیشه سیاسیواحد همدان

3علوم سیاسی - اندیشه هاي سیاسیواحد همدان

3علوم سیاسی - مسائل ایرانواحد همدان

3علوم قرآن و حدیثواحد همدان

3علوم کتابداري و اطالع رسانیواحد همدان

3علوم ورزشیواحد همدان

3فتوگرافیک گرافیکواحد همدان

3فرهنگ و زبانهاي باستانیواحد همدان

3فقه و حقوق اسالمیواحد همدان

3فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد همدان

3فلسفه و حکمت اسالمیواحد همدان

3فلسفه و کالم اسالمیواحد همدان

3فلسفه هنرواحد همدان

3فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستیواحد همدان

3کاردانی حرفه اي هنرهاي تجسمی- نقاشیواحد همدان

3کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد همدان

3کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد همدان

3کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد همدان

3کاردانی جهانگرديواحد همدان

3کاردانی حسابداريواحد همدان

3کاردانی علوم ورزشیواحد همدان

3کاردانی مدیریت بازرگانیواحد همدان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3کاردانی معماريواحد همدان

3کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد همدان

3کارشناسی حرفه اي علوم کتابداري و اطالع رسانیواحد همدان

3کتابداريواحد همدان

3کتابداري واطالع رسانیواحد همدان

3گرافیک-گرافیکواحد همدان

3مترجمی زبان انگلیسیواحد همدان

3محیط زیست - مدیریت محیط زیستواحد همدان

3مدیریت اجراییواحد همدان

3مدیریت امورشهريواحد همدان

3مدیریت بازرگانیواحد همدان

3مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابیواحد همدان

3مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد همدان

3مدیریت دولتیواحد همدان

3مدیریت دولتی-تصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومیواحد همدان

3مدیریت دولتی-رفتارسازمانیواحد همدان

3مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد همدان

3مدیریت دولتی - خط مشی گذاري عمومیواحد همدان

3مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانیواحد همدان

3مدیریت شهريواحد همدان

3مدیریت شهريواحد همدان

3مدیریت صنعت جهانگرديواحد همدان

3مدیریت صنعتیواحد همدان

3مدیریت فناوري اطالعاتواحد همدان

واحد همدان

مدیریت فناوري اطالعات - مدیریت خدمات و توسعه فناوري 

3اطالعات

3مدیریت کسب و کار - استراتژيواحد همدان

3مدیریت کسب و کار - مالیواحد همدان

3مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد همدان

3مدیریت ورزشیواحد همدان

3مدیریت ورزشی- مدیریت اوقات فراغت و ورزش هاي تفریحیواحد همدان

3مدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزشواحد همدان

3مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزشواحد همدان

واحد همدان

مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان ها و رویدادهاي 

3ورزشی

3مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشیواحد همدان

3مربی بهداشت مدارسواحد همدان

3مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخیواحد همدان

3مرمت بناهاي تاریخیواحد همدان

3مرمت و احیاي بناهاي تاریخیواحد همدان

3مشاورهواحد همدان

3مشاوره - مشاوره خانوادهواحد همدان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مشاوره و راهنماییواحد همدان

3معارف اسالمیواحد همدان

3معماريواحد همدان

3معماري داخلیواحد همدان

3معماري سنتیواحد همدان

3مهندسی شهرسازيواحد همدان

3مهندسی معماريواحد همدان

3نقاشیواحد همدان

3هنرهاي تجسمیواحد همدان

3هنرهاي تجسمی ـ نقاشیواحد همدان

3ارتباط تصویريواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3ارتباط تصویري- ارتباط تصویريواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3اصالح نباتاتواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3الکترونیک عمومیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3الکتروتکنیکواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3الکتروتکنیک - الکترونیک عمومیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3الکترونیکواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3آمارواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3آموزش ریاضیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3آموزش علوم تجربیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3برنامه ریزي منطقه ايواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3بیوتکنولوژي کشاورزيواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3بیوشیمیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3حرفه اي طراحی و تکنولوژي دوختواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3دبیري علوم تجربیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3ریاضی - ریاضی کاربرديواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3ریاضی - ریاضیات مالیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3ریاضی _ کاربرديواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3ریاضی کاربرديواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3ریاضی کاربردي - بهینه سازيواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3ریاضی کاربردي - ریاضی مالیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3ریاضی کاربردي ـ آنالیز عدديواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3ریاضی کاربردي ـ تحقیق در عملیاتواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3ریاضیات و کاربردهاواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3زراعتواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3زراعت واصالح نباتاتواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3زیست شناسیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3زیست شناسی- عمومیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3زیست شناسی - بیوشیمی گرایش بیوشیمیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3زیست شناسی - علوم جانوري گرایش زیست سلولی تکوینیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3زیست شناسی - علوم گیاهیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3زیست شناسی جانوري - سلولی و تکوینیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3زیست شناسی سلولی و مولکولی-زیست فناوريواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3زیست شناسی گیاهیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3زیست شناسی گیاهی- زیست شناسی سلولی و تکوینیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3زیست فناوريواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3سخت افزار کامپیوترواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3شیمیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3شیمی- کاربرديواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3شیمی - فناوري اطالعاتواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3شیمی - نانوشیمیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3شیمی -شیمی آلیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3شیمی -شیمی تجزیهواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3شیمی -شیمی فیزیکواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3شیمی -شیمی کاربرديواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3شیمی -شیمی معدنیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3شیمی آلیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3شیمی تجزیهواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3شیمی فیزیکواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3شیمی کاربرديواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3شیمی گرایش شیمی آلیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3شیمی گرایش شیمی تجزیهواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3شیمی گرایش شیمی کاربرديواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3شیمی گرایش شیمی معدنیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3شیمی محضواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3شیمی معدنیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3شیمی نساجی و علوم الیافواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3صنایع اتومبیلواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3صنایع شیمیاییواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3صنایع نساجیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3صنایع نساجی-صنایع نساجیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3طراحی پارچهواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3طراحی پارچه و لباس- طراحی بافت پارچهواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3طراحی شهريواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3طراحی صنعتیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3طراحی و تکنولوژي دوختواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3طراحی و دوختواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3علمی - کاربردي صنایع شیمیایی - صنایع شیمیاییواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3علمی - کاربردي صنایع نساجی - صنایع نساجیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3علمی کاربردي ارتباط تصویريواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3علمی کاربردي الکترونیکواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3علمی کاربردي گرافیک- گرافیکواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3علمی کاربردي معماريواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3علمی کاربردي نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3علمی کاربردي هنرهاي تجسمی-نقاشیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3علوم تجربیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3علوم کامپیوترواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3علوم کامپیوترواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3علوم کامپیوتر - الگوریتم و نظریه محاسبهواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3علوم کامپیوتر - سیستم هاي کامپیوتريواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3علوم کامپیوتر - سیستم هاي هوشمندواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3علوم کامپیوتر - محاسبات علمیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3علوم کامپیوتر - محاسبات نرم و هوش مصنوعیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3علوم کامپیوتر - نظریه محاسبهواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3علوم گیاهیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3علوم مهندسیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3علوم مهندسیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3علوم مهندسی - ریاضی مهندسیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3علوم مهندسی - علوم مهندسی زیست محیطیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3علوم و فناوري نانو - نانو شیمیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3علوم و مهندسی خاكواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3فتوگرافیک گرافیکواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3فرشواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3فیزیکواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3فیزیک - حالت جامدواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3فیزیک - فیزیک نجومیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3فیزیک - نجوم و اختر فیزیکواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3فیلم سازي _ کمک کارگردانیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3قدرت -الکتروتکنیکواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3کاردانی حرفه اي هنرهاي تجسمی - گرافیکواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3کاردانی فنی تعمیر و نگهداري هواپیماواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3کاردان فنی الکترونیکواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3کاردان فنی برق - الکترونیکواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3کاردان فنی برق - الکترونیکواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3کاردان فنی برق - قدرتواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3کاردان فنی برق - مخابراتواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3کاردان فنی صنایع اتومبیلواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3کاردان فنی عمران -نقشه برداريواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3کاردان فنی مخابراتواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3کاردان فنی مکانیکواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3کاردان فنی مکانیک -صنایع اتومبیلواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3کاردان فنی نساجیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3کاردانی حرفه اي سینما _ فیلم سازيواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3کاردانی فنی برقواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3کاردانی فنی برق _ برق متروواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3کاردانی فنی برق _ تاسیسات الکتریکی ساختمانواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3کاردانی فنی صنایع دارویی _ تولید داروواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3کاردانی فنی صنایع شیمیایی _ پاالیش گازواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3کاردانی فنی عمران _ سازه هاي پیش ساختهواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3کاردانی فنی مخابراتواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3کاردانی فنی مکانیکواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3کاردانی فنی مکانیک _ تاسیسات مکانیکی ساختمانواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3کاردانی فنی مکانیک _ تعمیرات ماشین آالت صنعتیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3کاردانی فنی نساجیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3کاردانی فنی هوانوردي _ خلبانی PPLواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3کاردانی مخابراتواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3کامپیوترواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3گرافیک-گرافیکواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3گیاه پزشکیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3گیاهپزشکیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مخابراتواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مدیریت پروژه و ساختواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مدیریت شهريواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3معماريواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3معماري داخلیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مکاترونیک صنعتیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مکانیسین ماشین هاي کشاورزيواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مکانیسین ماشینهاي کشاورزيواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مکانیک خودروواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مهندسی اجرایی عمرانواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی برقواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی برق- الکترونیکواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیکواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژيواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستمهاي انرژي الکتریکیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتالواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی برق - شبکه هاي مخابراتیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی برق - قدرت گرایش الکترونیک قدرتواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی برق - قدرت گرایش تکنولوژي فشار قويواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی برق - قدرت گرایش ماشین هاي الکتریکیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی برق - کنترلواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی برق - مخابراتواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی برق - مخابرات امن و رمز نگاريواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی برق - مخابرات سیستمواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی برق - مخابرات میدان و موجواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی برق - مخابرات نوريواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی برق ـ قدرتواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیاییواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی تکنولوژي طراحی و نقشه کشی صنعتیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی تکنولوژي نقشه برداريواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی حرفه اي صنایع شیمیاییواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی حرفه اي معماريواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی خط و سازه هاي ریلیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی زراعتواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی شهرسازيواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی شیمی - صنایع غذاییواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مهندسی شیمی نساجی و علوم الیافواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی صنایعواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی صنایع - سیستم هاي مالیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی صنایع - مهندسی مالیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی عمرانواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی فناوري اطالعات - تجارت الکترونیکیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی فناوري برق متروواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی فناوري صنایع شیمیاییواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی فناوري طراحی و نقشه کشی صنعتیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی فناوري عمران - نقشه برداريواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی کامپیوترواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی کامپیوتر- معماري سیستم هاي کامپیوتريواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی کشاورزي- بیوتکنولوژي کشاورزيواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی کشاورزي - علوم باغبانیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی کشاورزي - علوم خاكواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی کشاورزي - گیاه پزشکیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی کشاورزي -زراعتواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی ماشین هاي کشاورزيواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی مالیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی مدیریت صنایع نساجیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی معماريواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی مکانیکواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی مکانیک-حرارت و سیاالتواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت و سیاالتواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی نساجیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی نساجیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی نساجی- شیمی نساجیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی نساجی - الیافواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی نساجی - پوشاكواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی نساجی - تکنولوژي نساجیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی نساجی - ساختارهاي نانولیفیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی نساجی - شیمی نساجی و رنگواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیافواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی نساجی - فناوريواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی نساجی - فناوري نساجیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مهندسی نساجی - مدیریت تولیدواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی نساجی - مهندسی پوشاكواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی نساجی - مهندسی تکنولوژي نساجیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی نساجی - مهندسی شیمی نساجیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی نساجی - مهندسی فناوري نساجیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3مهندسی نساجی رشته ساختارهاي نانولیفیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زاواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3نانوشیمیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3نرم افزار کامپیوترواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3نقاشیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3نقشه برداريواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3نقشه برداري - نقشه برداريواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3نقشه کشی صنعتیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3نقشه کشی عمومیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3نقشه کشی معماريواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3نقشه کشی معماري- معماريواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3هنرهاي تجسمیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3هنرهاي تجسمی - گرافیکواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3هنرهاي تجسمی ـ نقاشیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

3ارتباط تصویريواحد یزد

3ارتباط تصویري- ارتباط تصویريواحد یزد

3اقتصادواحد یزد

3اقتصاد بازرگانیواحد یزد

3اقتصاد نظريواحد یزد

3اقتصادانرژيواحد یزد

3الهیات و معارف اسالمیواحد یزد

3الهیات و معارف اسالمی - علوم قرآن و حدیثواحد یزد

3الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد یزد

3الهیات و معارف اسالمی - فلسفه و حکمت اسالمیواحد یزد

3امور بانکیواحد یزد

3انیمیشنواحد یزد

3آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)واحد یزد

3آموزش ابتداییواحد یزد

3آموزش دینی و عربیواحد یزد

3آموزش زبان انگلیسیواحد یزد

3آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد یزد

3آموزش علوم تجربیواحد یزد

3آموزش و پرورش ابتداییواحد یزد

3باستان شناسیواحد یزد

3برنامه ریزي سیستمهاي اقتصاديواحد یزد

3برنامه ریزي سیستمهاي اقتصادي و اجتماعیواحد یزد

3برنامه ریزي شهريواحد یزد

3برنامه ریزي منطقه ايواحد یزد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3پرستاريواحد یزد

3پرستاري داخلی - جراحیواحد یزد

3پرستاري مراقبت هاي ویژهواحد یزد

3پزشکیواحد یزد

3پژوهش هنرواحد یزد

3تربیت بدنیواحد یزد

3تربیت دبیر زبان و ادبیات فارسیواحد یزد

3تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد یزد

3تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد یزد

3تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد یزد

3تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد یزد

3تکنولوژي اتاق عملواحد یزد

3تکنولوژي آموزشیواحد یزد

3توسعه اقتصادي و برنامه ریزيواحد یزد

3جغرافیا و برنامه ریزي شهريواحد یزد

3جغرافیا و برنامه ریزي شهري - آمایش شهريواحد یزد

3جهانگرديواحد یزد

3حرفه اي طراحی و تکنولوژي دوختواحد یزد

3حسابداريواحد یزد

3حسابداري- مالیاتیواحد یزد

3حسابداري - حسابرسیواحد یزد

3حسابداري -دولتیواحد یزد

3حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد یزد

3حقوقواحد یزد

3حقوق - حقوق ثبتیواحد یزد

3حقوق جزا و جرم شناسیواحد یزد

3حقوق خصوصیواحد یزد

3حقوق عمومیواحد یزد

3حقوق کیفري و جرم شناسیواحد یزد

3دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد یزد

3دبیري زبان وادبیات فارسیواحد یزد

3دبیري علوم تجربیواحد یزد

3دینی وعربیواحد یزد

3روابط عمومیواحد یزد

3روان شناسیواحد یزد

3روان شناسی اسالمی - روان شناسی مثبت گراواحد یزد

3روان شناسی بالینیواحد یزد

3روان شناسی عمومیواحد یزد

3روانشناسیواحد یزد

3روانشناسی اسالمی - روانشناسی مثبت گراواحد یزد

3روانشناسی بالینیواحد یزد

3روانشناسی عمومیواحد یزد

3زبان وادبیات فارسیواحد یزد

3زیست شناسی سلولی و مولکولی-زیست فناوريواحد یزد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3زیست شناسی سلولی و مولکولی - بیوتکنولوژيواحد یزد

3زیست فناوريواحد یزد

3سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیاییواحد یزد

3سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی - سنجش از دورواحد یزد

واحد یزد

سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی - سیستم اطالعات 

3جغرافیایی

3سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی - مطالعات آب و خاكواحد یزد

واحد یزد

سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی - مطالعات شهري و 

3روستایی

3شناخت اندیشه هاي امام خمینی (ره)واحد یزد

3شیمیواحد یزد

3شیمی- کاربرديواحد یزد

3شیمی- محضواحد یزد

3شیمی - شیمی داروییواحد یزد

3شیمی -شیمی آلیواحد یزد

3شیمی -شیمی تجزیهواحد یزد

3شیمی -شیمی فیزیکواحد یزد

3شیمی -شیمی کاربرديواحد یزد

3شیمی -شیمی معدنیواحد یزد

3شیمی آلیواحد یزد

3شیمی تجزیهواحد یزد

3شیمی کاربرديواحد یزد

3شیمی گرایش شیمی آلیواحد یزد

3شیمی گرایش شیمی تجزیهواحد یزد

3شیمی گرایش شیمی داروییواحد یزد

3شیمی گرایش شیمی معدنیواحد یزد

3شیمی محضواحد یزد

3شیمی معدنیواحد یزد

3طراحی پارچهواحد یزد

3طراحی پارچه و لباسواحد یزد

3طراحی پارچه و لباس- طراحی بافت پارچهواحد یزد

3طراحی پارچه و لباس - طراحی چاپ پارچهواحد یزد

3طراحی پارچه و لباس - طراحی لباسواحد یزد

3طراحی شهريواحد یزد

3طراحی لباسواحد یزد

3طراحی و تکنولوژي دوختواحد یزد

3طراحی و دوختواحد یزد

3عکاسیواحد یزد

3علمی کاربردي ارتباط تصویريواحد یزد

3علمی کاربردي حسابداريواحد یزد

3علمی کاربردي طراحی و تکنولوژي دوختواحد یزد

3علمی کاربردي گرافیک -تصویرسازيواحد یزد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3علوم ارتباطات اجتماعیواحد یزد

3علوم اقتصاديواحد یزد

3علوم اقتصادي-اقتصادحمل ونقلواحد یزد

3علوم اقتصادي - اقتصاد اسالمیواحد یزد

3علوم اقتصادي - اقتصاد انرژيواحد یزد

3علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگانیواحد یزد

3علوم اقتصادي - اقتصاد صنعتیواحد یزد

3علوم اقتصادي - اقتصاد نظريواحد یزد

3علوم اقتصادي - برنامه ریزي سیستم هاي اقتصاديواحد یزد

3علوم اقتصادي - برنامه ریزي سیستمهاي اقتصاديواحد یزد

3علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي و برنامه ریزيواحد یزد

3علوم اقتصادي ـ اقتصاد پول و بانکداريواحد یزد

3علوم تجربیواحد یزد

3علوم تربیتیواحد یزد

3علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد یزد

3علوم تربیتی - تکنولوژي آموزشیواحد یزد

3علوم سیاسیواحد یزد

3علوم قرآن و حدیثواحد یزد

3علوم قرآن و حدیثواحد یزد

3علوم ورزشیواحد یزد

3فتوگرافیک گرافیکواحد یزد

3فقه و حقوق اسالمیواحد یزد

3فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد یزد

3فلسفه و کالم اسالمیواحد یزد

3فلسفه و کالم اسالمی - کالم اسالمیواحد یزد

3فیزیکواحد یزد

3فیزیک - هسته ايواحد یزد

3فیزیولوژي ورزشیواحد یزد

3فیزیولوژي ورزشی - تغذیه ورزشواحد یزد

3کاردانی امور بانکیواحد یزد

3کاردانی آموزش دینی و عربیواحد یزد

3کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد یزد

3کاردانی حرفه اي طال و جواهر _ ساخت زیورآالت با دستواحد یزد

3کاردانی حرفه اي عکاسی خبريواحد یزد

3کاردانی حسابداريواحد یزد

3کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد یزد

3کارشناسی حرفه اي گرافیک - تصویرسازيواحد یزد

3کارگردانیواحد یزد

3گرافیکواحد یزد

3گرافیک - تصویر سازيواحد یزد

3گردشگريواحد یزد

3مالی - مهندسی مالیواحد یزد

3مالی - مهندسی مالی و مدیریت ریسکواحد یزد

3مترجمی زبان انگلیسیواحد یزد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مدیریت - مدیریت رسانه ايواحد یزد

3مدیریت اجراییواحد یزد

3مدیریت امور بانکیواحد یزد

3مدیریت بازرگانیواحد یزد

3مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد یزد

3مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابیواحد یزد

3مدیریت بازرگانی - کارآفرینیواحد یزد

3مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیکواحد یزد

3مدیریت بیمهواحد یزد

3مدیریت پروژه و ساختواحد یزد

3مدیریت جهانگرديواحد یزد

3مدیریت خانوادهواحد یزد

3مدیریت دولتیواحد یزد

3مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد یزد

3مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانیواحد یزد

3مدیریت رسانهواحد یزد

3مدیریت رسانه ايواحد یزد

3مدیریت صنعتیواحد یزد

3مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیاتواحد یزد

3مدیریت صنعتی - تولیدواحد یزد

3مدیریت صنعتی - تولید و عملیاتواحد یزد

3مدیریت صنعتی - مدیریت پروژهواحد یزد

3مدیریت صنعتی - مدیریت زنجیره تامینواحد یزد

3مدیریت کسب و کار - استراتژيواحد یزد

3مدیریت کسب و کار - بازاریابیواحد یزد

3مدیریت کسب و کار - فناوريواحد یزد

3مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد یزد

3مدیریت مالیواحد یزد

3مدیریت ورزشیواحد یزد

3مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشیواحد یزد

3مربی بهداشت مدارسواحد یزد

3مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخیواحد یزد

3مرمت آثار تاریخیواحد یزد

3مرمت بناهاي تاریخیواحد یزد

واحد یزد

مرمت و احیاي ابنیه و بافت هاي تاریخی - حفاظت و مرمت میراث 

3شهري

واحد یزد

مرمت و احیاي ابنیه و بافت هاي تاریخی - حفاظت و مرمت میراث 

3معماري

واحد یزد

مرمت و احیاي ابنیه و بافتهاي تاریخی - حفاظت و مرمت میراث 

3شهري

واحد یزد

مرمت و احیاي ابنیه و بافتهاي تاریخی - حفاظت و مرمت میراث 

3معماري

3مرمت و احیاي بناها و بافتهاي تاریخیواحد یزد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

3مرمت و احیاي بناهاي تاریخیواحد یزد

3مشاورهواحد یزد

3مشاوره - مشاوره توانبخشیواحد یزد

3مشاوره - مشاوره شغلیواحد یزد

3مشاوره و راهنماییواحد یزد

3مطالعات خانوادهواحد یزد

3مطالعات فرهنگی و رسانهواحد یزد

3معارف اسالمیواحد یزد

3معماريواحد یزد

3معماري داخلیواحد یزد

3مهندسی اپتیک و لیزرواحد یزد

3مهندسی شهرسازيواحد یزد

3مهندسی معماريواحد یزد

3میکروبیولوژيواحد یزد

3نقاشیواحد یزد

3نقاشی - نقاشی عمومیواحد یزد

3نقاشی عمومیواحد یزد

3هنرهاي تجسمی ـ نقاشیواحد یزد

3هوشبريواحد یزد

3پرستاريواحد یزد-ظرفیت مازاد خودگردان

3پزشکیواحد یزد-ظرفیت مازاد خودگردان

3تکنولوژي اتاق عملواحد یزد-ظرفیت مازاد خودگردان

3هوشبريواحد یزد-ظرفیت مازاد خودگردان

4الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر

4الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر

4الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر

4الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر

4الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر

4امور دامی - تکنولوژي پرورش دامآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر

4تاسیسات -تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر

4تربیت کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر

4تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر

4تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر

4حرارت مرکزي و تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر

4حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر

4ریخته گريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر

4ساخت و تولیدآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر

4ساخت و تولید- قالبسازيآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر

4ساخت و تولید - ماشین ابزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر

4ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر

4صنایع فلزي - صنایع فلزيآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر

4علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر

4علمی - کاربردي امور دامی - تکنولوژي پرورش دامآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر

4علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر

4علمی - کاربردي صنایع شیمیایی - صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر

4علمی - کاربردي صنایع فلزي - صنایع فلزيآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر

4علمی - کاربردي مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر

4علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر

4علمی کاربردي گرافیک- گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر

4علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر

4علمی کاربردي نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر

4فناوري پرورش دامآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر

4قدرت -الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر

4کاردانی حرفه اي معماري داخلیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر

4کاردانی فنی مربیگري پایه فوتسالآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر

4کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر

4کودکیاري -مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر

4گرافیک-گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر

4مربیگري پایه فوتبالآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر

4معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر

4معماري داخلیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر

4مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر

4نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر

4نقشه کشی عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر

4نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر

4نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر

4نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر

4هنرهاي تجسمی ـ نقاشیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر

4امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

4تربیت کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

4تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

4حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

4حسابداري بازرگانی -حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

4طراحی و دوختآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

4طراحی و دوخت - طراحی و دوختآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

4علمی - کاربردي طراحی و دوخت - طراحی و دوختآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

4علمی کاربردي امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

4علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

4علمی کاربردي گرافیک- گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

4کودکیاري - مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4کودکیاري -مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

4گرافیک-گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

4مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

4معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

4معماري داخلیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

4هنرهاي تجسمی ـ نقاشیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك

4الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اردبیل

4الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما اردبیل

4الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اردبیل

4الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اردبیل

4الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما اردبیل

4الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اردبیل

4ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما اردبیل

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما اردبیل

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اردبیل

4علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اردبیل

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما اردبیل

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما اردبیل

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اردبیل

4علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما اردبیل

4عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما اردبیل

4کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما اردبیل

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما اردبیل

4معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اردبیل

4مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما اردبیل

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما اردبیل

4نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما اردبیل

4نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اردبیل

4تربیت کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارسنجان

4تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارسنجان

4تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارسنجان

4حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارسنجان

4علمی - کاربردي مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارسنجان

4علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارسنجان

4کودکیاري - مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارسنجان

4کودکیاري -مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارسنجان

4مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارسنجان

4الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارومیه

4الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارومیه

4الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارومیه

4الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارومیه

4الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارومیه

4الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارومیه

4برق - الکترونیک و ابزار دقیقآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارومیه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارومیه

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارومیه

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارومیه

4علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارومیه

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارومیه

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارومیه

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارومیه

4علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارومیه

4علمی کاربردي گرافیک- گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارومیه

4علمی کاربردي نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارومیه

4عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارومیه

4کاردانی فنی ابزار دقیقآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارومیه

4کاردانی فنی شیمی صنایع غذاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارومیه

4کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارومیه

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارومیه

4گرافیک-گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارومیه

4معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارومیه

4مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارومیه

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارومیه

4مهندسی برق- الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارومیه

4نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارومیه

4نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارومیه

4نقشه برداري - نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارومیه

4نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارومیه

4نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارومیه

4نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارومیه

4الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر

4الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر

4الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر

4الکتروتکنیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر

4الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر

4الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر

4الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر

4برق - الکترونیک و ابزار دقیقآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر

4تاسیسات -تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر

4تأسیسات -تبریدآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر

4جوشکاريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر

4حرارت مرکزي و تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر

4ساخت و تولیدآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر

4ساخت و تولید- قالبسازيآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر

4ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر

4صنایع فلزي-جوشکاريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر

4علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر

4علمی - کاربردي تاسیسات - تبریدآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر

4علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر

4علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر

4علمی کاربردي ساخت وتولید-قالبسازيآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر

4علمی کاربردي گرافیک- گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر

4علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر

4علمی کاربردي نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر

4عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر

4قدرت -الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر

4کاردانی فنی ابزار دقیقآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر

4کاردانی فنی جوشکاريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر

4کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر

4گرافیک-گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر

4معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر

4مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر

4نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر

4نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر

4نقشه برداري - نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر

4نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر

4نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر

4هنرهاي تجسمی ـ نقاشیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر

4تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما امیدیه

4تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما امیدیه

4حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما امیدیه

4علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما امیدیه

4الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اندیشه

4الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما اندیشه

4الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اندیشه

4الکتروتکنیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اندیشه

4الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اندیشه

4الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما اندیشه

4الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اندیشه

4امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اندیشه

4برق - الکترونیک و ابزار دقیقآموزشکده فنی و حرفه اي سما اندیشه

4تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اندیشه

4تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اندیشه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4تعمیر و نگهداري خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما اندیشه

4حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اندیشه

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما اندیشه

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اندیشه

4علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اندیشه

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما اندیشه

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما اندیشه

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اندیشه

4علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اندیشه

4علمی کاربردي امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اندیشه

4علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اندیشه

4علمی کاربردي نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اندیشه

4عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما اندیشه

4کاردان فنی مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما اندیشه

4کاردانی فنی ابزار دقیقآموزشکده فنی و حرفه اي سما اندیشه

4کاردانی فنی مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما اندیشه

4کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما اندیشه

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما اندیشه

4مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما اندیشه

4نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما اندیشه

4نقشه کشی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اندیشه

4نقشه کشی عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اندیشه

4نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اندیشه

4نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اندیشه

4نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اندیشه

4الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اهواز

4الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما اهواز

4الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اهواز

4الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اهواز

4الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما اهواز

4الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اهواز

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما اهواز

4صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما اهواز

4صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما اهواز

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اهواز

4علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اهواز

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما اهواز

4علمی - کاربردي صنایع شیمیایی - صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما اهواز

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما اهواز

4علمی - کاربردي مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما اهواز

4علمی - کاربردي مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما اهواز

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اهواز

4علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اهواز
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4علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما اهواز

4عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما اهواز

4قدرت -الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما اهواز

4کاردانی فنی رباتآموزشکده فنی و حرفه اي سما اهواز

4کاردانی فنی نقشه کشی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اهواز

4کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما اهواز

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما اهواز

4کودکیاري -مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما اهواز

4کودکیاري -مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما اهواز

4مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما اهواز

4مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما اهواز

4معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اهواز

4مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما اهواز

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما اهواز

4مهندسی برق ـ قدرتآموزشکده فنی و حرفه اي سما اهواز

4نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما اهواز

4نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اهواز

4نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اهواز

4تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ایالم

4تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ایالم

4حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ایالم

4علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ایالم

4امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما آزادشهر

4تربیت کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما آزادشهر

4تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما آزادشهر

4تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما آزادشهر

4حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما آزادشهر

4علمی کاربردي امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما آزادشهر

4علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما آزادشهر

4فیلمسازيآموزشکده فنی و حرفه اي سما آزادشهر

4فیلمسازي - عکاسی و فیلمبرداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما آزادشهر

4کودکیاري - مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما آزادشهر

4کودکیاري -مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما آزادشهر

4مدیریت خانوادهآموزشکده فنی و حرفه اي سما آزادشهر

4مدیریت خانواده - مدیریت خانوادهآموزشکده فنی و حرفه اي سما آزادشهر

4مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما آزادشهر

4امور دامی - تکنولوژي پرورش طیورآموزشکده فنی و حرفه اي سما آستارا

4امور زراعی و باغی-تکنولوژي تولیدات زراعیآموزشکده فنی و حرفه اي سما آستارا

4تربیت کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما آستارا

4تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما آستارا

4تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما آستارا

4تربیت بدنی - مربیگريآموزشکده فنی و حرفه اي سما آستارا

4حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما آستارا

4صنایع چوب و مبلمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما آستارا
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4صنایع چوب و کاغذ - سازه هاي چوبیآموزشکده فنی و حرفه اي سما آستارا

4علمی - کاربردي صنایع چوب و کاغذ - سازه هاي چوبیآموزشکده فنی و حرفه اي سما آستارا

4علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما آستارا

4فناوري تولیدات زراعیآموزشکده فنی و حرفه اي سما آستارا

4کودکیاري - مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما آستارا

4کودکیاري -مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما آستارا

4مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما آستارا

4الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما آیت ا... آملی

4الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما آیت ا... آملی

4تاسیسات -تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما آیت ا... آملی

4تأسیسات -تبریدآموزشکده فنی و حرفه اي سما آیت ا... آملی

4تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما آیت ا... آملی

4حرارت مرکزي و تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما آیت ا... آملی

4حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما آیت ا... آملی

4حقوقآموزشکده فنی و حرفه اي سما آیت ا... آملی

4ساخت و تولید- قالبسازيآموزشکده فنی و حرفه اي سما آیت ا... آملی

4ساخت و تولید - ماشین ابزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما آیت ا... آملی

4ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما آیت ا... آملی

4ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما آیت ا... آملی

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما آیت ا... آملی

4صنایع فلزي - صنایع فلزيآموزشکده فنی و حرفه اي سما آیت ا... آملی

4علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما آیت ا... آملی

4علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما آیت ا... آملی

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما آیت ا... آملی

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما آیت ا... آملی

4علمی - کاربردي متالورژي - ریخته گريآموزشکده فنی و حرفه اي سما آیت ا... آملی

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما آیت ا... آملی

4علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما آیت ا... آملی

4علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما آیت ا... آملی

4علمی کاربردي نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما آیت ا... آملی

4عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما آیت ا... آملی

4کاردانی فنی برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما آیت ا... آملی

4کاردانی فنی جوشکاريآموزشکده فنی و حرفه اي سما آیت ا... آملی

4کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما آیت ا... آملی

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما آیت ا... آملی

4متالورژيآموزشکده فنی و حرفه اي سما آیت ا... آملی

4متالورژي-ریخته گريآموزشکده فنی و حرفه اي سما آیت ا... آملی

4مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما آیت ا... آملی

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما آیت ا... آملی

4نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما آیت ا... آملی

4نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما آیت ا... آملی

4نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما آیت ا... آملی

4نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما آیت ا... آملی
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4امور دامیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بابل

4امور دامی - تکنولوژي پرورش دامآموزشکده فنی و حرفه اي سما بابل

4امور دامی - تکنولوژي پرورش طیورآموزشکده فنی و حرفه اي سما بابل

4امور زراعی و باغیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بابل

4امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بابل

4امور زراعی و باغی-تکنولوژي تولیدات زراعیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بابل

4تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بابل

4تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بابل

4صنایع چوب و مبلمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما بابل

4صنایع چوب و کاغذ - سازه هاي چوبیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بابل

4علمی - کاربردي صنایع چوب و کاغذ - سازه هاي چوبیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بابل

4علمی - کاربردي مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما بابل

4علوم صنایع چوب و کاغذآموزشکده فنی و حرفه اي سما بابل

4کودکیاري - مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما بابل

4کودکیاري -مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما بابل

4مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما بابل

4تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بجنورد

4تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بجنورد

4حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما بجنورد

4علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما بجنورد

4کاردانی حرفه اي مربیگري فوتسالآموزشکده فنی و حرفه اي سما بجنورد

4الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما بروجرد

4الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بروجرد

4الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بروجرد

4الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما بروجرد

4الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بروجرد

4برق - الکترونیک و ابزار دقیقآموزشکده فنی و حرفه اي سما بروجرد

4تاسیساتآموزشکده فنی و حرفه اي سما بروجرد

4تاسیسات -تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما بروجرد

4تأسیسات -تبریدآموزشکده فنی و حرفه اي سما بروجرد

4تربیت کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما بروجرد

4تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بروجرد

4تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بروجرد

4حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما بروجرد

4ساخت و تولیدآموزشکده فنی و حرفه اي سما بروجرد

4ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما بروجرد

4ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما بروجرد

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما بروجرد

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بروجرد

4علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بروجرد

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما بروجرد

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما بروجرد

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما بروجرد

4علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما بروجرد
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4علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما بروجرد

4عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما بروجرد

4کاردانی فنی جوشکاريآموزشکده فنی و حرفه اي سما بروجرد

4کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما بروجرد

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما بروجرد

4کودکیاري - مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما بروجرد

4مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما بروجرد

4معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما بروجرد

4مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما بروجرد

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما بروجرد

4نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما بروجرد

4نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما بروجرد

4نقشه برداري - نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما بروجرد

4نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما بروجرد

4نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما بروجرد

4تربیت کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما بناب

4تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بناب

4تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بناب

4حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما بناب

4علمی - کاربردي مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما بناب

4علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما بناب

4کودکیاري -مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما بناب

4کودکیاري -مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما بناب

4مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما بناب

4مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما بناب

4مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما بناب

4الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرعباس

4الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرعباس

4الکترونیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرعباس

4برق - الکترونیک و ابزار دقیقآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرعباس

4برق - قدرت - توزیعآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرعباس

4حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرعباس

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرعباس

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرعباس

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرعباس

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرعباس

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرعباس

4علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرعباس

4عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرعباس

4کاردانی فنی ابزار دقیقآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرعباس

4کاردانی فنی توزیع برقآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرعباس

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرعباس

4نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرعباس

4نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرعباس



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرعباس

4الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بوشهر

4الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بوشهر

4امور زراعی و باغیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بوشهر

4امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بوشهر

4امور زراعی و باغی-تکنولوژي تولیدات زراعیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بوشهر

4تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بوشهر

4تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بوشهر

4تعمیر و نگهداري خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما بوشهر

4حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما بوشهر

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما بوشهر

4صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما بوشهر

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما بوشهر

4علمی - کاربردي صنایع شیمیایی - صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما بوشهر

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما بوشهر

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما بوشهر

4علمی کاربردي امورزراعی وباغی-تکنولوژي تولیدات باغیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بوشهر

4علمی کاربردي برق-شبکه هاي انتقال توزیعآموزشکده فنی و حرفه اي سما بوشهر

4علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما بوشهر

4کاردان فنی مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما بوشهر

4کاردانی فنی برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بوشهر

4کاردانی فنی مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما بوشهر

4کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما بوشهر

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما بوشهر

4کودکیاري - مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما بوشهر

4معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما بوشهر

4مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما بوشهر

4نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما بوشهر

4نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما بوشهر

4نقشه برداري - نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما بوشهر

4نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما بوشهر

4نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما بوشهر

4الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما بیرجند

4الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بیرجند

4الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بیرجند

4الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما بیرجند

4الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بیرجند

4امور دامیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بیرجند

4برق - الکترونیک و ابزار دقیقآموزشکده فنی و حرفه اي سما بیرجند

4تاسیسات -تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما بیرجند

4تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بیرجند

4تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بیرجند

4حرارت مرکزي و تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما بیرجند

4حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما بیرجند



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4ساخت و تولیدآموزشکده فنی و حرفه اي سما بیرجند

4ساخت و تولید- قالبسازيآموزشکده فنی و حرفه اي سما بیرجند

4ساخت و تولید - ماشین ابزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما بیرجند

4ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما بیرجند

4ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما بیرجند

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما بیرجند

4صنایع فلزي - صنایع فلزيآموزشکده فنی و حرفه اي سما بیرجند

4صنایع نساجی-صنایع نساجیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بیرجند

4طراحی و دوختآموزشکده فنی و حرفه اي سما بیرجند

4طراحی و دوخت - طراحی و دوختآموزشکده فنی و حرفه اي سما بیرجند

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بیرجند

4علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بیرجند

4علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما بیرجند

4علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما بیرجند

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما بیرجند

4علمی - کاربردي طراحی و دوخت - طراحی و دوختآموزشکده فنی و حرفه اي سما بیرجند

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما بیرجند

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما بیرجند

4علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما بیرجند

4عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما بیرجند

4کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما بیرجند

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما بیرجند

4معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما بیرجند

4مهندسی برق- الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما بیرجند

4نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما بیرجند

4نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما بیرجند

4نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما بیرجند

4الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تاکستان

4ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما تاکستان

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما تاکستان

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تاکستان

4علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما تاکستان

4علمی کاربردي نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تاکستان

4کاردانی فنی جوشکاريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تاکستان

4کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما تاکستان

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما تاکستان

4مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما تاکستان

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما تاکستان

4نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما تاکستان

4نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تاکستان

4نقشه برداري - نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تاکستان

4نقشه کشی عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تاکستان

4نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تاکستان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تاکستان

4تربیت کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت جام

4حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت جام

4علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت جام

4کودکیاري - مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت جام

4تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت حیدریه

4تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت حیدریه

4حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت حیدریه

4علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت حیدریه

4الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما چالوس

4الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما چالوس

4تربیت کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما چالوس

4تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما چالوس

4تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما چالوس

4حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما چالوس

4ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما چالوس

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما چالوس

4صنایع چوب و کاغذ - سازه هاي چوبیآموزشکده فنی و حرفه اي سما چالوس

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما چالوس

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما چالوس

4علمی - کاربردي صنایع چوب و کاغذ - سازه هاي چوبیآموزشکده فنی و حرفه اي سما چالوس

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما چالوس

4علمی - کاربردي مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما چالوس

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما چالوس

4علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما چالوس

4علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما چالوس

4علوم صنایع چوب و کاغذآموزشکده فنی و حرفه اي سما چالوس

4عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما چالوس

4کاردانی فنی تعمیر و نگهداري ماشین هاي الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما چالوس

4کاردانی فنی جوشکاريآموزشکده فنی و حرفه اي سما چالوس

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما چالوس

4کودکیاري - مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما چالوس

4کودکیاري -مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما چالوس

4مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما چالوس

4معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما چالوس

4مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما چالوس

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما چالوس

4نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما چالوس

4نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما چالوس

4نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما چالوس

4الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما خرم آباد

4الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خرم آباد

4الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خرم آباد

4الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما خرم آباد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خرم آباد

4امور زراعی و باغیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خرم آباد

4امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خرم آباد

4امور زراعی و باغی-تکنولوژي تولیدات زراعیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خرم آباد

4تأسیسات -تبریدآموزشکده فنی و حرفه اي سما خرم آباد

4تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خرم آباد

4تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خرم آباد

4حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما خرم آباد

4ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما خرم آباد

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما خرم آباد

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خرم آباد

4علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خرم آباد

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما خرم آباد

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما خرم آباد

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما خرم آباد

4علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خرم آباد

4علمی کاربردي امور زراعی و باغی - تکنولوژي تولیدات زراعیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خرم آباد

4علمی کاربردي امورزراعی وباغی-تکنولوژي تولیدات باغیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خرم آباد

4علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما خرم آباد

4علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما خرم آباد

4عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما خرم آباد

4فناوري تولیدات باغیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خرم آباد

4قدرت -الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما خرم آباد

4کاردانی حرفه اي مربیگري پایه فوتبالآموزشکده فنی و حرفه اي سما خرم آباد

4کاردانی فنی معماري شهريآموزشکده فنی و حرفه اي سما خرم آباد

4کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما خرم آباد

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما خرم آباد

4مدیریت دولتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خرم آباد

4مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما خرم آباد

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما خرم آباد

4مهندسی برق- الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما خرم آباد

4نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما خرم آباد

4نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما خرم آباد

4نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما خرم آباد

4الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما خرمدره

4نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما خرمدره

4نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما خرمدره

4تربیت کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما خلخال

4حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما خلخال

4علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما خلخال

4گرافیک-گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما خلخال

4معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما خلخال

4حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمینی شهر
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4علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمینی شهر

4الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوراسگان

4الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوراسگان

4الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوراسگان

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوراسگان

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوراسگان

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوراسگان

4فرآوري سنگ - فرآوري سنگ ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوراسگان

4فرآوري سنگ - فرآوري سنگ ساختمانیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوراسگان

4کاردانی فنی ریخته گري زیور آالتآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوراسگان

4کاردانی فنی سنگ هاي ساختمانیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوراسگان

4کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوراسگان

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوراسگان

4مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوراسگان

4نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوراسگان

4نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوراسگان

4نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوراسگان

4الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

4الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

4الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

4الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

4الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

4تاسیسات -تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

4تأسیسات -تبریدآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

4حرارت مرکزي و تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

4ساخت و تولید - ماشین ابزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

4ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

4ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

4صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

4صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

4صنایع فلزي-جوشکاريآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

4صنایع فلزي - صنایع فلزيآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

4علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

4علمی - کاربردي تاسیسات - تبریدآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

4علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

4علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

4علمی - کاربردي صنایع فلزي - صنایع فلزيآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

4علمی - کاربردي متالورژي - ریخته گريآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

4علمی - کاربردي مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

4علمی - کاربردي مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول
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4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

4علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

4علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

4علمی کاربردي نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

4عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

4قدرت -الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

4کاردانی فنی جوشکاريآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

4کاردانی فنی ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

4کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

4کودکیاري -مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

4کودکیاري -مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

4متالورژيآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

4متالورژي-ریخته گريآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

4مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

4مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

4مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

4نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

4نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

4نقشه برداري - نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

4نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

4نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

4الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما دماوند

4الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما دماوند

4حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما دماوند

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما دماوند

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما دماوند

4علمی - کاربردي مدیریت خانوادهآموزشکده فنی و حرفه اي سما دماوند

4علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما دماوند

4کاردانی فنی اینترنت و شبکه هاي گستردهآموزشکده فنی و حرفه اي سما دماوند

4کاردانی فنی معماري شهريآموزشکده فنی و حرفه اي سما دماوند

4کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما دماوند

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما دماوند

4مدیریت خانوادهآموزشکده فنی و حرفه اي سما دماوند

4مدیریت خانواده - مدیریت خانوادهآموزشکده فنی و حرفه اي سما دماوند

4نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما دماوند

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما رباط کریم

4عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما رباط کریم

4نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما رباط کریم

4الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما رشت

4الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما رشت

4الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما رشت
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4تاسیسات -تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما رشت

4حرارت مرکزي و تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما رشت

4ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما رشت

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما رشت

4صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما رشت

4صنایع فلزي-جوشکاريآموزشکده فنی و حرفه اي سما رشت

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما رشت

4علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما رشت

4علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما رشت

4علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما رشت

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما رشت

4علمی - کاربردي صنایع فلزي - جوشکاريآموزشکده فنی و حرفه اي سما رشت

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما رشت

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما رشت

4علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما رشت

4علمی کاربردي نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما رشت

4عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما رشت

4کاردانی فنی تعمیر و نگهداري ماشین هاي الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما رشت

4کاردانی فنی رباتآموزشکده فنی و حرفه اي سما رشت

4کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما رشت

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما رشت

4مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما رشت

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما رشت

4نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما رشت

4نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما رشت

4نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما رشت

4نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما رشت

4ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما رودهن

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما رودهن

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما رودهن

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما رودهن

4علمی کاربردي گرافیک- گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما رودهن

4عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما رودهن

4کاردانی فنی معماري شهريآموزشکده فنی و حرفه اي سما رودهن

4کاردانی فنی معماري شهريآموزشکده فنی و حرفه اي سما رودهن

4کاردانی فنی نقشه کشی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما رودهن

4کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما رودهن

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما رودهن

4گرافیک-گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما رودهن

4نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما رودهن

4نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما رودهن

4تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما زاهدان

4تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما زاهدان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما زاهدان

4علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما زاهدان

4علمی کاربردي گرافیک- گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما زاهدان

4کودکیاري - مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما زاهدان

4کودکیاري -مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما زاهدان

4کودکیاري -مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما زاهدان

4گرافیک-گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما زاهدان

4مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما زاهدان

4معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما زاهدان

4الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما زنجان

4الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما زنجان

4الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما زنجان

4الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما زنجان

4الکترونیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما زنجان

4برق - قدرت - پست و انتقالآموزشکده فنی و حرفه اي سما زنجان

4ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما زنجان

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما زنجان

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما زنجان

4علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما زنجان

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما زنجان

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما زنجان

4علمی - کاربردي متالورژي - ریخته گريآموزشکده فنی و حرفه اي سما زنجان

4علمی - کاربردي مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما زنجان

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما زنجان

4علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما زنجان

4عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما زنجان

4کاردانی فنی انتقال برقآموزشکده فنی و حرفه اي سما زنجان

4کاردانی فنی رباتآموزشکده فنی و حرفه اي سما زنجان

4کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما زنجان

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما زنجان

4کودکیاري -مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما زنجان

4متالورژيآموزشکده فنی و حرفه اي سما زنجان

4متالورژي-ریخته گريآموزشکده فنی و حرفه اي سما زنجان

4مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما زنجان

4معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما زنجان

4مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما زنجان

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما زنجان

4نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما زنجان

4نقشه کشی عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما زنجان

4نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما زنجان

4نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما زنجان

4نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما زنجان

4هنرهاي تجسمی ـ نقاشیآموزشکده فنی و حرفه اي سما زنجان

4الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري

4الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري

4الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري

4الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري

4امور دامیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري

4امور زراعی و باغیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري

4تاسیساتآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري

4تاسیسات -تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري

4تأسیسات -تبریدآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري

4تکنولوژي تولیدات گیاهیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري

4حرارت مرکزي و تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري

4ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري

4صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري

4صنایع فلزي-جوشکاريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري

4علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري

4علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري

4علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري

4علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري

4عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري

4قدرت -الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري

4کاردانی فنی اینترنت و شبکه هاي گستردهآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري

4کاردانی فنی رباتآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري

4کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري

4مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري

4مهندسی برق- الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري

4نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري

4نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري

4نقشه برداري - نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري

4نقشه کشی عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري

4نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري

4نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري

4الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4امور دامیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4امور دامی - تکنولوژي پرورش دامآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4امور دامی - تکنولوژي پرورش طیورآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4امور زراعی و باغیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4امور زراعی و باغی-تکنولوژي تولیدات زراعیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4برق - الکترونیک و ابزار دقیقآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4تاسیسات -تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4حرارت مرکزي و تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4ساخت و تولیدآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4ساخت و تولید- قالبسازيآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4ساخت و تولید - ماشین ابزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4سفال و سرامیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4صنایع فلزي - صنایع فلزيآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4علمی - کاربردي امور دامی - تکنولوژي پرورش دامآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4علمی - کاربردي امور دامی - تکنولوژي پرورش طیورآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4علمی - کاربردي سفال و سرامیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4علمی - کاربردي صنایع شیمیایی - صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4علمی - کاربردي صنایع فلزي - صنایع فلزيآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4علمی - کاربردي متالورژي - ریخته گريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4علمی کاربردي امور زراعی و باغی - تکنولوژي تولیدات زراعیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4علمی کاربردي نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4فناوري تولیدات زراعیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4قدرت -الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4کاردانی فنی ابزار دقیقآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4کاردانی فنی تعمیر و نگهداري ماشین آالت صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4متالورژيآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4متالورژي-ریخته گريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4مهندسی برق- الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

4الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما سبزوار

4الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما سبزوار

4الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما سبزوار

4الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما سبزوار

4الکترونیک-رادیو و تلویزیونآموزشکده فنی و حرفه اي سما سبزوار

4الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما سبزوار

4تاسیسات -تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما سبزوار

4حرارت مرکزي و تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما سبزوار

4ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما سبزوار

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما سبزوار

4صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما سبزوار

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما سبزوار

4علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما سبزوار

4علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما سبزوار

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما سبزوار

4علمی - کاربردي صنایع شیمیایی - صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما سبزوار

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما سبزوار

4علمی - کاربردي مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما سبزوار

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سبزوار

4علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما سبزوار

4عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما سبزوار

4قدرت -الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما سبزوار

4کاردانی فنی نقشه کشی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما سبزوار

4کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما سبزوار

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما سبزوار

4کودکیاري -مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما سبزوار

4مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما سبزوار

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما سبزوار

4مهندسی برق- الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما سبزوار

4نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما سبزوار

4نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سبزوار

4نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سبزوار

4تأسیسات -تبریدآموزشکده فنی و حرفه اي سما سمنان

4ساخت و تولیدآموزشکده فنی و حرفه اي سما سمنان

4ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما سمنان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما سمنان

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما سمنان

4الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

4الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

4الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

4الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

4الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

4الکترونیک-رادیو و تلویزیونآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

4الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

4تاسیسات -تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

4تصویربرداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

4حرارت مرکزي و تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

4صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

4صنایع فلزي - صنایع فلزيآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

4علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

4علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

4علمی - کاربردي صنایع شیمیایی - صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

4علمی - کاربردي مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

4علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

4علمی کاربردي گرافیک- گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

4علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

4علمی کاربردي نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

4عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

4کاردانی حرفه اي تصویربرداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

4کاردانی حرفه اي تهیه و تولید فیلمآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

4کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

4کودکیاري -مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

4گرافیک-گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

4مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

4معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

4مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

4نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

4نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

4نقشه برداري - نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

4نقشه کشی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

4نقشه کشی عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

4نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

4نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

4هنرهاي تجسمی ـ نقاشیآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج

4تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما شاهرود

4تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما شاهرود

4حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما شاهرود

4ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما شاهرود

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما شاهرود

4صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما شاهرود

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما شاهرود

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما شاهرود

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما شاهرود

4علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما شاهرود

4کاردانی فنی برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما شاهرود

4کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما شاهرود

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما شاهرود

4معدن- استخراج معدنآموزشکده فنی و حرفه اي سما شاهرود

4نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما شاهرود

4نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما شاهرود

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما شبستر

4صنایع غذایی - کنترل کیفیت مواد غذاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما شبستر

4طراحی لباسآموزشکده فنی و حرفه اي سما شبستر

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما شبستر

4علمی کاربردي نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما شبستر

4کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما شبستر

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما شبستر

4نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما شبستر

4نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما شبستر

4نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما شبستر

4هنرهاي تجسمی - چاپ دستیآموزشکده فنی و حرفه اي سما شبستر

4تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما شوشتر

4تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما شوشتر

4حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما شوشتر

4علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما شوشتر

4علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرضا

4کاردان فنی مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرضا

4کاردانی حرفه اي مربیگري پایه فوتبالآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرضا

4کاردانی فنی مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرضا

4مربیگري پایه فوتبالآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرضا

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرضا

4الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرقدس

4الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرقدس



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرقدس

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرقدس

4علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرقدس

4الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرکرد

4الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرکرد

4الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرکرد

4الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرکرد

4الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرکرد

4امور دام و طیور - تکنولوژي پرورش طیورآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرکرد

4امور دامیآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرکرد

4امور دامی - تکنولوژي پرورش طیورآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرکرد

4برق - الکترونیک و ابزار دقیقآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرکرد

4تاسیساتآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرکرد

4تاسیسات -تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرکرد

4تأسیسات -تبریدآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرکرد

4تبریدآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرکرد

4تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرکرد

4تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرکرد

4حرارت مرکزي و تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرکرد

4حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرکرد

4ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرکرد

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرکرد

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرکرد

4علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرکرد

4علمی - کاربردي امور دامی - تکنولوژي پرورش طیورآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرکرد

4علمی - کاربردي تاسیسات - تبریدآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرکرد

4علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرکرد

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرکرد

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرکرد

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرکرد

4علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرکرد

4علمی کاربردي گرافیک- گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرکرد

4علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرکرد

4عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرکرد

4کاردانی فنی ابزار دقیقآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرکرد

4کاردانی فنی رباتآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرکرد

4کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرکرد

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرکرد

4گرافیک-گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرکرد

4معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرکرد

4مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرکرد

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرکرد

4مهندسی برق- الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرکرد

4نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرکرد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرکرد

4طراحی و دوختآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

4طراحی و دوخت - طراحی و دوختآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

4علمی - کاربردي طراحی و دوخت - طراحی و دوختآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

4علمی - کاربردي مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

4علمی کاربردي گرافیک- گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

4علمی کاربردي هنرهاي تجسمی-نقاشیآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

4فیلمسازيآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

4فیلمسازي- کمک کارگردانیآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

4کودکیاري -مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

4گرافیک-گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

4مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

4معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

4هنرهاي تجسمی ـ نقاشیآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز

4الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما علی آبادکتول

4الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما علی آبادکتول

4الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما علی آبادکتول

4الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما علی آبادکتول

4الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما علی آبادکتول

4تاسیسات -تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما علی آبادکتول

4تأسیسات -تبریدآموزشکده فنی و حرفه اي سما علی آبادکتول

4صنایع فلزي - صنایع فلزيآموزشکده فنی و حرفه اي سما علی آبادکتول

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما علی آبادکتول

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما علی آبادکتول

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما علی آبادکتول

4علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما علی آبادکتول

4قدرت -الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما علی آبادکتول

4کاردانی فنی جوشکاريآموزشکده فنی و حرفه اي سما علی آبادکتول

4کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما علی آبادکتول

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما علی آبادکتول

4مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما علی آبادکتول

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما علی آبادکتول

4مهندسی برق- الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما علی آبادکتول

4نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما علی آبادکتول

4نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما علی آبادکتول

4نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما علی آبادکتول

4تربیت کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما فسا

4کاردانی فنی معماري شهريآموزشکده فنی و حرفه اي سما فسا

4کودکیاري - مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما فسا

4امور زراعی و باغیآموزشکده فنی و حرفه اي سما فیروزآباد

4امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیآموزشکده فنی و حرفه اي سما فیروزآباد

4امور زراعی و باغی-تکنولوژي تولیدات زراعیآموزشکده فنی و حرفه اي سما فیروزآباد

4علمی - کاربردي مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما فیروزآباد

4علمی کاربردي امورزراعی وباغی-تکنولوژي تولیدات باغیآموزشکده فنی و حرفه اي سما فیروزآباد
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4فناوري تولیدات باغیآموزشکده فنی و حرفه اي سما فیروزآباد

4مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما فیروزآباد

4الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

4الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

4الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

4الکترونیک-رادیو و تلویزیونآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

4الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

4برق - الکترونیک و ابزار دقیقآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

4تاسیسات -تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

4تأسیسات -تبریدآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

4حرارت مرکزي و تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

4ساخت و تولید - ماشین ابزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

4ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

4ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

4صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

4صنایع فلزي - صنایع فلزيآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

4صنایع نساجی-صنایع نساجیآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

4علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

4علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

4علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

4علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

4عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

4کاردانی فنی ریخته گريآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

4کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

4مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

4نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

4نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

4نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

4معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما قشم

4الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما قم

4الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما قم

4الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما قم

4الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما قم

4تاسیسات -تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما قم

4تأسیسات -تبریدآموزشکده فنی و حرفه اي سما قم

4حرارت مرکزي و تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما قم

4ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما قم
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4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما قم

4صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما قم

4صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما قم

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما قم

4علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما قم

4علمی - کاربردي تاسیسات - تبریدآموزشکده فنی و حرفه اي سما قم

4علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما قم

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما قم

4علمی - کاربردي صنایع شیمیایی - صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما قم

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما قم

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما قم

4علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما قم

4علمی کاربردي نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما قم

4عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما قم

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما قم

4مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما قم

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما قم

4نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما قم

4نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما قم

4نقشه کشی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما قم

4نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما قم

4نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما قم

4تکنولوژي صنایع غذایی - روغن خوراکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما قوچان

4علمی - کاربردي مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما قوچان

4کودکیاري -مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما قوچان

4مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما قوچان

4تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما کازرون

4تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما کازرون

4حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما کازرون

4علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما کازرون

4الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما کاشان

4الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما کاشان

4الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما کاشان

4تاسیسات -تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما کاشان

4تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما کاشان

4تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما کاشان

4حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما کاشان

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما کاشان

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما کاشان

4علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما کاشان

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما کاشان

4مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما کاشان

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما کاشان
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4نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما کاشان

4نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما کاشان

4حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما کاشمر

4علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما کاشمر

4مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما کاشمر

4استخراج معدنآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمان

4الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمان

4الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمان

4الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمان

4الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمان

4الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمان

4تاسیساتآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمان

4تاسیسات -تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمان

4تأسیسات -تبریدآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمان

4تعمیر و نگهداري خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمان

4حرارت مرکزي و تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمان

4ساخت و تولیدآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمان

4ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمان

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمان

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمان

4علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمان

4علمی - کاربردي تاسیسات - تبریدآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمان

4علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمان

4علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمان

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمان

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمان

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمان

4علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمان

4عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمان

4کاردان فنی مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمان

4کاردانی فنی تعمیر و نگهداري ماشین آالت صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمان

4کاردانی فنی مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمان

4کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمان

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمان

4معدن- استخراج معدنآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمان

4مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمان

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمان

4مهندسی برق- الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمان

4نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمان

4نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمان

4نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمان

4الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمانشاه

4الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمانشاه

4برق - الکترونیک و ابزار دقیقآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمانشاه
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4ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمانشاه

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمانشاه

4صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمانشاه

4صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمانشاه

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمانشاه

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمانشاه

4علمی - کاربردي صنایع شیمیایی - صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمانشاه

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمانشاه

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمانشاه

4علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمانشاه

4عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمانشاه

4کاردانی فنی ابزار دقیقآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمانشاه

4کاردانی فنی مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمانشاه

4کاردانی فنی نقشه کشی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمانشاه

4کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمانشاه

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمانشاه

4معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمانشاه

4مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمانشاه

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمانشاه

4نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمانشاه

4نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمانشاه

4نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمانشاه

4نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما کیاکال

4نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما کیاکال

4الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما گچساران

4الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما گچساران

4الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما گچساران

4الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما گچساران

4الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما گچساران

4تاسیسات -تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما گچساران

4حرارت مرکزي و تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما گچساران

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما گچساران

4صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما گچساران

4صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما گچساران

4صنایع فلزي - صنایع فلزيآموزشکده فنی و حرفه اي سما گچساران

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما گچساران

4علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما گچساران

4علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما گچساران

4علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما گچساران

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما گچساران

4علمی - کاربردي صنایع شیمیایی - صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما گچساران

4علمی - کاربردي صنایع فلزي - صنایع فلزيآموزشکده فنی و حرفه اي سما گچساران

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما گچساران

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما گچساران
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4علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما گچساران

4علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما گچساران

4قدرت -الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما گچساران

4کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما گچساران

4کاردانی فنی شیمی صنایع غذاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما گچساران

4کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما گچساران

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما گچساران

4مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما گچساران

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما گچساران

4نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما گچساران

4نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما گچساران

4نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما گچساران

4الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرگان

4الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرگان

4الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرگان

4الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرگان

4امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرگان

4تأسیسات -تبریدآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرگان

4تبریدآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرگان

4تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرگان

4تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرگان

4تعمیر و نگهداري خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرگان

4حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرگان

4ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرگان

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرگان

4طراحی و دوختآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرگان

4طراحی و دوخت - طراحی و دوختآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرگان

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرگان

4علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرگان

4علمی - کاربردي تاسیسات - تبریدآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرگان

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرگان

4علمی - کاربردي طراحی و دوخت - طراحی و دوختآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرگان

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرگان

4علمی - کاربردي مدیریت خانوادهآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرگان

4علمی - کاربردي مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرگان

4علمی - کاربردي مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرگان

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرگان

4علمی کاربردي امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرگان

4علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرگان

4علمی کاربردي گرافیک- گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرگان

4علمی کاربردي هنرهاي تجسمی-نقاشیآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرگان

4عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرگان

4کاردان فنی مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرگان

4کاردانی فنی برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرگان
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4کاردانی فنی مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرگان

4کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرگان

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرگان

4کودکیاري -مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرگان

4گرافیک-گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرگان

4مدیریت خانواده - مدیریت خانوادهآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرگان

4مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرگان

4مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرگان

4مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرگان

4معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرگان

4مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرگان

4نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرگان

4نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرگان

4نقشه برداري - نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرگان

4نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرگان

4نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرگان

4هنرهاي تجسمی ـ نقاشیآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرگان

4امور دامیآموزشکده فنی و حرفه اي سما گناباد

4علمی - کاربردي مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما الرستان

4مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما الرستان

4الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما الهیجان

4الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما الهیجان

4الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما الهیجان

4الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما الهیجان

4ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما الهیجان

4ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما الهیجان

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما الهیجان

4صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما الهیجان

4صنایع فلزي-جوشکاريآموزشکده فنی و حرفه اي سما الهیجان

4صنایع فلزي - صنایع فلزيآموزشکده فنی و حرفه اي سما الهیجان

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما الهیجان

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما الهیجان

4علمی - کاربردي صنایع شیمیایی - صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما الهیجان

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما الهیجان

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما الهیجان

4علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما الهیجان

4عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما الهیجان

4قدرت -الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما الهیجان

4کاردانی فنی جوشکاريآموزشکده فنی و حرفه اي سما الهیجان

4کاردانی فنی شیمی صنایع غذاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما الهیجان

4کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما الهیجان

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما الهیجان

4مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما الهیجان

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما الهیجان
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4مهندسی برق- الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما الهیجان

4نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما الهیجان

4نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما الهیجان

4الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما لنگرود

4الکترونیک-رادیو و تلویزیونآموزشکده فنی و حرفه اي سما لنگرود

4الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما لنگرود

4تاسیسات -تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما لنگرود

4تأسیسات -تبریدآموزشکده فنی و حرفه اي سما لنگرود

4کاردانی فنی تعمیر و نگهداري ماشین آالت صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما لنگرود

4کاردانی فنی مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما لنگرود

4الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما ماهشهر

4الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ماهشهر

4الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ماهشهر

4تاسیسات -تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما ماهشهر

4ساخت و تولید - ماشین ابزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما ماهشهر

4ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما ماهشهر

4صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما ماهشهر

4صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما ماهشهر

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ماهشهر

4علمی - کاربردي صنایع شیمیایی - صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما ماهشهر

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما ماهشهر

4علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ماهشهر

4کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما ماهشهر

4کاردانی فنی معماري شهريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ماهشهر

4کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما ماهشهر

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما ماهشهر

4نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما ماهشهر

4تربیت کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما مبارکه

4تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مبارکه

4تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مبارکه

4علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مبارکه

4کودکیاري - مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما مبارکه

4مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما مبارکه

4تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مراغه

4تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مراغه

4حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مراغه

4صنایع غذایی - کنترل کیفیت مواد غذاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما مراغه

4علمی - کاربردي مدیریت خانوادهآموزشکده فنی و حرفه اي سما مراغه

4علمی - کاربردي مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما مراغه

4علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مراغه

4مدیریت خانوادهآموزشکده فنی و حرفه اي سما مراغه

4مدیریت خانواده - مدیریت خانوادهآموزشکده فنی و حرفه اي سما مراغه

4مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما مراغه

4مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما مراغه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرند

4تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرند

4حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرند

4علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرند

4کودکیاري - مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرند

4کودکیاري -مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرند

4مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرند

4الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرودشت

4الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرودشت

4الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرودشت

4الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرودشت

4امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرودشت

4تأسیسات -تبریدآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرودشت

4تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرودشت

4تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرودشت

4حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرودشت

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرودشت

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرودشت

4علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرودشت

4علمی - کاربردي تاسیسات - تبریدآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرودشت

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرودشت

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرودشت

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرودشت

4علمی کاربردي امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرودشت

4علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرودشت

4علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرودشت

4عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرودشت

4کاردانی فنی ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرودشت

4کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرودشت

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرودشت

4مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرودشت

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرودشت

4نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرودشت

4نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرودشت

4نقشه برداري - نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرودشت

4نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرودشت

4علمی - کاربردي مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما مسجدسلیمان

4کودکیاري -مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما مسجدسلیمان

4مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما مسجدسلیمان

4کودکیاري -مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما مالیر

4مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما مالیر

4امور دامیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان

4امور زراعی و باغیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان

4امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4علمی کاربردي امورزراعی وباغی-تکنولوژي تولیدات باغیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان

4فناوري تولیدات زراعیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان

4الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4امور دامیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4امور دامی - تکنولوژي پرورش دامآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4امور دامی - تکنولوژي پرورش طیورآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4برق - الکترونیک و ابزار دقیقآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4تاسیساتآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4تاسیسات -تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4تأسیسات -تبریدآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4تربیت کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4حرارت مرکزي و تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4صنایع فلزي - صنایع فلزيآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4علمی - کاربردي امور دامی - تکنولوژي پرورش دامآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4علمی - کاربردي تاسیسات - تبریدآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4علمی - کاربردي صنایع شیمیایی - صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4علمی - کاربردي صنایع فلزي - صنایع فلزيآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4علمی - کاربردي مدیریت خانوادهآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4علمی - کاربردي مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4علمی - کاربردي مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4علمی کاربردي امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4علمی کاربردي امورزراعی وباغی-تکنولوژي تولیدات باغیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4کاردان فنی عمران ـ نقشه برداري ( ژئودزي)آموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4کاردانی فنی ابزار دقیقآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4کاردانی فنی ماشین هاي زراعی و باغیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4کودکیاري -مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4کودکیاري -مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4مدیریت خانوادهآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4مکانیسین ماشینهاي کشاورزيآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4مهندسی برق- الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4مهندسی ماشین هاي کشاورزيآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4نقشه برداري - نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

4الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما نور

4الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما نور

4الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما نور

4الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما نور

4الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما نور

4تاسیسات -تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما نور

4حرارت مرکزي و تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما نور

4ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما نور

4ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما نور

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما نور

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما نور

4علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما نور

4علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما نور

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما نور

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما نور

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما نور

4علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما نور

4علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما نور

4عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما نور

4کاردانی فنی برنامه سازي کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما نور

4کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما نور



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما نور

4مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما نور

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما نور

4نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما نور

4نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما نور

4نقشه برداري - نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما نور

4نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما نور

4نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما نور

4الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور

4الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور

4الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور

4الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور

4الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور

4الکترونیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور

4امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور

4امور زراعی و باغیآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور

4تاسیساتآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور

4تاسیسات -تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور

4تأسیسات -تبریدآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور

4تربیت کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور

4تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور

4تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور

4حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور

4ساخت و تولیدآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور

4ساخت و تولید- قالبسازيآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور

4ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور

4صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور

4علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور

4علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور

4علمی - کاربردي مدیریت خانوادهآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور

4علمی - کاربردي مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور

4علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور

4علمی کاربردي امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور

4علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور

4علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور

4کاردانی فنی ابزار دقیقآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور

4کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور

4کودکیاري - مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4کودکیاري -مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور

4متالورژيآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور

4متالورژي-ریخته گريآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور

4مدیریت خانوادهآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور

4مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور

4مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور

4مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور

4نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور

4نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور

4نقشه کشی عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور

4نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور

4نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور

4نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور

4تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ورامین

4تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ورامین

4حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ورامین

4حسابداري بازرگانی -حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ورامین

4علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ورامین

4الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما همدان

4الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما همدان

4الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما همدان

4الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما همدان

4الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما همدان

4تاسیساتآموزشکده فنی و حرفه اي سما همدان

4تاسیسات -تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما همدان

4تأسیسات -تبریدآموزشکده فنی و حرفه اي سما همدان

4حرارت مرکزي و تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما همدان

4ساخت و تولید- قالبسازيآموزشکده فنی و حرفه اي سما همدان

4ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما همدان

4ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما همدان

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما همدان

4صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما همدان

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما همدان

4علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما همدان

4علمی - کاربردي تاسیسات - تبریدآموزشکده فنی و حرفه اي سما همدان

4علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما همدان

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما همدان

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما همدان

4علمی - کاربردي مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما همدان

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما همدان

4عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما همدان

4کاردانی فنی تعمیر و نگهداري ماشین آالت صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما همدان

4کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما همدان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما همدان

4مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما همدان

4مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما همدان

4مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما همدان

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما همدان

4مهندسی برق- الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما همدان

4نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما همدان

4نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما همدان

4نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما همدان

4نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما همدان

4الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما یاسوج

4الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما یاسوج

4برق - الکترونیک و ابزار دقیقآموزشکده فنی و حرفه اي سما یاسوج

4تاسیسات -تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما یاسوج

4تربیت کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما یاسوج

4تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما یاسوج

4تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما یاسوج

4حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما یاسوج

4علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما یاسوج

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما یاسوج

4علمی - کاربردي مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما یاسوج

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما یاسوج

4علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما یاسوج

4علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما یاسوج

4کاردانی فنی ابزار دقیقآموزشکده فنی و حرفه اي سما یاسوج

4کاردانی فنی برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما یاسوج

4کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما یاسوج

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما یاسوج

4کودکیاري - مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما یاسوج

4کودکیاري -مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما یاسوج

4مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما یاسوج

4معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما یاسوج

4نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما یاسوج

4نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما یاسوج

4نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما یاسوج

4برق - الکترونیک و ابزار دقیقآموزشکده فنی و حرفه اي سما یزد

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما یزد

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما یزد

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما یزد

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما یزد

4عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما یزد

4کاردانی فنی ابزار دقیقآموزشکده فنی و حرفه اي سما یزد

4کاردانی فنی بازرسی جوشآموزشکده فنی و حرفه اي سما یزد

4کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما یزد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما یزد

4نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما یزد

4نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما یزد

4نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما یزد

4مهندسی برق ـ قدرتپردیس علوم و تحقیقات اردبیل

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارپردیس علوم و تحقیقات اردبیل

4مهندسی کشاورزي- بیوتکنولوژي کشاورزيپردیس علوم و تحقیقات اردبیل

4مهندسی کشاورزي -اصالح نباتاتپردیس علوم و تحقیقات اردبیل

4مهندسی کشاورزي -زراعتپردیس علوم و تحقیقات اردبیل

4مهندسی معماريپردیس علوم و تحقیقات اردبیل

4مهندسی پزشکی - بیوالکتریکپردیس علوم و تحقیقات اصفهان

4مهندسی هسته اي - پرتو پزشکیپردیس علوم و تحقیقات اصفهان

4آموزش زبان انگلیسیپردیس علوم و تحقیقات ایالم

4حسابداريپردیس علوم و تحقیقات ایالم

4حقوق جزا و جرم شناسیپردیس علوم و تحقیقات ایالم

4حقوق خصوصیپردیس علوم و تحقیقات ایالم

4روانشناسی بالینیپردیس علوم و تحقیقات ایالم

4روانشناسی عمومیپردیس علوم و تحقیقات ایالم

4زبان و ادبیات عربپردیس علوم و تحقیقات ایالم

4شیمی -شیمی تجزیهپردیس علوم و تحقیقات ایالم

4علوم سیاسیپردیس علوم و تحقیقات ایالم

4مدیریت اجراییپردیس علوم و تحقیقات ایالم

4مدیریت بازرگانیپردیس علوم و تحقیقات ایالم

4مدیریت بازرگانی- بازاریابیپردیس علوم و تحقیقات ایالم

4مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیپردیس علوم و تحقیقات ایالم

پردیس علوم و تحقیقات ایالم

مهندسی کشاورزي - خاکشناسی گرایش پیدایش، رده بندي و 

4ارزیابی خاك

4مهندسی کشاورزي -زراعتپردیس علوم و تحقیقات ایالم

4مهندسی برق- سیستم هاي قدرتپردیس علوم و تحقیقات آذربایجان غربی

4مهندسی برق - مخابراتپردیس علوم و تحقیقات آذربایجان غربی

4مهندسی برق ـ قدرتپردیس علوم و تحقیقات آذربایجان غربی

4مهندسی عمران- ژئوتکنیکپردیس علوم و تحقیقات آذربایجان غربی

4مهندسی عمران - سازهپردیس علوم و تحقیقات آذربایجان غربی

4مهندسی عمران -مکانیک خاك وپیپردیس علوم و تحقیقات آذربایجان غربی

4مهندسی عمران -مهندسی سازهپردیس علوم و تحقیقات آذربایجان غربی

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارپردیس علوم و تحقیقات آذربایجان غربی

4مهندسی معماريپردیس علوم و تحقیقات آذربایجان غربی

4مهندسی عمران- ژئوتکنیکپردیس علوم و تحقیقات آیت اله آملی

4مهندسی عمران -راه وترابريپردیس علوم و تحقیقات آیت اله آملی

4انگل شناسی دامپزشکیپردیس علوم و تحقیقات بروجرد

4آموزش زبان انگلیسیپردیس علوم و تحقیقات بروجرد

4برنامه ریزي شهريپردیس علوم و تحقیقات بروجرد

4برنامه ریزي منطقه ايپردیس علوم و تحقیقات بروجرد

4حسابداريپردیس علوم و تحقیقات بروجرد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4حقوق جزا و جرم شناسیپردیس علوم و تحقیقات بروجرد

4حقوق خصوصیپردیس علوم و تحقیقات بروجرد

4روانشناسی بالینیپردیس علوم و تحقیقات بروجرد

4روانشناسی عمومیپردیس علوم و تحقیقات بروجرد

4ریاضی کاربرديپردیس علوم و تحقیقات بروجرد

4ریاضی کاربردي ـ تحقیق در عملیاتپردیس علوم و تحقیقات بروجرد

4شیمی -شیمی آلیپردیس علوم و تحقیقات بروجرد

4شیمی -شیمی تجزیهپردیس علوم و تحقیقات بروجرد

4شیمی -شیمی فیزیکپردیس علوم و تحقیقات بروجرد

4علوم اجتماعی -جامعه شناسیپردیس علوم و تحقیقات بروجرد

4مدیریت اجراییپردیس علوم و تحقیقات بروجرد

4مدیریت آموزشیپردیس علوم و تحقیقات بروجرد

4مدیریت مالیپردیس علوم و تحقیقات بروجرد

4مهندسی برق - کنترلپردیس علوم و تحقیقات بروجرد

4مهندسی برق ـ قدرتپردیس علوم و تحقیقات بروجرد

4مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختپردیس علوم و تحقیقات بروجرد

4مهندسی عمران -مهندسی سازهپردیس علوم و تحقیقات بروجرد

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارپردیس علوم و تحقیقات بروجرد

4مهندسی کشاورزي - علوم دامی - فیزیولوژي دامپردیس علوم و تحقیقات بروجرد

4مهندسی کشاورزي - علوم دامی گرایش فیزیولوژيپردیس علوم و تحقیقات بروجرد

4مهندسی معماريپردیس علوم و تحقیقات بروجرد

4مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيپردیس علوم و تحقیقات بروجرد

4آموزش زبان انگلیسیپردیس علوم و تحقیقات بوشهر

4تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشیپردیس علوم و تحقیقات بوشهر

4تربیت بدنی و علوم ورزشی -فیزیولوژي ورزشیپردیس علوم و تحقیقات بوشهر

4حسابداريپردیس علوم و تحقیقات بوشهر

4حقوق جزا و جرم شناسیپردیس علوم و تحقیقات بوشهر

4حقوق خصوصیپردیس علوم و تحقیقات بوشهر

4روانشناسی بالینیپردیس علوم و تحقیقات بوشهر

4روانشناسی عمومیپردیس علوم و تحقیقات بوشهر

4فیزیولوژي ورزشیپردیس علوم و تحقیقات بوشهر

4مدیریت اجراییپردیس علوم و تحقیقات بوشهر

4مهندسی برق ـ قدرتپردیس علوم و تحقیقات بوشهر

4مهندسی شیمی - بیوتکنولوژيپردیس علوم و تحقیقات بوشهر

4مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي کامپیوتريپردیس علوم و تحقیقات بوشهر

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارپردیس علوم و تحقیقات بوشهر

4مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعیپردیس علوم و تحقیقات بوشهر

4مهندسی محیط زیست ـ آب و فاضالبپردیس علوم و تحقیقات بوشهر

4مهندسی معماريپردیس علوم و تحقیقات بوشهر

4مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيپردیس علوم و تحقیقات بوشهر

4مهندسی هسته اي - مهندسی راکتورپردیس علوم و تحقیقات بوشهر

4حسابداريپردیس علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاري

4حقوق جزا و جرم شناسیپردیس علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاري

4روانشناسی عمومیپردیس علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاري



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی معماريپردیس علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاري

4الهیات و معارف اسالمی - تاریخ و تمدن ملل اسالمیپردیس علوم و تحقیقات خراسان شمالی

4تربیت بدنی وعلوم ورزشیپردیس علوم و تحقیقات خراسان شمالی

4روان شناسی عمومیپردیس علوم و تحقیقات خراسان شمالی

4روانشناسی تربیتیپردیس علوم و تحقیقات خراسان شمالی

4روانشناسی عمومیپردیس علوم و تحقیقات خراسان شمالی

4علم اطالعات و دانش شناسیپردیس علوم و تحقیقات خراسان شمالی

4علوم کتابداري و اطالع رسانیپردیس علوم و تحقیقات خراسان شمالی

4فیزیولوژي ورزشیپردیس علوم و تحقیقات خراسان شمالی

4الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیپردیس علوم و تحقیقات دامغان

4تربیت بدنی و علوم ورزشی -فیزیولوژي ورزشیپردیس علوم و تحقیقات دامغان

4تکنولوژي معماريپردیس علوم و تحقیقات دامغان

4حسابداريپردیس علوم و تحقیقات دامغان

4حقوق بین المللپردیس علوم و تحقیقات دامغان

4حقوق تجارت بین المللپردیس علوم و تحقیقات دامغان

4حقوق ثبت اسناد و امالكپردیس علوم و تحقیقات دامغان

4حقوق جزا و جرم شناسیپردیس علوم و تحقیقات دامغان

4حقوق خصوصیپردیس علوم و تحقیقات دامغان

4زیست شناسی- فیزیولوژي گیاهیپردیس علوم و تحقیقات دامغان

4زیست شناسی - بیوشیمی گرایش بیوشیمیپردیس علوم و تحقیقات دامغان

4زیست شناسی - علوم جانوري گرایش بیو سیستماتیک جانوريپردیس علوم و تحقیقات دامغان

4زیست شناسی - علوم جانوري گرایش زیست سلولی تکوینیپردیس علوم و تحقیقات دامغان

پردیس علوم و تحقیقات دامغان

زیست شناسی - علوم جانوري گرایش زیست شناسی سلولی و 

4تکوینی

4زیست شناسی - علوم جانوري گرایش سیستماتیک جانوريپردیس علوم و تحقیقات دامغان

4زیست شناسی - علوم جانوري گرایش فیزیولوژي جانوريپردیس علوم و تحقیقات دامغان

4زیست شناسی - علوم گیاهیپردیس علوم و تحقیقات دامغان

4زیست شناسی - فیزیولوژي جانوريپردیس علوم و تحقیقات دامغان

4زیست شناسی - میکروبیولوژيپردیس علوم و تحقیقات دامغان

4زیست شناسی -بیوشیمیپردیس علوم و تحقیقات دامغان

4زیست شناسی -ژنتیکپردیس علوم و تحقیقات دامغان

4زیست فناوري (بیوتکنولوژي) گرایش میکروبیپردیس علوم و تحقیقات دامغان

4شیمی - شیمی پلیمرپردیس علوم و تحقیقات دامغان

4شیمی -شیمی آلیپردیس علوم و تحقیقات دامغان

4شیمی -شیمی تجزیهپردیس علوم و تحقیقات دامغان

4علوم اسالمی - حقوق خصوصیپردیس علوم و تحقیقات دامغان

4فیزیولوژي ورزشیپردیس علوم و تحقیقات دامغان

4مهندسی معماريپردیس علوم و تحقیقات دامغان

4آموزش زبان انگلیسیپردیس علوم و تحقیقات دماوند

4حسابداريپردیس علوم و تحقیقات دماوند

4حقوق جزا و جرم شناسیپردیس علوم و تحقیقات دماوند



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4حقوق خصوصیپردیس علوم و تحقیقات دماوند

4علوم ارتباطات اجتماعیپردیس علوم و تحقیقات دماوند

4مدیریت اجراییپردیس علوم و تحقیقات دماوند

4مدیریت آموزشیپردیس علوم و تحقیقات دماوند

4مدیریت کسب و کار - رفتار سازمانی و منابع انسانیپردیس علوم و تحقیقات دماوند

4مهندسی برق- الکترونیکپردیس علوم و تحقیقات دماوند

4مهندسی برق - کنترلپردیس علوم و تحقیقات دماوند

4مهندسی برق ـ قدرتپردیس علوم و تحقیقات دماوند

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارپردیس علوم و تحقیقات دماوند

4مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيپردیس علوم و تحقیقات دماوند

4زیست شناسی- علوم جانوري - فیزیولوژي جانوريپردیس علوم و تحقیقات زنجان

4زیست شناسی - علوم جانوري گرایش فیزیولوژي جانوريپردیس علوم و تحقیقات زنجان

4زیست شناسی -ژنتیکپردیس علوم و تحقیقات زنجان

4طراحی شهريپردیس علوم و تحقیقات زنجان

4مهندسی برق ـ قدرتپردیس علوم و تحقیقات زنجان

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارپردیس علوم و تحقیقات زنجان

4مهندسی معماريپردیس علوم و تحقیقات زنجان

4زیست شناسی - میکروبیولوژيپردیس علوم و تحقیقات ساوه

4مهندسی برق- الکترونیکپردیس علوم و تحقیقات ساوه

4مهندسی برق ـ قدرتپردیس علوم و تحقیقات ساوه

4مهندسی صنایع - مهندسی صنایعپردیس علوم و تحقیقات ساوه

4مهندسی صنایع - مهندسی مالیپردیس علوم و تحقیقات ساوه

4مهندسی عمران -مهندسی سازهپردیس علوم و تحقیقات ساوه

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارپردیس علوم و تحقیقات ساوه

4مهندسی معماريپردیس علوم و تحقیقات ساوه

4مهندسی برق ـ قدرتپردیس علوم و تحقیقات سمنان

4مهندسی عمران- ژئوتکنیکپردیس علوم و تحقیقات سمنان

4مهندسی عمران - مهندسی زلزلهپردیس علوم و تحقیقات سمنان

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارپردیس علوم و تحقیقات سمنان

4مهندسی معماريپردیس علوم و تحقیقات سمنان

4مهندسی مکاترونیکپردیس علوم و تحقیقات سمنان

4مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيپردیس علوم و تحقیقات سمنان

4الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیپردیس علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان

4آموزش زبان انگلیسیپردیس علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان

4حسابداريپردیس علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان

4حقوق جزا و جرم شناسیپردیس علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان

4حقوق خصوصیپردیس علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان

4حقوق عمومیپردیس علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان

4روانشناسی بالینیپردیس علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان

4روانشناسی تربیتیپردیس علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان

4روانشناسی عمومیپردیس علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان

4زبان وادبیات فارسیپردیس علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان

4زمین شناسی - سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسیپردیس علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان

4علوم اجتماعی -جامعه شناسیپردیس علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4علوم سیاسیپردیس علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان

4فقه و مبانی حقوق اسالمیپردیس علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان

4مدیریت اجراییپردیس علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان

4مدیریت آموزشیپردیس علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان

4مدیریت دولتیپردیس علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان

پردیس علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان

مدیریت محیط زیست - مدیریت محیط زیست ،ایمنی، بهداشت 

4(اچ اس اي)

4مدیریت محیط زیست (اچ اس اي)پردیس علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان

4مهندسی معماريپردیس علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان

4آموزش زبان انگلیسیپردیس علوم و تحقیقات شاهرود

4حسابداريپردیس علوم و تحقیقات شاهرود

4حقوق جزا و جرم شناسیپردیس علوم و تحقیقات شاهرود

4حقوق خصوصیپردیس علوم و تحقیقات شاهرود

4روان شناسی عمومیپردیس علوم و تحقیقات شاهرود

4روانشناسی بالینیپردیس علوم و تحقیقات شاهرود

4روانشناسی عمومیپردیس علوم و تحقیقات شاهرود

4زبانشناسی همگانیپردیس علوم و تحقیقات شاهرود

4مدیریت اجراییپردیس علوم و تحقیقات شاهرود

4مدیریت دولتیپردیس علوم و تحقیقات شاهرود

4مدیریت صنعتیپردیس علوم و تحقیقات شاهرود

4مدیریت کسب و کار - رفتار سازمانی و منابع انسانیپردیس علوم و تحقیقات شاهرود

4مهندسی برق- الکترونیکپردیس علوم و تحقیقات شاهرود

4مهندسی برق ـ قدرتپردیس علوم و تحقیقات شاهرود

4مهندسی عمران - ژئودزيپردیس علوم و تحقیقات شاهرود

4مهندسی عمران - مهندسی راه و ترابريپردیس علوم و تحقیقات شاهرود

4مهندسی عمران -راه وترابريپردیس علوم و تحقیقات شاهرود

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارپردیس علوم و تحقیقات شاهرود

4مهندسی مواد - سرامیکپردیس علوم و تحقیقات شاهرود

4آموزش زبان انگلیسیپردیس علوم و تحقیقات شهرقدس

4حسابداريپردیس علوم و تحقیقات شهرقدس

4حقوق جزا و جرم شناسیپردیس علوم و تحقیقات شهرقدس

4حقوق خصوصیپردیس علوم و تحقیقات شهرقدس

4روانشناسی عمومیپردیس علوم و تحقیقات شهرقدس

4مترجمی زبان انگلیسیپردیس علوم و تحقیقات شهرقدس

4مدیریت بازرگانی- بازاریابیپردیس علوم و تحقیقات شهرقدس

4مدیریت مالیپردیس علوم و تحقیقات شهرقدس

4برنامه ریزي شهريپردیس علوم و تحقیقات قزوین

4ریاضی کاربردي ـ تحقیق در عملیاتپردیس علوم و تحقیقات قزوین

4مهندسی معماريپردیس علوم و تحقیقات قزوین

4ریاضی محضپردیس علوم و تحقیقات کردستان

4زیست شناسی - میکروبیولوژيپردیس علوم و تحقیقات کردستان

4زیست شناسی -بیوشیمیپردیس علوم و تحقیقات کردستان

4زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولیپردیس علوم و تحقیقات کردستان

4مهندسی برق- الکترونیکپردیس علوم و تحقیقات کردستان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی برق ـ قدرتپردیس علوم و تحقیقات کردستان

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارپردیس علوم و تحقیقات کردستان

4مهندسی معماريپردیس علوم و تحقیقات کردستان

4مهندسی مکاترونیکپردیس علوم و تحقیقات کردستان

4مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدپردیس علوم و تحقیقات کردستان

4مهندسی برق ـ قدرتپردیس علوم و تحقیقات کرمانشاه

4الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیپردیس علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد

4آموزش زبان انگلیسیپردیس علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد

4برنامه ریزي سیستمهاي اقتصاديپردیس علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد

4برنامه ریزي شهريپردیس علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد

4تربیت بدنی و علوم ورزشی -فیزیولوژي ورزشیپردیس علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد

4حسابداريپردیس علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد

4حقوق جزا و جرم شناسیپردیس علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد

4حقوق خصوصیپردیس علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد

4روانشناسی بالینیپردیس علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد

4روانشناسی عمومیپردیس علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد

4زیست شناسی - میکروبیولوژيپردیس علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد

4فیزیولوژي ورزشیپردیس علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد

4مدیریت اجراییپردیس علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد

4مدیریت بازرگانیپردیس علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد

4مدیریت دولتیپردیس علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد

4مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیپردیس علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد

4مدیریت دولتی- مدیریت نیروي انسانیپردیس علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد

4مدیریت دولتی-مدیریت تحولپردیس علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد

4مدیریت دولتی - تشکیالت و روشهاپردیس علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد

4مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیپردیس علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد

4مدیریت صنعتیپردیس علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد

4مهندسی برق ـ قدرتپردیس علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد

4مهندسی عمران-مهندسی آبپردیس علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد

4مهندسی عمران - مهندسی زلزلهپردیس علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد

4مهندسی عمران -سازه هاي هیدرولیکیپردیس علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد

4مهندسی عمران -مکانیک خاك وپیپردیس علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارپردیس علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد

4مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییپردیس علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد

4مهندسی معماريپردیس علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد

4آموزش زبان انگلیسیپردیس علوم و تحقیقات گلستان

4حسابداريپردیس علوم و تحقیقات گلستان

4حقوق جزا و جرم شناسیپردیس علوم و تحقیقات گلستان

4حقوق خصوصیپردیس علوم و تحقیقات گلستان

4روان شناسی عمومیپردیس علوم و تحقیقات گلستان

4روانشناسی عمومیپردیس علوم و تحقیقات گلستان

4مدیریت اجراییپردیس علوم و تحقیقات گلستان

4مدیریت آموزشیپردیس علوم و تحقیقات گلستان

4مهندسی برق ـ قدرتپردیس علوم و تحقیقات گلستان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی برق- الکترونیکپردیس علوم و تحقیقات گیالن

4مهندسی برق ـ قدرتپردیس علوم و تحقیقات گیالن

4مهندسی پزشکی - بیومکانیکپردیس علوم و تحقیقات گیالن

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارپردیس علوم و تحقیقات گیالن

4الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیپردیس علوم و تحقیقات لرستان

4حسابداريپردیس علوم و تحقیقات لرستان

4حقوق جزا و جرم شناسیپردیس علوم و تحقیقات لرستان

4حقوق خصوصیپردیس علوم و تحقیقات لرستان

4مدیریت آموزشیپردیس علوم و تحقیقات لرستان

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارپردیس علوم و تحقیقات لرستان

4ریاضی کاربرديپردیس علوم و تحقیقات مازندران

4شیمی -شیمی آلیپردیس علوم و تحقیقات مازندران

4فیزیک - حالت جامدپردیس علوم و تحقیقات مازندران

4مهندسی برق- سیستم هاي قدرتپردیس علوم و تحقیقات مازندران

4مهندسی برق ـ قدرتپردیس علوم و تحقیقات مازندران

4مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختپردیس علوم و تحقیقات مازندران

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارپردیس علوم و تحقیقات مازندران

4مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییپردیس علوم و تحقیقات مازندران

4مهندسی کشاورزي -زراعتپردیس علوم و تحقیقات مازندران

4آموزش زبان انگلیسیپردیس علوم و تحقیقات مرکزي

4برنامه ریزي شهريپردیس علوم و تحقیقات مرکزي

4حسابداريپردیس علوم و تحقیقات مرکزي

4حقوق جزا و جرم شناسیپردیس علوم و تحقیقات مرکزي

4حقوق خصوصیپردیس علوم و تحقیقات مرکزي

4روانشناسی بالینیپردیس علوم و تحقیقات مرکزي

4روانشناسی عمومیپردیس علوم و تحقیقات مرکزي

4مدیریت اجراییپردیس علوم و تحقیقات مرکزي

4مدیریت دولتیپردیس علوم و تحقیقات مرکزي

4مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیپردیس علوم و تحقیقات مرکزي

4مشاوره - مشاوره خانوادهپردیس علوم و تحقیقات مرکزي

4مشاوره و راهنماییپردیس علوم و تحقیقات مرکزي

4مهندسی معماريپردیس علوم و تحقیقات مرکزي

4آموزش زبان انگلیسیپردیس علوم و تحقیقات هرمزگان

4تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشیپردیس علوم و تحقیقات هرمزگان

4حسابداريپردیس علوم و تحقیقات هرمزگان

4حقوق جزا و جرم شناسیپردیس علوم و تحقیقات هرمزگان

4حقوق خصوصیپردیس علوم و تحقیقات هرمزگان

4حقوق عمومیپردیس علوم و تحقیقات هرمزگان

4روانشناسی بالینیپردیس علوم و تحقیقات هرمزگان

4روانشناسی تربیتیپردیس علوم و تحقیقات هرمزگان

4روانشناسی عمومیپردیس علوم و تحقیقات هرمزگان

4زبان وادبیات فارسیپردیس علوم و تحقیقات هرمزگان

4علوم اجتماعی -جامعه شناسیپردیس علوم و تحقیقات هرمزگان

4مدیریت اجراییپردیس علوم و تحقیقات هرمزگان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مدیریت آموزشیپردیس علوم و تحقیقات هرمزگان

4مدیریت آموزشیپردیس علوم و تحقیقات هرمزگان

4مدیریت ورزشیپردیس علوم و تحقیقات هرمزگان

4مهندسی برق- الکترونیکپردیس علوم و تحقیقات هرمزگان

4مهندسی برق ـ قدرتپردیس علوم و تحقیقات هرمزگان

4مهندسی صنایع - مهندسی صنایعپردیس علوم و تحقیقات هرمزگان

4مهندسی عمران-مهندسی آبپردیس علوم و تحقیقات هرمزگان

4مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیپردیس علوم و تحقیقات هرمزگان

4مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آبپردیس علوم و تحقیقات هرمزگان

4مهندسی عمران -سازه هاي هیدرولیکیپردیس علوم و تحقیقات هرمزگان

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارپردیس علوم و تحقیقات هرمزگان

4مهندسی مواد-جوشکاريپردیس علوم و تحقیقات هرمزگان

4ریاضیپردیس علوم و تحقیقات همدان

4ریاضی - ریاضی کاربرديپردیس علوم و تحقیقات همدان

4ریاضی کاربرديپردیس علوم و تحقیقات همدان

4ریاضی کاربردي ـ آنالیز عدديپردیس علوم و تحقیقات همدان

4طراحی کاربرديپردیس علوم و تحقیقات همدان

4فیزیک- اتمی و مولکولیپردیس علوم و تحقیقات همدان

4فیزیک - حالت جامدپردیس علوم و تحقیقات همدان

4فیزیک - ذرات بنیادي و نظریه میدانهاپردیس علوم و تحقیقات همدان

4مهندسی برق ـ قدرتپردیس علوم و تحقیقات همدان

4مهندسی عمران- ژئوتکنیکپردیس علوم و تحقیقات همدان

4مهندسی عمران -مکانیک خاك وپیپردیس علوم و تحقیقات همدان

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارپردیس علوم و تحقیقات همدان

4مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديپردیس علوم و تحقیقات همدان

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذاییپردیس علوم و تحقیقات یزد

4مهندسی برق- الکترونیکپردیس علوم و تحقیقات یزد

4مهندسی برق ـ قدرتپردیس علوم و تحقیقات یزد

4مهندسی پزشکی-بیومتریالپردیس علوم و تحقیقات یزد

4مهندسی پزشکی - بیومکانیکپردیس علوم و تحقیقات یزد

4مهندسی پلیمر - صنایع پلیمرپردیس علوم و تحقیقات یزد

4مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختپردیس علوم و تحقیقات یزد

4مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريپردیس علوم و تحقیقات یزد

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارپردیس علوم و تحقیقات یزد

4مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییپردیس علوم و تحقیقات یزد

4مهندسی کشاورزي -علوم وصنایع غذایی- تکنولوژي مواد غذاییپردیس علوم و تحقیقات یزد

4مهندسی کشاورزي ـ مدیریت کشاورزيپردیس علوم و تحقیقات یزد

4مهندسی معدن - مهندسی فرآوري مواد معدنیپردیس علوم و تحقیقات یزد

4مهندسی معدن -فرآوري مواد معدنیپردیس علوم و تحقیقات یزد

4مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيپردیس علوم و تحقیقات یزد

پردیس علوم و تحقیقات یزد

مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست گرایش آلودگیهاي محیط 

4زیست

4مهندسی نفتپردیس علوم و تحقیقات یزد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4حسابداريمرکز خنج

4علمی کاربردي حسابداريمرکز خنج

4کاردانی حرفه اي حقوق- حقوق ثبتیمرکز خنج

4مدیریت بازرگانیمرکز خنج

4علمی کاربردي گرافیک- گرافیکمرکز سردرود

4علمی کاربردي معماريمرکز سردرود

4کاردانی معماريمرکز سردرود

4گرافیک-گرافیکمرکز سردرود

4معماريمرکز سردرود

4مهندسی معماريمرکز سردرود

4الکتروتکنیکمرکز شهریار

4الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز شهریار

4ساخت و تولید - ماشین ابزارمرکز شهریار

4ساخت و تولید - ماشین افزارمرکز شهریار

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز شهریار

4صنایع شیمیاییمرکز شهریار

4صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییمرکز شهریار

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز شهریار

4علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارمرکز شهریار

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانمرکز شهریار

4علمی - کاربردي صنایع شیمیایی - صنایع شیمیاییمرکز شهریار

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز شهریار

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريمرکز شهریار

4علمی کاربردي معماريمرکز شهریار

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز شهریار

4عمرانمرکز شهریار

4فتوگرافیک گرافیکمرکز شهریار

4کاردان فنی الکترونیکمرکز شهریار

4کاردان فنی برق - الکترونیکمرکز شهریار

4کاردان فنی برق - الکترونیکمرکز شهریار

4کاردانی تکنولوژي صنایع غذاییمرکز شهریار

4کاردانی فنی برقمرکز شهریار

4کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز شهریار

4کامپیوترمرکز شهریار

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز شهریار

4گرافیک-گرافیکمرکز شهریار

4معماريمرکز شهریار

4مکانیک خودرومرکز شهریار

4مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز شهریار

4مهندسی نرم افزار کامپیوترمرکز شهریار

4مهندسی اجرایی عمرانمرکز شهریار

4مهندسی برقمرکز شهریار

4مهندسی برق- الکترونیکمرکز شهریار

4مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیکمرکز شهریار



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتالمرکز شهریار

4مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالمرکز شهریار

4مهندسی برق - کنترلمرکز شهریار

4مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکمرکز شهریار

4مهندسی تکنولوژي برق- قدرتمرکز شهریار

4مهندسی تکنولوژي برق - قدرتمرکز شهریار

4مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیاییمرکز شهریار

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز شهریار

4مهندسی حرفه اي صنایع شیمیاییمرکز شهریار

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارمرکز شهریار

4مهندسی حرفه اي معماريمرکز شهریار

4مهندسی سیستمهاي اقتصادي - اجتماعیمرکز شهریار

4مهندسی شیمیمرکز شهریار

4مهندسی شیمی - صنایع گازمرکز شهریار

4مهندسی شیمی - فرآوري و انتقال گازمرکز شهریار

4مهندسی صنایعمرکز شهریار

4مهندسی صنایع - سیستم هاي کالنمرکز شهریار

4مهندسی صنایع - سیستم هاي کالن اقتصادي و اجتماعیمرکز شهریار

4مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وريمرکز شهریار

4مهندسی صنایع - مهندسی صنایعمرکز شهریار

4مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وريمرکز شهریار

4مهندسی عمرانمرکز شهریار

4مهندسی عمران - سازهمرکز شهریار

4مهندسی عمران - مهندسی حمل و نقلمرکز شهریار

4مهندسی عمران -مهندسی سازهمرکز شهریار

4مهندسی عمران ـ حمل و نقلمرکز شهریار

4مهندسی فناوري صنایع شیمیاییمرکز شهریار

4مهندسی کامپیوترمرکز شهریار

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارمرکز شهریار

4مهندسی نفتمرکز شهریار

4نرم افزار کامپیوترمرکز شهریار

4نقشه کشی معماري- معماريمرکز شهریار

4حسابداريمرکز صباشهر

4حقوقمرکز صباشهر

4حقوق - حقوق ثبتیمرکز صباشهر

4حقوق عمومیمرکز صباشهر

4روان شناسیمرکز صباشهر

4روانشناسیمرکز صباشهر

4علمی کاربردي حسابداريمرکز صباشهر

4کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیمرکز صباشهر

4مدیریت آموزشیمرکز صباشهر

4اصالح نژاد دامواحد ابهر

4اقتصادواحد ابهر

4اقتصاد اسالمیواحد ابهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4اقتصاد بازرگانیواحد ابهر

4اقتصاد کشاورزيواحد ابهر

4اقتصادانرژيواحد ابهر

4الکتروتکنیکواحد ابهر

4الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد ابهر

4الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد ابهر

4الهیات و معارف اسالمیواحد ابهر

4امورتربیتی ومشاورهواحد ابهر

4انگل شناسی دامپزشکیواحد ابهر

4انگل شناسیواحد ابهر

4آموزش ابتداییواحد ابهر

4آموزش دینی و عربیواحد ابهر

4آموزش زبان انگلیسیواحد ابهر

4آموزش و پرورش ابتداییواحد ابهر

4باستان شناسیواحد ابهر

4باستان شناسیواحد ابهر

4باستان شناسی - پیش از تاریخواحد ابهر

4باستان شناسی - پیش از تاریخ ایرانواحد ابهر

4باستان شناسی - دوران اسالمیواحد ابهر

4باستان شناسی - دوران تاریخیواحد ابهر

4باستان شناسی - دوران تاریخی ایرانواحد ابهر

4باستان شناسی گرایش پیش از تاریخواحد ابهر

واحد ابهر

باستان شناسی گرایش تمدن و فرهنگ اسالمی و سرزمین هاي 

4دیگر

4باستان شناسی گرایش دوران تاریخیواحد ابهر

4بیمهواحد ابهر

4پرستاريواحد ابهر

4تاریخواحد ابهر

4تاریخ - تاریخ ایران باستانواحد ابهر

4تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسالمواحد ابهر

4تاریخ - تاریخ ایران قبل از اسالمواحد ابهر

4تاریخ -تاریخ اسالمواحد ابهر

4تاریخ -تاریخ ایران اسالمیواحد ابهر

4تاریخ -تاریخ عمومی جهانواحد ابهر

4تربیت بدنیواحد ابهر

4تربیت بدنی - مربیگريواحد ابهر

4تربیت بدنی و علوم ورزشی - روانشناسی ورزشیواحد ابهر

4تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد ابهر

4تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد ابهر

4تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد ابهر

4تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد ابهر

4تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد ابهر

4تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد ابهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد ابهر

4تولید صنعتیواحد ابهر

4تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد ابهر

4جامعه شناسی ورزشیواحد ابهر

4جنگلداريواحد ابهر

4حسابداريواحد ابهر

4حسابداري- مالیاتیواحد ابهر

4حسابداري - حسابرسیواحد ابهر

4حسابداري -دولتیواحد ابهر

4حسابرسیواحد ابهر

4دامپزشکیواحد ابهر

4دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد ابهر

4دبیري زبان وادبیات فارسیواحد ابهر

4دینی وعربیواحد ابهر

4راهنمایی و مشاورهواحد ابهر

4روان شناسیواحد ابهر

4روان شناسی اسالمی - روان شناسی مثبت گراواحد ابهر

4روان شناسی عمومیواحد ابهر

4روان شناسی ورزشیواحد ابهر

4روانشناسیواحد ابهر

4روانشناسی - روانشناسی عمومیواحد ابهر

4روانشناسی اسالمی - روانشناسی مثبت گراواحد ابهر

4روانشناسی عمومیواحد ابهر

4روانشناسی ورزشیواحد ابهر

4روزنامه نگاريواحد ابهر

4ریخته گريواحد ابهر

4زبان و ادبیات فارسی- ادبیات تطبیقیواحد ابهر

4زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی (فارسی - عربی)واحد ابهر

4زبان وادبیات فارسیواحد ابهر

4زبان هاي باستانی ایرانواحد ابهر

4ساخت و تولیدواحد ابهر

4سخت افزار کامپیوترواحد ابهر

4صنایع شیمیاییواحد ابهر

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد ابهر

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد ابهر

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد ابهر

4علمی کاربردي برق - قدرتواحد ابهر

4علمی کاربردي برق صنعتیواحد ابهر

4علمی کاربردي حسابداريواحد ابهر

4علمی کاربردي سخت افزارکامپیوترواحد ابهر

4علمی کاربردي معماريواحد ابهر

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد ابهر

4علوم اجتماعی - پژوهشگري علوم اجتماعیواحد ابهر

4علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاريواحد ابهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4علوم اقتصاديواحد ابهر

4علوم اقتصادي - اقتصاد اسالمیواحد ابهر

4علوم اقتصادي - اقتصاد انرژيواحد ابهر

4علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگانیواحد ابهر

4علوم اقتصادي - اقتصاد پولیواحد ابهر

4علوم اقتصادي - اقتصاد صنعتیواحد ابهر

4علوم باغبانیواحد ابهر

4علوم باغبانی- سبزي کاريواحد ابهر

4علوم باغبانی-بیوتکنولوژي و ژنتیک مولکولی محصوالت باغبانیواحد ابهر

4علوم باغبانی-فیزیولوژي و اصالح درختان میوهواحد ابهر

4علوم باغبانی-فیزیولوژي و اصالح گل و گیاهان زینتیواحد ابهر

4علوم باغبانی-فیزیولوژي و اصالح گیاهان دارویی، ادویه اي و عطريواحد ابهر

واحد ابهر

علوم باغبانی-فیزیولوژي و فناوري پس از برداشت محصوالت 

4باغبانی

4علوم باغبانی-گیاهان دارویی ، ادویه اي و نوشابه ايواحد ابهر

4علوم باغبانی - گیاهان زینتیواحد ابهر

4علوم باغبانی - میوه کاريواحد ابهر

4علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد ابهر

4علوم دامیواحد ابهر

4علوم دامی - اصالح نژاد دامواحد ابهر

4علوم دامی - تغذیه دامواحد ابهر

4علوم دامی - ژنتیک و اصالح دام و طیورواحد ابهر

4علوم و مهندسی باغبانیواحد ابهر

4علوم و مهندسی باغبانی - اصالح و بیوتکنولوژي گیاهان باغبانیواحد ابهر

4علوم و مهندسی باغبانی - تولید محصوالت گلخانه ايواحد ابهر

4علوم و مهندسی باغبانی - درختان میوهواحد ابهر

4علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان داروییواحد ابهر

4علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان زینتیواحد ابهر

4علوم ورزشیواحد ابهر

4عمرانواحد ابهر

4فرهنگ و زبانهاي باستانیواحد ابهر

4فناوري پرورش دامواحد ابهر

4قدرت -الکتروتکنیکواحد ابهر

4کاردانی دامپزشکیواحد ابهر

4کاردان فنی برقواحد ابهر

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد ابهر

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد ابهر

4کاردان فنی برق - قدرتواحد ابهر

4کاردان فنی مکانیکواحد ابهر

4کاردان فنی مکانیک - تاسیسات بهداشتی و گازرسانیواحد ابهر

4کاردان فنی مکانیک -صنایع اتومبیلواحد ابهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4کاردان فنی مکانیک ـ نقشه کشی صنعتیواحد ابهر

4کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد ابهر

4کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد ابهر

4کاردانی بیمهواحد ابهر

4کاردانی سخت افزار کامپیوترواحد ابهر

4کاردانی علوم ورزشیواحد ابهر

4کاردانی فنی برقواحد ابهر

4کاردانی فنی صنایع دارویی _ تولید داروواحد ابهر

4کاردانی فنی مکانیکواحد ابهر

4کاردانی معماريواحد ابهر

4کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد ابهر

4کامپیوترواحد ابهر

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد ابهر

4گردشگريواحد ابهر

4مالی - مهندسی مالیواحد ابهر

4مدیریت امور بانکیواحد ابهر

4مدیریت امورشهريواحد ابهر

4مدیریت بازرگانیواحد ابهر

4مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد ابهر

4مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلیواحد ابهر

4مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابیواحد ابهر

4مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللیواحد ابهر

4مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد ابهر

4مدیریت بازرگانی - کارآفرینیواحد ابهر

4مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیکواحد ابهر

4مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمهواحد ابهر

4مدیریت بازرگانی - مدیریت تحولواحد ابهر

4مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد ابهر

4مدیریت بیمهواحد ابهر

4مدیریت جهانگرديواحد ابهر

4مدیریت شهريواحد ابهر

4مدیریت صنعتیواحد ابهر

4مدیریت صنعتی - مالیواحد ابهر

4مدیریت کشاورزيواحد ابهر

4مدیریت کشاورزي - مدیریت کشاورزيواحد ابهر

4مدیریت مالیواحد ابهر

4مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزشواحد ابهر

4مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشیواحد ابهر

4مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخیواحد ابهر

4مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخیواحد ابهر

واحد ابهر

مرمت و احیاي ابنیه و بافت هاي تاریخی - حفاظت و مرمت میراث 

4معماري

واحد ابهر

مرمت و احیاي ابنیه و بافتهاي تاریخی - حفاظت و مرمت میراث 

4معماري



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مرمت و احیاي بناها و بافتهاي تاریخیواحد ابهر

4مشاورهواحد ابهر

4مشاوره - مشاوره خانوادهواحد ابهر

4مشاوره ـ مشاوره مدرسهواحد ابهر

4مشاوره و راهنماییواحد ابهر

4معارف اسالمیواحد ابهر

4معماريواحد ابهر

4معماري داخلیواحد ابهر

4مکانیک خودروواحد ابهر

4مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکیواحد ابهر

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد ابهر

4مهندسی برقواحد ابهر

4مهندسی برق- الکترونیکواحد ابهر

4مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد ابهر

4مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیکواحد ابهر

4مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد ابهر

4مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژيواحد ابهر

4مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستمهاي انرژي الکتریکیواحد ابهر

4مهندسی برق - سامانه هاي برقی حمل و نقلواحد ابهر

4مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتالواحد ابهر

4مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد ابهر

4مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد ابهر

4مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد ابهر

4مهندسی برق ـ قدرتواحد ابهر

4مهندسی پزشکیواحد ابهر

4مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد ابهر

4مهندسی پلیمرواحد ابهر

4مهندسی پلیمر - پلیمرواحد ابهر

4مهندسی پلیمر - صنایع پلیمرواحد ابهر

4مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد ابهر

4مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد ابهر

4مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد ابهر

4مهندسی تکنولوژي ساخت و تولیدواحد ابهر

4مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید-قالبسازيواحد ابهر

4مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیاییواحد ابهر

4مهندسی تکنولوژي معماريواحد ابهر

4مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد ابهر

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد ابهر

4مهندسی تولیدات دامیواحد ابهر

4مهندسی تولیدات گیاهی- باغبانیواحد ابهر

4مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد ابهر

4مهندسی حرفه اي ایمنی صنعتیواحد ابهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی حرفه اي ساخت و تولیدواحد ابهر

4مهندسی حرفه اي علوم دامیواحد ابهر

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد ابهر

4مهندسی حرفه اي معماريواحد ابهر

4مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد ابهر

4مهندسی صنایعواحد ابهر

4مهندسی صنایع - برنامه ریزي و تحلیل سیستمهاواحد ابهر

4مهندسی صنایع - تولید صنعتیواحد ابهر

4مهندسی صنایع - لجستیک و زنجیره تامینواحد ابهر

4مهندسی صنایع - مهندسی صنایعواحد ابهر

4مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وريواحد ابهر

4مهندسی علوم دامیواحد ابهر

4مهندسی عمرانواحد ابهر

4مهندسی فضاي سبزواحد ابهر

4مهندسی فناوري ساخت و تولید - قالبسازيواحد ابهر

4مهندسی فناوري صنایع شیمیاییواحد ابهر

4مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد ابهر

4مهندسی کامپیوترواحد ابهر

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد ابهر

واحد ابهر

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح 

4درختان میوه

واحد ابهر

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح سبزي 

4ها

واحد ابهر

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح گل و 

4گیاهان زینتی

واحد ابهر

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح 

4گیاهان دارویی، ادویه اي و عطري

واحد ابهر

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و فناوري پس 

4از برداشت محصوالت باغبانی

4مهندسی کشاورزي-علوم دامی گرایش اصالح نژاددامواحد ابهر

4مهندسی کشاورزي - اقتصاد کشاورزيواحد ابهر

4مهندسی کشاورزي - علوم باغبانیواحد ابهر

واحد ابهر

مهندسی کشاورزي - علوم باغبانی گرایش بیوتکنولوژي و ژنتیک 

4مولکولی محصوالت باغبانی

4مهندسی کشاورزي - علوم دامیواحد ابهر

4مهندسی کشاورزي - علوم دامی گرایش تغذیه دامواحد ابهر

4مهندسی کشاورزي -علوم باغبانی گرایش سبزي کاريواحد ابهر

واحد ابهر

مهندسی کشاورزي -علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی، ادویه اي 

4و نوشابه اي

4مهندسی کشاورزي -علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتیواحد ابهر

4مهندسی کشاورزي -علوم باغبانی گرایش میوه کاريواحد ابهر

4مهندسی کشاورزي ـ مدیریت کشاورزيواحد ابهر

4مهندسی مالیواحد ابهر

4مهندسی معماريواحد ابهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولیدواحد ابهر

واحد ابهر

مهندسی مکاترونیک گرایش طراحی رباتها و سیستمهاي 

4مکاترونیکی

4مهندسی مکانیکواحد ابهر

4مهندسی مکانیک - مکانیک در طراحی جامداتواحد ابهر

4مهندسی مکانیک -طراحی جامداتواحد ابهر

4مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد ابهر

4مهندسی منابع طبیعی - جنگلداريواحد ابهر

4نرم افزار کامپیوترواحد ابهر

4نقشه کشی صنعتیواحد ابهر

4نقشه کشی عمومیواحد ابهر

4نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد ابهر

4نقشه کشی معماريواحد ابهر

4نقشه کشی معماري- معماريواحد ابهر

4پرستاريواحد ابهر-ظرفیت مازاد خودگردان

4ادبیات نمایشیواحد اراك

4ارتباطات اجتماعیواحد اراك

4اقتصادواحد اراك

4اقتصاد بازرگانیواحد اراك

4اقتصاد نظريواحد اراك

4الهیات و معارف اسالمیواحد اراك

4الهیات و معارف اسالمی - تاریخ و تمدن ملل اسالمیواحد اراك

4الهیات و معارف اسالمی - علوم قرآن و حدیثواحد اراك

4الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد اراك

4امور اداريواحد اراك

4امور بانکیواحد اراك

4آموزش ابتداییواحد اراك

4آموزش دینی - عربیواحد اراك

4آموزش دینی و عربیواحد اراك

4آموزش زبان انگلیسیواحد اراك

4آموزش و پرورش ابتداییواحد اراك

4بازیگريواحد اراك

4برنامه ریزي اجتماعی و تعاونواحد اراك

4برنامه ریزي درسیواحد اراك

4برنامه ریزي شهريواحد اراك

4بهداشت خانوادهواحد اراك

4بهداشت عمومیواحد اراك

4بهداشت عمومی(گرایش بهداشت خانواده)واحد اراك

4پرستاريواحد اراك

4پژوهشگري علوم اجتماعیواحد اراك

4تاریخ و تمدن ملل اسالمیواحد اراك

4تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشواحد اراك

4تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش - تعلیم و تربیت اسالمیواحد اراك

4تبلیغ و ارتباطات فرهنگیواحد اراك



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4تربیت کودكواحد اراك

4تربیت بدنیواحد اراك

4تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد اراك

4تربیت بدنی - مربیگريواحد اراك

4تربیت بدنی - معلمیواحد اراك

4تربیت بدنی و علوم ورزشی- ورزش همگانیواحد اراك

4تربیت بدنی و علوم ورزشی-بیومکانیک ورزشیواحد اراك

4تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشیواحد اراك

4تربیت بدنی و علوم ورزشی - رفتار حرکتیواحد اراك

4تربیت بدنی و علوم ورزشی -فیزیولوژي ورزشیواحد اراك

4تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد اراك

4تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد اراك

4تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد اراك

4تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد اراك

4تربیت معلم تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد اراك

4تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد اراك

4تربیت معلم قرآن مجیدواحد اراك

4توسعه اقتصادي و برنامه ریزيواحد اراك

4جامعه شناسیواحد اراك

4جامعه شناسی - جامعه شناسی اقتصادي و توسعهواحد اراك

4جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادي و توسعهواحد اراك

4حرفه اي طراحی و تکنولوژي دوختواحد اراك

4حسابداريواحد اراك

4حسابداري- مالیاتیواحد اراك

4حسابداري - حسابرسیواحد اراك

4حسابداري -دولتیواحد اراك

4حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد اراك

4حقوقواحد اراك

4حقوق - حقوق ثبتیواحد اراك

4حقوق جزا و جرم شناسیواحد اراك

4حقوق خصوصیواحد اراك

4حقوق عمومیواحد اراك

4دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد اراك

4دبیري تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد اراك

4دبیري زبان انگلیسیواحد اراك

4دبیري زبان وادبیات فارسیواحد اراك

4روابط عمومیواحد اراك

4روان شناسیواحد اراك

4روان شناسی بالینیواحد اراك

4روان شناسی تربیتیواحد اراك

4روان شناسی عمومیواحد اراك

4روانشناسیواحد اراك

4روانشناسی - روانشناسی عمومیواحد اراك

4روانشناسی بالینیواحد اراك



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4روانشناسی تربیتیواحد اراك

4روانشناسی عمومیواحد اراك

4روزنامه نگاريواحد اراك

4زبان انگلیسیواحد اراك

4زبان فرانسه - ادبیواحد اراك

4زبان فرانسه - مترجمیواحد اراك

4زبان فرانسه شاخه ادبیواحد اراك

4زبان فرانسه شاخه مترجمیواحد اراك

4زبان و ادبیات فارسی - ادبیات پایداريواحد اراك

4زبان و ادبیات فارسی - ادبیات غناییواحد اراك

4زبان و ادبیات فرانسهواحد اراك

4زبان وادبیات انگلیسیواحد اراك

4زبان وادبیات فارسیواحد اراك

4زبان وادبیات فرانسه-ادبیواحد اراك

4سینماواحد اراك

4سینما- کارگردانیواحد اراك

4طراحی پارچهواحد اراك

4طراحی و تکنولوژي دوختواحد اراك

4طراحی و دوختواحد اراك

4علم اطالعات و دانش شناسیواحد اراك

4علمی - کاربردي کتابداري و اطالع رسانیواحد اراك

4علمی - کاربردي مربی کودكواحد اراك

4علمی کاربردي حسابداريواحد اراك

4علمی کاربردي طراحی و تکنولوژي دوختواحد اراك

4علمی کاربردي معماريواحد اراك

4علوم اجتماعی - برنامه ریزي اجتماعیواحد اراك

4علوم اجتماعی - برنامه ریزي علوم اجتماعیواحد اراك

4علوم اجتماعی - پژوهشگري علوم اجتماعیواحد اراك

4علوم اجتماعی - تعاون و رفاه علوم اجتماعیواحد اراك

4علوم اجتماعی - خدمات اجتماعیواحد اراك

4علوم اجتماعی - مردم شناسیواحد اراك

4علوم اجتماعی -جامعه شناسیواحد اراك

4علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاريواحد اراك

4علوم ارتباطات اجتماعی ـ روابط عمومیواحد اراك

4علوم اقتصاديواحد اراك

4علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگانیواحد اراك

4علوم اقتصادي - اقتصاد مالیواحد اراك

4علوم اقتصادي - اقتصاد نظريواحد اراك

4علوم اقتصادي - اقتصاد و تجارت الکترونیکواحد اراك

4علوم اقتصادي - بانکداري اسالمیواحد اراك

4علوم اقتصادي - توسعه اقتصاديواحد اراك

4علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي و برنامه ریزيواحد اراك

4علوم اقتصادي - علوم اقتصاديواحد اراك

4علوم اقتصادي ـ اقتصاد پول و بانکداريواحد اراك



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4علوم آزمایشگاهیواحد اراك

4علوم تربیتیواحد اراك

4علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد اراك

4علوم تربیتی - تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت اسالمیواحد اراك

4علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد اراك

4علوم قرآن و حدیثواحد اراك

4علوم قرآن و حدیثواحد اراك

4علوم قضاییواحد اراك

4علوم کتابداري و اطالع رسانیواحد اراك

4علوم ورزشیواحد اراك

4علوم ورزشی - علوم انسانی ورزشواحد اراك

4علوم ورزشی - علوم زیستی ورزشواحد اراك

4علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزشواحد اراك

4علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزشواحد اراك

4فتوگرافیک گرافیکواحد اراك

4فقه و حقوق اسالمیواحد اراك

4فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد اراك

4فلسفه تعلیم و تربیتواحد اراك

4فلسفه تعلیم و تربیت - تعلیم و تربیت اسالمیواحد اراك

4کاردانی امور بانکیواحد اراك

4کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد اراك

4کاردانی حرفه اي امور کتابداري و اطالع رسانیواحد اراك

4کاردانی حرفه اي حسابداري _ حسابداري مالیاتیواحد اراك

4کاردانی حسابداريواحد اراك

4کاردانی علوم ورزشیواحد اراك

4کاردانی هنرهاي نمایشیواحد اراك

4کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد اراك

4کارشناسی حرفه اي علوم کتابداري و اطالع رسانیواحد اراك

4کارگردانی نمایشواحد اراك

4کتابداريواحد اراك

4کتابداري واطالع رسانیواحد اراك

4کودکیاري - مربی کودكواحد اراك

4کودکیاري -مربی کودكواحد اراك

4گرافیک-گرافیکواحد اراك

4مالی - مهندسی مالیواحد اراك

4ماماییواحد اراك

4مترجمی زبان انگلیسیواحد اراك

4مترجمی زبان فرانسهواحد اراك

4مددکاري اجتماعیواحد اراك

4مدیریت اجراییواحد اراك

4مدیریت امور بانکیواحد اراك

4مدیریت بازرگانیواحد اراك

4مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد اراك

4مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلیواحد اراك



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد اراك

4مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد اراك

4مدیریت بیمهواحد اراك

4مدیریت دولتیواحد اراك

4مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیواحد اراك

4مدیریت دولتی- مدیریت نیروي انسانیواحد اراك

4مدیریت دولتی-مدیریت تحولواحد اراك

4مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد اراك

4مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیواحد اراك

4مدیریت دولتی - خط مشی گذاري عمومیواحد اراك

4مدیریت دولتی - مدیریت رفتار سازمانیواحد اراك

4مدیریت صنعتیواحد اراك

4مدیریت صنعتی - تولید و عملیاتواحد اراك

4مدیریت صنعتی - مالیواحد اراك

4مدیریت صنعتی - مدیریت پروژهواحد اراك

4مدیریت صنعتی - مدیریت زنجیره تامینواحد اراك

4مدیریت صنعتی کاربرديواحد اراك

4مدیریت کسب و کار - استراتژيواحد اراك

4مدیریت کسب و کار - سیستم هاي اطالعاتی و فناوري اطالعاتواحد اراك

4مدیریت کسب و کار - مالیواحد اراك

4مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد اراك

4مدیریت مالیواحد اراك

4مدیریت وبرنامه ریزي آموزشیواحد اراك

4مدیریت ورزشیواحد اراك

4مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشیواحد اراك

4مربی بهداشت مدارسواحد اراك

4مربی کودكواحد اراك

4مردم شناسیواحد اراك

4مشاورهواحد اراك

4مشاوره - مشاوره خانوادهواحد اراك

4مشاوره ـ مشاوره مدرسهواحد اراك

4مشاوره و راهنماییواحد اراك

4مطالعات فرهنگی و رسانهواحد اراك

4معارف اسالمیواحد اراك

4معماريواحد اراك

4معماري داخلیواحد اراك

4مهندسی شهرسازيواحد اراك

4مهندسی معماريواحد اراك

4نقاشیواحد اراك

4نمایشواحد اراك

4نمایش - ادبیات نمایشیواحد اراك

4نمایش - بازیگريواحد اراك



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4هنرهاي تجسمی ـ نقاشیواحد اراك

4هنرهاي نمایشیواحد اراك

4هنرهاي نمایشی- ادبیات نمایشیواحد اراك

4بهداشت خانوادهواحد اراك-ظرفیت مازاد خودگردان

4بهداشت عمومیواحد اراك-ظرفیت مازاد خودگردان

4پرستاريواحد اراك-ظرفیت مازاد خودگردان

4علوم آزمایشگاهیواحد اراك-ظرفیت مازاد خودگردان

4ماماییواحد اراك-ظرفیت مازاد خودگردان

4ادبیات نمایشیواحد اردبیل

4ارتباط تصویريواحد اردبیل

4اصالح نباتاتواحد اردبیل

4اقتصاد کشاورزيواحد اردبیل

4اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد اردبیل

4الکترونیک عمومیواحد اردبیل

4الکتروتکنیکواحد اردبیل

4الکترونیکواحد اردبیل

4امور دامیواحد اردبیل

4امور زراعی و باغیواحد اردبیل

4برق - قدرتواحد اردبیل

4بیوتکنولوژي کشاورزيواحد اردبیل

4تکنولوژي محیط زیستواحد اردبیل

4تولید صنعتیواحد اردبیل

4تولید و بهره برداري از گیاهان داروییواحد اردبیل

4تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد اردبیل

4زراعت واصالح نباتاتواحد اردبیل

4ژنتیک و به نژادي گیاهیواحد اردبیل

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد اردبیل

4شیمی نساجی و علوم الیافواحد اردبیل

4صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییواحد اردبیل

4طراحی شهريواحد اردبیل

4عکاسیواحد اردبیل

4علمی کاربردي برق - قدرتواحد اردبیل

4علمی کاربردي برق صنعتیواحد اردبیل

4علمی کاربردي تولیدوبهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد اردبیل

4علمی کاربردي سخت افزارکامپیوترواحد اردبیل

4علمی کاربردي معماريواحد اردبیل

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد اردبیل

4علوم دامیواحد اردبیل

4علوم کامپیوترواحد اردبیل

4علوم و مهندسی خاكواحد اردبیل

4علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد اردبیل

4علوم و مهندسی محیط زیستواحد اردبیل

4علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی محیط زیستواحد اردبیل

4علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی هاي محیط زیستواحد اردبیل



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4عمرانواحد اردبیل

4فلسفه هنرواحد اردبیل

4قدرت -الکتروتکنیکواحد اردبیل

4کاردانی فنی معدنواحد اردبیل

4کاردان فنی استخراج معادن غیر ذغال سنگواحد اردبیل

4کاردان فنی برق - قدرتواحد اردبیل

4کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد اردبیل

4کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد اردبیل

4کاردان فنی معدن - استخراج معادن غیر ذغال سنگواحد اردبیل

4کاردان فنی مکانیک ـ نقشه کشی صنعتیواحد اردبیل

4کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد اردبیل

4کاردانی فنی آسانسور و پله برقیواحد اردبیل

4کاردانی فنی برقواحد اردبیل

4کاردانی فنی کامپیوتر - سیستم هاي کامپیوتريواحد اردبیل

4کاردانی فنی نقشه کشی صنعتیواحد اردبیل

4کاردانی معماريواحد اردبیل

4کارهاي عمومی ساختمانواحد اردبیل

4کامپیوترواحد اردبیل

4گیاه پزشکیواحد اردبیل

4گیاهپزشکیواحد اردبیل

4محیط زیستواحد اردبیل

4محیط زیستواحد اردبیل

4محیط زیستواحد اردبیل

4محیط زیست - آلودگی محیط زیستواحد اردبیل

4محیط زیست - آلودگیهاي محیط زیستواحد اردبیل

4مرتع و آبخیز داريواحد اردبیل

4مرمت بناهاي تاریخیواحد اردبیل

4معماريواحد اردبیل

4معماري داخلیواحد اردبیل

4مکانیک خودروواحد اردبیل

4مهندسی اپتیک و لیزرواحد اردبیل

4مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکیواحد اردبیل

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد اردبیل

4مهندسی اجرایی عمرانواحد اردبیل

4مهندسی برقواحد اردبیل

4مهندسی برق- الکترونیکواحد اردبیل

4مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد اردبیل

4مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیکواحد اردبیل

4مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد اردبیل

4مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژيواحد اردبیل

4مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستمهاي انرژي الکتریکیواحد اردبیل

4مهندسی برق - سامانه هاي برقی حمل و نقلواحد اردبیل



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتالواحد اردبیل

4مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد اردبیل

4مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد اردبیل

4مهندسی برق - مخابرات میدان و موجواحد اردبیل

4مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد اردبیل

4مهندسی برق ـ قدرتواحد اردبیل

4مهندسی پزشکیواحد اردبیل

4مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد اردبیل

واحد اردبیل

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

4مخابرات سیار

4مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد اردبیل

4مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد اردبیل

4مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد اردبیل

4مهندسی تکنولوژي بهره برداري نیروگاهواحد اردبیل

4مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیاییواحد اردبیل

4مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد اردبیل

4مهندسی تکنولوژي معماريواحد اردبیل

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد اردبیل

4مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد اردبیل

4مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد اردبیل

4مهندسی حرفه اي صنایع شیمیاییواحد اردبیل

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد اردبیل

4مهندسی حرفه اي معماريواحد اردبیل

4مهندسی زراعتواحد اردبیل

4مهندسی شهرسازيواحد اردبیل

4مهندسی شیمیواحد اردبیل

4مهندسی صنایعواحد اردبیل

4مهندسی صنایع - برنامه ریزي و تحلیل سیستمهاواحد اردبیل

4مهندسی صنایع - بهینه سازي سیستم هاواحد اردبیل

4مهندسی صنایع - تولید صنعتیواحد اردبیل

4مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وريواحد اردبیل

4مهندسی صنایع - مهندسی صنایعواحد اردبیل

4مهندسی طبیعتواحد اردبیل

4مهندسی علوم دامیواحد اردبیل

4مهندسی عمرانواحد اردبیل

4مهندسی فضاي سبزواحد اردبیل

4مهندسی فناوري ارتباطات و اطالعات ICT- مخابرات سیارواحد اردبیل

4مهندسی فناوري بهره برداري نیروگاهواحد اردبیل

4مهندسی فناوري صنایع شیمیاییواحد اردبیل

4مهندسی کامپیوترواحد اردبیل

4مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد اردبیل

4مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد اردبیل

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد اردبیل

4مهندسی کشاورزي- بیوتکنولوژي کشاورزيواحد اردبیل



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد اردبیل

4مهندسی کشاورزي - علوم خاكواحد اردبیل

4مهندسی کشاورزي - علوم دامیواحد اردبیل

4مهندسی کشاورزي - گیاه پزشکیواحد اردبیل

4مهندسی کشاورزي - مکانیزاسیون کشاورزيواحد اردبیل

4مهندسی کشاورزي -اصالح نباتاتواحد اردبیل

4مهندسی کشاورزي -زراعتواحد اردبیل

4مهندسی معماريواحد اردبیل

4مهندسی مکانیزاسیون کشاورزيواحد اردبیل

4مهندسی مکانیکواحد اردبیل

4مهندسی منابع طبیعی - محیط زیستواحد اردبیل

4مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداريواحد اردبیل

واحد اردبیل

مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست گرایش آلودگیهاي محیط 

4زیست

4مهندسی نساجیواحد اردبیل

4مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیافواحد اردبیل

4مهندسی نفتواحد اردبیل

4مهندسی ورزشواحد اردبیل

4نرم افزار کامپیوترواحد اردبیل

4نقشه کشی صنعتیواحد اردبیل

4انرژي و معماريواحد اردستان

4بازسازي پس از سانحهواحد اردستان

4پژوهش هنرواحد اردستان

4شهرسازيواحد اردستان

4علمی کاربردي شهرسازيواحد اردستان

4علمی کاربردي معماريواحد اردستان

4فناوري معماريواحد اردستان

4فناوري معماري - معماري بیونیکواحد اردستان

4کاردانی فنی شهرسازيواحد اردستان

4مدیریت پروژه و ساختواحد اردستان

4معماريواحد اردستان

4معماري داخلیواحد اردستان

4معماري و انرژيواحد اردستان

4مهندسی معماريواحد اردستان

4اقتصاد کشاورزيواحد ارسنجان

4اقتصاد کشاورزي - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهاي کشاورزيواحد ارسنجان

4اقتصاد کشاورزي - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیستواحد ارسنجان

4اقتصاد کشاورزي - بازاریابی محصوالت کشاورزيواحد ارسنجان

4اقتصاد کشاورزي - سیاست و توسعه کشاورزيواحد ارسنجان

4اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد ارسنجان

4امور زراعی و باغیواحد ارسنجان

4آموزش ابتداییواحد ارسنجان

4آموزش ریاضیواحد ارسنجان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4آموزش زبان انگلیسیواحد ارسنجان

4آموزش علوم تجربیواحد ارسنجان

4آموزش و بهسازي منابع انسانیواحد ارسنجان

4آموزش و پرورش ابتداییواحد ارسنجان

4بیوشیمیواحد ارسنجان

4پرستاريواحد ارسنجان

4تربیت کودكواحد ارسنجان

4تربیت بدنیواحد ارسنجان

4تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد ارسنجان

4تربیت بدنی - مربیگريواحد ارسنجان

4تربیت بدنی - معلمیواحد ارسنجان

4تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشیواحد ارسنجان

4تربیت بدنی و علوم ورزشی - روانشناسی ورزشیواحد ارسنجان

4تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد ارسنجان

4تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد ارسنجان

4تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد ارسنجان

4تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد ارسنجان

4تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد ارسنجان

4تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد ارسنجان

4تکنولوژي اتاق عملواحد ارسنجان

4تکنولوژي محیط زیستواحد ارسنجان

4حسابداريواحد ارسنجان

4دبیري زبان وادبیات فارسیواحد ارسنجان

4دبیري علوم تجربیواحد ارسنجان

4روان شناسیواحد ارسنجان

4روان شناسی اسالمی - روان شناسی مثبت گراواحد ارسنجان

4روان شناسی بالینیواحد ارسنجان

4روان شناسی صنعتی و سازمانیواحد ارسنجان

4روان شناسی عمومیواحد ارسنجان

4روان شناسی ورزشیواحد ارسنجان

4روانشناسیواحد ارسنجان

4روانشناسی-صنعتی و سازمانیواحد ارسنجان

4روانشناسی - روانشناسی بالینیواحد ارسنجان

4روانشناسی - روانشناسی عمومیواحد ارسنجان

4روانشناسی اسالمی - روانشناسی مثبت گراواحد ارسنجان

4روانشناسی بالینیواحد ارسنجان

4روانشناسی صنعتی و سازمانیواحد ارسنجان

4روانشناسی عمومیواحد ارسنجان

4روانشناسی ورزشیواحد ارسنجان

4زبان وادبیات فارسیواحد ارسنجان

4زراعتواحد ارسنجان

4زراعت واصالح نباتاتواحد ارسنجان

4زیست شناسی- ژنتیک مولکولیواحد ارسنجان

4زیست شناسی - سلولی و مولکولیواحد ارسنجان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4زیست شناسی - علوم جانوريواحد ارسنجان

4زیست شناسی - علوم جانوري گرایش بیو سیستماتیک جانوريواحد ارسنجان

4زیست شناسی - علوم جانوري گرایش زیست سلولی تکوینیواحد ارسنجان

واحد ارسنجان

زیست شناسی - علوم جانوري گرایش زیست شناسی سلولی و 

4تکوینی

4زیست شناسی - علوم جانوري گرایش سیستماتیک جانوريواحد ارسنجان

4زیست شناسی - علوم جانوري گرایش فیزیولوژي جانوريواحد ارسنجان

4زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد ارسنجان

4زیست شناسی -ژنتیکواحد ارسنجان

4زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولیواحد ارسنجان

4زیست شناسی جانوريواحد ارسنجان

4زیست شناسی جانوري - بیوسیستماتیکواحد ارسنجان

4زیست شناسی جانوري - زیست شناسی سلولی و تکوینیواحد ارسنجان

4زیست شناسی جانوري - فیزیولوژيواحد ارسنجان

4زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد ارسنجان

4زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمیواحد ارسنجان

4زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولیواحد ارسنجان

4زیست شناسی سلولی و مولکولی-زیست فناوريواحد ارسنجان

4زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد ارسنجان

4زیست شناسی سلولی و مولکولی - بیوتکنولوژيواحد ارسنجان

4زیست شناسی سلولی و مولکولی ـ ژنتیکواحد ارسنجان

4زیست فناوريواحد ارسنجان

4ژنتیکواحد ارسنجان

4ژنتیک مولکولیواحد ارسنجان

4علمی کاربردي تولیدوبهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد ارسنجان

4علمی کاربردي حسابداريواحد ارسنجان

4علوم تجربیواحد ارسنجان

4علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد ارسنجان

4علوم تربیتی ـ آموزش و پرورش پیش دبستانیواحد ارسنجان

4علوم جانوريواحد ارسنجان

4علوم جانوري - فیزیولوژي جانوريواحد ارسنجان

4علوم مهندسی - فیزیک مهندسیواحد ارسنجان

4علوم و مهندسی آبخیز - سیالب و رودخانهواحد ارسنجان

4علوم و مهندسی محیط زیستواحد ارسنجان

4علوم و مهندسی مرتع - مدیریت مرتعواحد ارسنجان

4علوم ورزشیواحد ارسنجان

4فیزیکواحد ارسنجان

4فیزیک - اتمیواحد ارسنجان

4فیزیک - حالت جامدواحد ارسنجان

4فیزیک - هسته ايواحد ارسنجان

4فیزیک - هواشناسیواحد ارسنجان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4فیزیک کاربرديواحد ارسنجان

4کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد ارسنجان

4کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد ارسنجان

4کاردانی تکنولوژي محیط زیستواحد ارسنجان

4کاردانی علوم ورزشیواحد ارسنجان

4ماماییواحد ارسنجان

4محیط زیستواحد ارسنجان

4مدیریت آموزشیواحد ارسنجان

4مدیریت کشاورزيواحد ارسنجان

4مدیریت کشاورزي - مدیریت کشاورزيواحد ارسنجان

4مدیریت و کنترل بیابانواحد ارسنجان

4مدیریت ورزشیواحد ارسنجان

4مدیریت ورزشی - مدیریت رویدادهاي ورزشیواحد ارسنجان

4مربی بهداشت مدارسواحد ارسنجان

4مربی بهداشت مدارسواحد ارسنجان

4مربی کودكواحد ارسنجان

4مرتع و آبخیز داريواحد ارسنجان

4مشاوره - مشاوره توانبخشیواحد ارسنجان

واحد ارسنجان

مهندسی اقتصاد کشاورزي - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهاي 

4کشاورزي

4مهندسی اقتصاد کشاورزي - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیستواحد ارسنجان

4مهندسی اقتصاد کشاورزي - بازاریابی محصوالت کشاورزيواحد ارسنجان

4مهندسی اقتصاد کشاورزي - سیاست و توسعه کشاورزيواحد ارسنجان

4مهندسی آبخیزداريواحد ارسنجان

4مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد ارسنجان

4مهندسی تولیدات دامیواحد ارسنجان

4مهندسی تولیدات گیاهیواحد ارسنجان

4مهندسی تولیدات گیاهی- باغبانیواحد ارسنجان

4مهندسی زراعتواحد ارسنجان

4مهندسی طبیعتواحد ارسنجان

4مهندسی فضاي سبزواحد ارسنجان

واحد ارسنجان

مهندسی کشاورزي-مهندسی فضاي سبز گرایش گیاهان زینتی در 

4منظر

4مهندسی کشاورزي - اقتصاد کشاورزيواحد ارسنجان

4مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد ارسنجان

4مهندسی کشاورزي -زراعتواحد ارسنجان

4مهندسی کشاورزي ـ مدیریت کشاورزيواحد ارسنجان

4مهندسی مرتعداريواحد ارسنجان

4مهندسی منابع طبیعی- مرتعداريواحد ارسنجان

4مهندسی منابع طبیعی-آبخیزداريواحد ارسنجان

واحد ارسنجان

مهندسی منابع طبیعی-همزیستی با بیابان - محیط زیست و منابع 

4طبیعی

4مهندسی منابع طبیعی - محیط زیستواحد ارسنجان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداريواحد ارسنجان

4میکروبیولوژيواحد ارسنجان

4میکروبیولوژي - بیوسیستماتیک و بوم شناسیواحد ارسنجان

4پرستاريواحد ارسنجان-ظرفیت مازاد خودگردان

4تکنولوژي اتاق عملواحد ارسنجان-ظرفیت مازاد خودگردان

4ماماییواحد ارسنجان-ظرفیت مازاد خودگردان

4الکترونیک عمومیواحد ارومیه

4الکتروتکنیکواحد ارومیه

4آموزش ریاضیواحد ارومیه

4پرستاريواحد ارومیه

4پرستاري داخلی - جراحیواحد ارومیه

4تکنولوژي اتاق عملواحد ارومیه

4ریاضی - دبیري ریاضیواحد ارومیه

4ریاضی - ریاضی کاربرديواحد ارومیه

4ریاضی کاربردي - بهینه سازيواحد ارومیه

4ریاضی کاربردي ـ آنالیز عدديواحد ارومیه

4ریاضی کاربردي ـ تحقیق در عملیاتواحد ارومیه

4ریاضیات و کاربردهاواحد ارومیه

4زمین شناسیواحد ارومیه

4زمین شناسی - پترولوژيواحد ارومیه

4زمین شناسی - زمین شناسی اقتصاديواحد ارومیه

4زمین شناسی زیست محیطیواحد ارومیه

4زیست شناسیواحد ارومیه

4زیست شناسی - سلولی و مولکولیواحد ارومیه

4زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد ارومیه

4زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد ارومیه

4زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمیواحد ارومیه

4زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولیواحد ارومیه

4زیست شناسی سلولی و مولکولی-زیست فناوريواحد ارومیه

4زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد ارومیه

4زیست شناسی سلولی و مولکولی - بیوتکنولوژيواحد ارومیه

4زیست شناسی سلولی و مولکولی ـ ژنتیکواحد ارومیه

4زیست فناوريواحد ارومیه

4زیست فناوري - میکروبیواحد ارومیه

4زیست فناوري (بیوتکنولوژي) گرایش میکروبیواحد ارومیه

4زیست فناوري میکروبیواحد ارومیه

4ژنتیکواحد ارومیه

4ساختمانواحد ارومیه

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد ارومیه

4ساختمانهاي بتنیواحد ارومیه

4سخت افزار کامپیوترواحد ارومیه

4علمی کاربردي معماريواحد ارومیه

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد ارومیه

4علوم آزمایشگاهیواحد ارومیه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4علوم آزمایشگاهی دامپزشکیواحد ارومیه

4علوم زمین - پترولوژيواحد ارومیه

4علوم زمین - زمین شناسی اقتصاديواحد ارومیه

4علوم زمین - زمین شناسی زیست محیطیواحد ارومیه

4علوم کامپیوترواحد ارومیه

4علوم کامپیوترواحد ارومیه

4علوم مهندسیواحد ارومیه

4علوم مهندسی - علوم مهندسی زیست محیطیواحد ارومیه

4عمرانواحد ارومیه

4فتوگرافیک گرافیکواحد ارومیه

4فیزیکواحد ارومیه

4فیزیک - اپتیک و لیزرواحد ارومیه

4فیزیک - حالت جامدواحد ارومیه

4فیزیک - فیزیک بنیاديواحد ارومیه

4فیزیک - فیزیک ماده چگالواحد ارومیه

4فیزیک کاربرديواحد ارومیه

4فیزیک مهندسیواحد ارومیه

4کاردانی فنی عمران - بتنواحد ارومیه

4کاردان فنی الکترونیکواحد ارومیه

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد ارومیه

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد ارومیه

4کاردان فنی برق - مخابراتواحد ارومیه

4کاردان فنی ساختمانهاي بتنیواحد ارومیه

4کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد ارومیه

4کاردان فنی عمران -سدوشبکهواحد ارومیه

4کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد ارومیه

4کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد ارومیه

4کاردان فنی مخابراتواحد ارومیه

4کاردانی فنی برقواحد ارومیه

4کاردانی فنی مخابراتواحد ارومیه

4کاردانی مخابراتواحد ارومیه

4کاردانی معماريواحد ارومیه

4کارهاي عمومی ساختمانواحد ارومیه

4ماماییواحد ارومیه

4مخابراتواحد ارومیه

4معماريواحد ارومیه

4معماري داخلیواحد ارومیه

4مکانیک خودروواحد ارومیه

4مهندسی اپتیک و لیزرواحد ارومیه

4مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکیواحد ارومیه

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد ارومیه

4مهندسی اپتیک و لیزرواحد ارومیه

4مهندسی اجرایی عمرانواحد ارومیه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی برقواحد ارومیه

4مهندسی برق- الکترونیکواحد ارومیه

4مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد ارومیه

4مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیکواحد ارومیه

4مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد ارومیه

4مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژيواحد ارومیه

4مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستمهاي انرژي الکتریکیواحد ارومیه

4مهندسی برق - سامانه هاي برقی حمل و نقلواحد ارومیه

4مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتالواحد ارومیه

4مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد ارومیه

4مهندسی برق - شبکه هاي مخابراتیواحد ارومیه

4مهندسی برق - مخابراتواحد ارومیه

4مهندسی برق - مخابرات میدان و موجواحد ارومیه

4مهندسی برق - مخابرات نوريواحد ارومیه

4مهندسی برق ـ قدرتواحد ارومیه

4مهندسی پزشکیواحد ارومیه

4مهندسی پلیمرواحد ارومیه

4مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد ارومیه

4مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد ارومیه

4مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد ارومیه

4مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد ارومیه

4مهندسی تکنولوژي سخت افزار کامپیوترواحد ارومیه

4مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزاري رایانهواحد ارومیه

4مهندسی تکنولوژي عمران- آب و فاضالبواحد ارومیه

4مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد ارومیه

4مهندسی تکنولوژي مخابرات - سوئیچ هاي شبکه ثابتواحد ارومیه

4مهندسی تکنولوژي معماريواحد ارومیه

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد ارومیه

4مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد ارومیه

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد ارومیه

4مهندسی حرفه اي معماريواحد ارومیه

4مهندسی شهرسازيواحد ارومیه

4مهندسی عمرانواحد ارومیه

4مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد ارومیه

4مهندسی عمران-مهندسی آبواحد ارومیه

4مهندسی عمران - سازهواحد ارومیه

4مهندسی عمران - عمرانواحد ارومیه

4مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد ارومیه

4مهندسی عمران - مدیریت منابع آبواحد ارومیه

4مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد ارومیه

4مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آبواحد ارومیه

4مهندسی عمران -آبواحد ارومیه

4مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد ارومیه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی فناوري اطالعات - تجارت الکترونیکیواحد ارومیه

4مهندسی فناوري اطالعات - معماري سازمانیواحد ارومیه

4مهندسی فناوري مخابرات - سوئیچ هاي شبکه ثابتواحد ارومیه

4مهندسی کامپیوترواحد ارومیه

4مهندسی کامپیوتر- معماري سیستم هاي کامپیوتريواحد ارومیه

4مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد ارومیه

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد ارومیه

4مهندسی کامپیوتر-سیستم هاي نرم افزاريواحد ارومیه

4مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد ارومیه

4مهندسی معماريواحد ارومیه

4مهندسی مکانیکواحد ارومیه

4مهندسی نقشه برداريواحد ارومیه

4میکروبیولوژيواحد ارومیه

4میکروبیولوژي - بیوسیستماتیک و بوم شناسیواحد ارومیه

4میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زاواحد ارومیه

4میکروبیولوژي - میکروب هاي بیماري زاواحد ارومیه

4نانوفیزیکواحد ارومیه

4نرم افزار کامپیوترواحد ارومیه

4پرستاريواحد ارومیه-ظرفیت مازاد خودگردان

4تکنولوژي اتاق عملواحد ارومیه-ظرفیت مازاد خودگردان

4علوم آزمایشگاهیواحد ارومیه-ظرفیت مازاد خودگردان

4ماماییواحد ارومیه-ظرفیت مازاد خودگردان

4مهندسی نقشه برداري - سیستم هاي اطالعات جغرافیایی (GIS)واحد استهبان

4پرستاريواحد استهبان

4ساختمانواحد استهبان

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد استهبان

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد استهبان

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد استهبان

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد استهبان

4علمی کاربردي عمران ـ سدوشبکهواحد استهبان

4علمی کاربردي مهندسی عمران ـ آب و فاضالبواحد استهبان

4علمی کاربردي مهندسی نقشه برداريواحد استهبان

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد استهبان

4علوم باغبانی-فیزیولوژي و اصالح گیاهان دارویی، ادویه اي و عطريواحد استهبان

واحد استهبان

علوم باغبانی-فیزیولوژي و فناوري پس از برداشت محصوالت 

4باغبانی

4علوم باغبانی-گیاهان دارویی ، ادویه اي و نوشابه ايواحد استهبان

4علوم و مهندسی باغبانیواحد استهبان

4علوم و مهندسی باغبانی - تولید محصوالت گلخانه ايواحد استهبان

واحد استهبان

علوم و مهندسی باغبانی - فیزیولوژي تولید و پس از برداشت 

4گیاهان باغبانی

4علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان داروییواحد استهبان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4عمرانواحد استهبان

4عمران - مهندسی جی آي اسواحد استهبان

4کاردان فنی عمران-پل سازي وابنیه فنیواحد استهبان

4کاردان فنی عمران-زیرسازي راهواحد استهبان

4کاردان فنی عمران - روسازي راهواحد استهبان

4کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد استهبان

4کاردان فنی عمران -آب و فاضالبواحد استهبان

4کاردان فنی عمران -نقشه برداريواحد استهبان

4کاردان فنی عمران ـ نقشه برداري ( ژئودزي)واحد استهبان

4کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد استهبان

4کاردانی فنی عمرانواحد استهبان

4کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد استهبان

4کاردانی نقشه برداريواحد استهبان

4کارهاي عمومی ساختمانواحد استهبان

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد استهبان

4ماماییواحد استهبان

4مکانیک خاك و پیواحد استهبان

4مهندسی اپتیک و لیزرواحد استهبان

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد استهبان

4مهندسی اجرایی عمرانواحد استهبان

4مهندسی آب و فاضالب - عمران آب و فاضالبواحد استهبان

4مهندسی برقواحد استهبان

4مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد استهبان

4مهندسی تکنولوژي عمران- آب و فاضالبواحد استهبان

4مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد استهبان

4مهندسی تکنولوژي عمران - آب و فاضالبواحد استهبان

4مهندسی تکنولوژي معماريواحد استهبان

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد استهبان

4مهندسی تکنولوژي نقشه برداريواحد استهبان

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد استهبان

4مهندسی حرفه اي معماريواحد استهبان

4مهندسی طراحی محیط زیستواحد استهبان

4مهندسی عمرانواحد استهبان

4مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد استهبان

4مهندسی عمران-مهندسی آبواحد استهبان

4مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد استهبان

4مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد استهبان

4مهندسی عمران - آب و فاضالبواحد استهبان

4مهندسی عمران - زلزلهواحد استهبان

4مهندسی عمران - سازهواحد استهبان

4مهندسی عمران - عمرانواحد استهبان

4مهندسی عمران - محیط زیستواحد استهبان

4مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد استهبان

4مهندسی عمران - مدیریت منابع آبواحد استهبان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد استهبان

4مهندسی عمران - مهندسی حمل و نقلواحد استهبان

4مهندسی عمران - مهندسی زلزلهواحد استهبان

4مهندسی عمران - مهندسی سنجش از دور - جی آي اسواحد استهبان

4مهندسی عمران - مهندسی محیط زیستواحد استهبان

4مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد استهبان

4مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آبواحد استهبان

4مهندسی عمران - نقشه برداريواحد استهبان

4مهندسی عمران -آبواحد استهبان

4مهندسی عمران -سازه هاي هیدرولیکیواحد استهبان

4مهندسی عمران -مکانیک خاك وپیواحد استهبان

4مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد استهبان

4مهندسی عمران ـ حمل و نقلواحد استهبان

4مهندسی فضاي سبزواحد استهبان

4مهندسی فناوري عمران - نقشه برداريواحد استهبان

4مهندسی کامپیوترواحد استهبان

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد استهبان

واحد استهبان

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح 

4گیاهان دارویی، ادویه اي و عطري

واحد استهبان

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و فناوري پس 

4از برداشت محصوالت باغبانی

واحد استهبان

مهندسی کشاورزي-مهندسی فضاي سبز گرایش گیاهان زینتی در 

4منظر

4مهندسی کشاورزي - علوم باغبانیواحد استهبان

واحد استهبان

مهندسی کشاورزي - علوم باغبانی گرایش بیوتکنولوژي و ژنتیک 

4مولکولی محصوالت باغبانی

4مهندسی محیط زیست - منابع آبواحد استهبان

4مهندسی محیط زیست ـ آب و فاضالبواحد استهبان

4مهندسی مکانیکواحد استهبان

4مهندسی نقشه برداريواحد استهبان

4مهندسی نقشه برداري - سیستم اطالعات مکانیواحد استهبان

4نرم افزار کامپیوترواحد استهبان

4نقشه برداريواحد استهبان

4نقشه برداري - ژئودزيواحد استهبان

4نقشه برداري - نقشه برداريواحد استهبان

4نقشه کشی معماريواحد استهبان

4نقشه کشی معماري- معماريواحد استهبان

4پرستاريواحد استهبان - ظرفیت مازاد خودگردان

4ماماییواحد استهبان - ظرفیت مازاد خودگردان

4ارتباط تصویريواحد اسالمشهر

4ارتباط تصویري- ارتباط تصویريواحد اسالمشهر

4اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد اسالمشهر

4الکترونیک عمومیواحد اسالمشهر

4الکتروتکنیکواحد اسالمشهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4الکترونیکواحد اسالمشهر

4الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد اسالمشهر

4امور دامیواحد اسالمشهر

4امور زراعی و باغیواحد اسالمشهر

4امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیواحد اسالمشهر

4امور زراعی و باغی-تکنولوژي تولیدات زراعیواحد اسالمشهر

4برق - قدرت گرایش توزیعواحد اسالمشهر

4پژوهش هنرواحد اسالمشهر

4تاسیساتواحد اسالمشهر

4تاسیسات -تهویه مطبوعواحد اسالمشهر

4تأسیسات -تبریدواحد اسالمشهر

4تبریدواحد اسالمشهر

4ترویج و آموزش کشاورزي پایدارواحد اسالمشهر

4تصویر سازيواحد اسالمشهر

4تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد اسالمشهر

4تلویزیون و هنرهاي دیجیتالواحد اسالمشهر

4تلویزیون و هنرهاي دیجیتالیواحد اسالمشهر

4توسعه روستایی - توسعه کشاورزيواحد اسالمشهر

4توسعه روستائیواحد اسالمشهر

4توسعه روستائی - توسعه اجتماعیواحد اسالمشهر

4توسعه روستائی - مدیریت توسعهواحد اسالمشهر

4تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد اسالمشهر

4تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد اسالمشهر

4جوشکاريواحد اسالمشهر

4حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد اسالمشهر

4زراعتواحد اسالمشهر

4زراعت و اصالح نباتات - زراعتواحد اسالمشهر

4ژنتیک و به نژادي گیاهیواحد اسالمشهر

4ساخت و تولیدواحد اسالمشهر

4ساختمانواحد اسالمشهر

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد اسالمشهر

4سازهواحد اسالمشهر

4سخت افزار کامپیوترواحد اسالمشهر

4صنایع اتومبیلواحد اسالمشهر

4صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییواحد اسالمشهر

4صنایع نساجی-صنایع نساجیواحد اسالمشهر

4علمی - کاربردي تاسیسات - تبریدواحد اسالمشهر

4علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعواحد اسالمشهر

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد اسالمشهر

4علمی کاربردي ارتباط تصویريواحد اسالمشهر

4علمی کاربردي امور زراعی و باغی - تکنولوژي تولیدات زراعیواحد اسالمشهر

4علمی کاربردي امورزراعی وباغی-تکنولوژي تولیدات باغیواحد اسالمشهر

4علمی کاربردي برق-قدرت گرایش توزیعواحد اسالمشهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4علمی کاربردي برق - قدرتواحد اسالمشهر

4علمی کاربردي برق صنعتیواحد اسالمشهر

4علمی کاربردي تولیدوبهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد اسالمشهر

4علمی کاربردي معماريواحد اسالمشهر

4علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد اسالمشهر

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد اسالمشهر

4علمی کاربردي نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد اسالمشهر

4علمی کاربردي هنرهاي تجسمی-نقاشیواحد اسالمشهر

4عمرانواحد اسالمشهر

4فتوگرافیک گرافیکواحد اسالمشهر

4فناوري تولیدات باغیواحد اسالمشهر

4فناوري تولیدات زراعیواحد اسالمشهر

4قدرت -الکتروتکنیکواحد اسالمشهر

4کاردان فنی الکترونیکواحد اسالمشهر

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد اسالمشهر

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد اسالمشهر

4کاردان فنی برق - قدرتواحد اسالمشهر

4کاردان فنی برق ـ الکتروتکنیکواحد اسالمشهر

4کاردان فنی صنایع اتومبیلواحد اسالمشهر

4کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد اسالمشهر

4کاردان فنی عمران -نقشه برداريواحد اسالمشهر

4کاردان فنی عمران ـ نقشه برداري ( ژئودزي)واحد اسالمشهر

4کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد اسالمشهر

4کاردان فنی ماشین ابزارواحد اسالمشهر

4کاردان فنی مکانیکواحد اسالمشهر

4کاردان فنی مکانیک -صنایع اتومبیلواحد اسالمشهر

4کاردان فنی مکانیک ـ ماشین ابزارواحد اسالمشهر

4کاردانی تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد اسالمشهر

4کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد اسالمشهر

4کاردانی حرفه اي دوخت و تکنولوژي لباسواحد اسالمشهر

4کاردانی حرفه اي طراحی لباسواحد اسالمشهر

4کاردانی فنی برقواحد اسالمشهر

4کاردانی فنی جوشکاريواحد اسالمشهر

4کاردانی فنی مخابراتواحد اسالمشهر

4کاردانی فنی مکانیکواحد اسالمشهر

4کاردانی معماريواحد اسالمشهر

4کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد اسالمشهر

4کاردانی نقشه برداريواحد اسالمشهر

4کارهاي عمومی ساختمانواحد اسالمشهر

4کامپیوترواحد اسالمشهر

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد اسالمشهر

4گرافیک-گرافیکواحد اسالمشهر

4گیاه پزشکیواحد اسالمشهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4گیاهپزشکیواحد اسالمشهر

4ماشین ابزارواحد اسالمشهر

4مدیریت کشاورزيواحد اسالمشهر

4مدیریت کشاورزي - مدیریت کشاورزيواحد اسالمشهر

4مدیریت کشاورزي - مدیریت مزرعهواحد اسالمشهر

4معدن- استخراج معدنواحد اسالمشهر

4معماريواحد اسالمشهر

4مکانیک خودروواحد اسالمشهر

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد اسالمشهر

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد اسالمشهر

4مهندسی اجرایی عمرانواحد اسالمشهر

4مهندسی استخراج معدنواحد اسالمشهر

4مهندسی برقواحد اسالمشهر

4مهندسی برق- الکترونیکواحد اسالمشهر

4مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد اسالمشهر

4مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد اسالمشهر

4مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد اسالمشهر

4مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد اسالمشهر

4مهندسی برق - کنترلواحد اسالمشهر

4مهندسی برق - مخابراتواحد اسالمشهر

4مهندسی برق - مخابرات سیستمواحد اسالمشهر

4مهندسی برق - مخابرات میدان و موجواحد اسالمشهر

4مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد اسالمشهر

4مهندسی برق ـ قدرتواحد اسالمشهر

4مهندسی پزشکیواحد اسالمشهر

4مهندسی پزشکی - بیومکانیکواحد اسالمشهر

4مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد اسالمشهر

4مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد اسالمشهر

4مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد اسالمشهر

4مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد اسالمشهر

4مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد اسالمشهر

4مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید-قالبسازيواحد اسالمشهر

4مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد اسالمشهر

4مهندسی تکنولوژي سخت افزار کامپیوترواحد اسالمشهر

4مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزاري رایانهواحد اسالمشهر

4مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد اسالمشهر

4مهندسی تکنولوژي معماريواحد اسالمشهر

4مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد اسالمشهر

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد اسالمشهر

4مهندسی تکنولوژي نقشه برداريواحد اسالمشهر

4مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد اسالمشهر

4مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد اسالمشهر

4مهندسی حرفه اي ساخت و تولیدواحد اسالمشهر

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد اسالمشهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی حرفه اي معماريواحد اسالمشهر

4مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد اسالمشهر

4مهندسی زراعتواحد اسالمشهر

4مهندسی شهرسازيواحد اسالمشهر

4مهندسی عمرانواحد اسالمشهر

4مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد اسالمشهر

4مهندسی عمران-مهندسی آبواحد اسالمشهر

4مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد اسالمشهر

4مهندسی عمران - سازهواحد اسالمشهر

4مهندسی عمران - مدیریت منابع آبواحد اسالمشهر

4مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد اسالمشهر

4مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آبواحد اسالمشهر

4مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد اسالمشهر

4مهندسی فناوري ساخت و تولید - قالبسازيواحد اسالمشهر

4مهندسی فناوري عمران - نقشه برداريواحد اسالمشهر

4مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد اسالمشهر

4مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد اسالمشهر

4مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد اسالمشهر

4مهندسی کامپیوترواحد اسالمشهر

4مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد اسالمشهر

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد اسالمشهر

واحد اسالمشهر

مهندسی کشاورزي-ترویج و آموزش کشاورزي گرایش ترویج 

4کشاورزي

4مهندسی کشاورزي-توسعه روستایی-توسعه اجتماعیواحد اسالمشهر

4مهندسی کشاورزي-توسعه روستایی-توسعه اقتصاديواحد اسالمشهر

4مهندسی کشاورزي-توسعه روستایی-توسعه کشاورزيواحد اسالمشهر

4مهندسی کشاورزي-توسعه روستایی-مدیریت توسعهواحد اسالمشهر

4مهندسی کشاورزي-زراعت و اصالح نباتات گرایش زراعتواحد اسالمشهر

4مهندسی کشاورزي-مدیریت کشاورزي-مدیریت کشاورزيواحد اسالمشهر

4مهندسی کشاورزي - ترویج و آموزش کشاورزيواحد اسالمشهر

4مهندسی کشاورزي - گیاه پزشکیواحد اسالمشهر

4مهندسی کشاورزي -اصالح نباتاتواحد اسالمشهر

4مهندسی کشاورزي -توسعه روستاییواحد اسالمشهر

4مهندسی کشاورزي -زراعتواحد اسالمشهر

4مهندسی کشاورزي ـ مدیریت کشاورزيواحد اسالمشهر

4مهندسی معماريواحد اسالمشهر

4مهندسی مکانیکواحد اسالمشهر

4مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد اسالمشهر

4مهندسی مکانیک - مکانیک در طراحی جامداتواحد اسالمشهر

4مهندسی مکانیک -طراحی جامداتواحد اسالمشهر

4نرم افزار کامپیوترواحد اسالمشهر

4نقاشیواحد اسالمشهر

4نقشه برداريواحد اسالمشهر

4نقشه برداري - ژئودزيواحد اسالمشهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4نقشه کشی صنعتیواحد اسالمشهر

4نقشه کشی عمومیواحد اسالمشهر

4نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد اسالمشهر

4نقشه کشی معماريواحد اسالمشهر

4نقشه کشی معماري- معماريواحد اسالمشهر

4هنرهاي تجسمی ـ نقاشیواحد اسالمشهر

4الکترونیک عمومیواحد اصفهان - خوراسگان

4الکتروتکنیکواحد اصفهان - خوراسگان

4آموزش علوم تجربیواحد اصفهان - خوراسگان

4حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد اصفهان - خوراسگان

4دبیري علوم تجربیواحد اصفهان - خوراسگان

4ریاضیواحد اصفهان - خوراسگان

4ریاضی - ریاضی کاربرديواحد اصفهان - خوراسگان

4ریاضی _ کاربرديواحد اصفهان - خوراسگان

4ریاضی کاربرديواحد اصفهان - خوراسگان

4ریاضی کاربردي ـ آنالیز عدديواحد اصفهان - خوراسگان

4ریاضی کاربردي ـ تحقیق در عملیاتواحد اصفهان - خوراسگان

4ریاضیات و کاربردهاواحد اصفهان - خوراسگان

4زمین شناسیواحد اصفهان - خوراسگان

4زمین شناسی-فسیل شناسی و چینه شناسیواحد اصفهان - خوراسگان

4زمین شناسی - پترولوژيواحد اصفهان - خوراسگان

4زمین شناسی - سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسیواحد اصفهان - خوراسگان

4زمین شناسی زیست محیطیواحد اصفهان - خوراسگان

4زمین شناسی کاربرديواحد اصفهان - خوراسگان

4ساخت و تولیدواحد اصفهان - خوراسگان

4سازهواحد اصفهان - خوراسگان

4سنجش از دور زمین شناختیواحد اصفهان - خوراسگان

4سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسیواحد اصفهان - خوراسگان

4شیمیواحد اصفهان - خوراسگان

4شیمی - آفت کش هاواحد اصفهان - خوراسگان

4شیمی - شیمی داروییواحد اصفهان - خوراسگان

4شیمی - محیط زیستواحد اصفهان - خوراسگان

4شیمی -شیمی معدنیواحد اصفهان - خوراسگان

4شیمی داروییواحد اصفهان - خوراسگان

4شیمی گرایش محیط زیستواحد اصفهان - خوراسگان

4شیمی محضواحد اصفهان - خوراسگان

4صنایع نساجیواحد اصفهان - خوراسگان

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد اصفهان - خوراسگان

4علوم تجربیواحد اصفهان - خوراسگان

4علوم زمین - پترولوژيواحد اصفهان - خوراسگان

4علوم زمین - چینه نگاري و دیرینه شناسیواحد اصفهان - خوراسگان

4علوم زمین - رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبیواحد اصفهان - خوراسگان

4علوم زمین - زمین شناسی زیست محیطیواحد اصفهان - خوراسگان

4علوم زمین - سنجش از دور زمین شناختیواحد اصفهان - خوراسگان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4علوم کامپیوتر - محاسبات نرم و هوش مصنوعیواحد اصفهان - خوراسگان

4عمرانواحد اصفهان - خوراسگان

4قدرت -الکتروتکنیکواحد اصفهان - خوراسگان

4کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات (ICT)واحد اصفهان - خوراسگان

4کاردانی فنی معدن - فرآوري سنگ هاي ساختمانیواحد اصفهان - خوراسگان

4کامپیوترواحد اصفهان - خوراسگان

4مخابراتواحد اصفهان - خوراسگان

4مکانیک خودروواحد اصفهان - خوراسگان

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد اصفهان - خوراسگان

4مهندسی اجرایی عمرانواحد اصفهان - خوراسگان

4مهندسی برقواحد اصفهان - خوراسگان

4مهندسی برق- الکترونیکواحد اصفهان - خوراسگان

4مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد اصفهان - خوراسگان

4مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیکواحد اصفهان - خوراسگان

4مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتالواحد اصفهان - خوراسگان

4مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد اصفهان - خوراسگان

4مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد اصفهان - خوراسگان

4مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد اصفهان - خوراسگان

4مهندسی برق ـ قدرتواحد اصفهان - خوراسگان

4مهندسی پزشکیواحد اصفهان - خوراسگان

4مهندسی تکنولوژي معماريواحد اصفهان - خوراسگان

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد اصفهان - خوراسگان

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد اصفهان - خوراسگان

4مهندسی حرفه اي معماريواحد اصفهان - خوراسگان

4مهندسی صنایعواحد اصفهان - خوراسگان

4مهندسی عمرانواحد اصفهان - خوراسگان

4مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد اصفهان - خوراسگان

4مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد اصفهان - خوراسگان

4مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد اصفهان - خوراسگان

4مهندسی عمران - زلزلهواحد اصفهان - خوراسگان

4مهندسی عمران - سازهواحد اصفهان - خوراسگان

4مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد اصفهان - خوراسگان

4مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد اصفهان - خوراسگان

4مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد اصفهان - خوراسگان

4مهندسی فناوري معدن - استخراج معادن زیرزمینیواحد اصفهان - خوراسگان

4مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد اصفهان - خوراسگان

4مهندسی کامپیوترواحد اصفهان - خوراسگان

4مهندسی کامپیوتر- معماري سیستم هاي کامپیوتريواحد اصفهان - خوراسگان

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد اصفهان - خوراسگان

4مهندسی کامپیوتر-سیستم هاي نرم افزاريواحد اصفهان - خوراسگان

4مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکزواحد اصفهان - خوراسگان

4مهندسی معدنواحد اصفهان - خوراسگان

4مهندسی نفتواحد اصفهان - خوراسگان

4میکروبیولوژيواحد اصفهان - خوراسگان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4نرم افزار کامپیوترواحد اصفهان - خوراسگان

4نقشه برداريواحد اصفهان - خوراسگان

4نقشه کشی معماري- معماريواحد اصفهان - خوراسگان

4الهیات و معارف اسالمی - علوم قرآن و حدیثواحد اقلید

4آموزش ابتداییواحد اقلید

4آموزش و پرورش ابتداییواحد اقلید

4بهداشت عمومیواحد اقلید

4پرستاريواحد اقلید

4تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد اقلید

4تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد اقلید

4تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد اقلید

4تکنولوژي اتاق عملواحد اقلید

4حسابداريواحد اقلید

4دبیري زبان وادبیات فارسیواحد اقلید

4دینی وعربیواحد اقلید

4زبان و ادبیات فارسی - ادبیات پایداريواحد اقلید

4زبان وادبیات فارسیواحد اقلید

4علمی - کاربردي مربی بهداشت مدارسواحد اقلید

4علمی کاربردي حسابداريواحد اقلید

4علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد اقلید

4علوم قرآن و حدیثواحد اقلید

4کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد اقلید

4کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد اقلید

4کاردانی حسابداريواحد اقلید

4کودکیاري -مربی بهداشت مدارسواحد اقلید

4مدیریت بازرگانیواحد اقلید

4مدیریت مالیواحد اقلید

4مربی بهداشت مدارسواحد اقلید

4مربی بهداشت مدارسواحد اقلید

4بهداشت عمومیواحد اقلید-ظرفیت مازاد خودگردان

4پرستاريواحد اقلید-ظرفیت مازاد خودگردان

4تکنولوژي اتاق عملواحد اقلید-ظرفیت مازاد خودگردان

4ادبیات نمایشیواحد الکترونیکی

4ارتباط تصویريواحد الکترونیکی

4الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد الکترونیکی

4ایمنی صنعتیواحد الکترونیکی

4آمارواحد الکترونیکی

4آمار ریاضیواحد الکترونیکی

4آموزش ریاضیواحد الکترونیکی

4بازیگريواحد الکترونیکی

4برنامه ریزي شهريواحد الکترونیکی

4برنامه ریزي منطقه ايواحد الکترونیکی

4پژوهش هنرواحد الکترونیکی

4پژوهشی مهندسی نفت - پاالیشواحد الکترونیکی



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4تصویر سازيواحد الکترونیکی

4ریاضی - جبرواحد الکترونیکی

4ریاضی - ریاضیات مالیواحد الکترونیکی

4ریاضی کاربردي - ریاضی مالیواحد الکترونیکی

4ریاضی کاربردي ـ تحقیق در عملیاتواحد الکترونیکی

4ریاضی محض-آنالیزواحد الکترونیکی

4ریاضیات و کاربردها _ جبرواحد الکترونیکی

4زیست شناسی - علوم جانوري گرایش زیست سلولی تکوینیواحد الکترونیکی

4زیست شناسی - علوم جانوري گرایش فیزیولوژي جانوريواحد الکترونیکی

4زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد الکترونیکی

4زیست شناسی -بیوشیمیواحد الکترونیکی

4زیست شناسی -ژنتیکواحد الکترونیکی

4زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولیواحد الکترونیکی

4زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد الکترونیکی

4زیست شناسی گیاهی - سلولی و تکوینیواحد الکترونیکی

4زیست فناوريواحد الکترونیکی

4زیست فناوري - میکروبیواحد الکترونیکی

4زیست فناوري (بیوتکنولوژي) گرایش میکروبیواحد الکترونیکی

4زیست فناوري میکروبیواحد الکترونیکی

4ژنتیکواحد الکترونیکی

4شیمی - شیمی پلیمرواحد الکترونیکی

4شیمی - شیمی داروییواحد الکترونیکی

4شیمی - شیمی و فناوري اسانسواحد الکترونیکی

4شیمی -شیمی آلیواحد الکترونیکی

4شیمی -شیمی تجزیهواحد الکترونیکی

4شیمی -شیمی فیزیکواحد الکترونیکی

4شیمی -شیمی کاربرديواحد الکترونیکی

4شیمی داروییواحد الکترونیکی

4شیمی کاربرديواحد الکترونیکی

4شیمی محضواحد الکترونیکی

4طراحی شهريواحد الکترونیکی

4طراحی صحنهواحد الکترونیکی

4طراحی صنعتیواحد الکترونیکی

4عکاسیواحد الکترونیکی

4علوم کامپیوترواحد الکترونیکی

4علوم کامپیوتر - محاسبات علمیواحد الکترونیکی

4علوم گیاهی - زیست شناسی سلولی و تکوینیواحد الکترونیکی

4علوم و فناوري نانو - نانو شیمیواحد الکترونیکی

4فلسفه علمواحد الکترونیکی

4فناوري صداواحد الکترونیکی

4فیتو شیمیواحد الکترونیکی

4فیزیک - حالت جامدواحد الکترونیکی

4فیزیک - ذرات بنیادي و نظریه میدان هاواحد الکترونیکی



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4فیزیک - فیزیک نجومیواحد الکترونیکی

4فیزیک - نجوم و اختر فیزیکواحد الکترونیکی

4فیزیک مهندسیواحد الکترونیکی

4کارگردانیواحد الکترونیکی

4کارگردانی نمایشواحد الکترونیکی

4مدیریت شهريواحد الکترونیکی

4مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخیواحد الکترونیکی

4مرمت و احیاي بناها و بافتهاي تاریخیواحد الکترونیکی

4معماري داخلیواحد الکترونیکی

4مهندسی اجرایی عمرانواحد الکترونیکی

4مهندسی اکتشاف نفتواحد الکترونیکی

4مهندسی انرژي هاي تجدیدپذیرواحد الکترونیکی

4مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)واحد الکترونیکی

4مهندسی برقواحد الکترونیکی

4مهندسی برق- الکترونیکواحد الکترونیکی

4مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیکواحد الکترونیکی

4مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد الکترونیکی

4مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستمهاي انرژي الکتریکیواحد الکترونیکی

4مهندسی برق - سامانه هاي برقی حمل و نقلواحد الکترونیکی

4مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد الکترونیکی

4مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد الکترونیکی

4مهندسی برق - شبکه هاي مخابراتیواحد الکترونیکی

4مهندسی برق - قدرت گرایش الکترونیک قدرتواحد الکترونیکی

4مهندسی برق - قدرت گرایش تکنولوژي فشار قويواحد الکترونیکی

4مهندسی برق - کنترلواحد الکترونیکی

4مهندسی برق - مخابراتواحد الکترونیکی

4مهندسی برق - مخابرات امن و رمز نگاريواحد الکترونیکی

4مهندسی برق - مخابرات سیستمواحد الکترونیکی

4مهندسی برق - مخابرات نوريواحد الکترونیکی

4مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد الکترونیکی

4مهندسی برق ـ قدرتواحد الکترونیکی

4مهندسی پزشکیواحد الکترونیکی

4مهندسی پزشکی-بیومتریالواحد الکترونیکی

4مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد الکترونیکی

4مهندسی پزشکی - بیومتریالواحد الکترونیکی

4مهندسی پزشکی - بیومکانیکواحد الکترونیکی

4مهندسی پزشکی - توانبخشیواحد الکترونیکی

4مهندسی پزشکی - مهندسی بافتواحد الکترونیکی

4مهندسی پلیمر - صنایع پلیمرواحد الکترونیکی

4مهندسی پلیمر - مهندسی پلیمرواحد الکترونیکی

4مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد الکترونیکی

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد الکترونیکی

4مهندسی حرفه اي معماريواحد الکترونیکی



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی ساخت و تولیدواحد الکترونیکی

4مهندسی سیستم هاي انرژي - تکنولوژي انرژيواحد الکترونیکی

4مهندسی سیستمهاي اقتصادي - اجتماعیواحد الکترونیکی

4مهندسی شهرسازيواحد الکترونیکی

4مهندسی شیمیواحد الکترونیکی

4مهندسی شیمی - بیوتکنولوژيواحد الکترونیکی

4مهندسی شیمی - پلیمرواحد الکترونیکی

4مهندسی شیمی - صنایع غذاییواحد الکترونیکی

4مهندسی شیمی - طراحی فرآیندواحد الکترونیکی

4مهندسی شیمی - فرآیندهاي جداسازيواحد الکترونیکی

4مهندسی شیمی - محیط زیستواحد الکترونیکی

4مهندسی شیمی - مهندسی پلیمرواحد الکترونیکی

4مهندسی شیمی - مهندسی محیط زیستواحد الکترونیکی

4مهندسی شیمی ـ مهندسی فرآیندواحد الکترونیکی

4مهندسی صنایعواحد الکترونیکی

4مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وريواحد الکترونیکی

4مهندسی صنایع - مدیریت مهندسیواحد الکترونیکی

4مهندسی صنایع - مهندسی صنایعواحد الکترونیکی

4مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وريواحد الکترونیکی

4مهندسی طراحی محیط زیستواحد الکترونیکی

4مهندسی عمرانواحد الکترونیکی

4مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد الکترونیکی

4مهندسی عمران-مهندسی سواحل، بنادر و سازه هاي دریاییواحد الکترونیکی

4مهندسی عمران - زلزلهواحد الکترونیکی

4مهندسی عمران - سازهواحد الکترونیکی

4مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد الکترونیکی

4مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد الکترونیکی

4مهندسی عمران - مهندسی حمل و نقلواحد الکترونیکی

4مهندسی عمران - مهندسی راه و ترابريواحد الکترونیکی

4مهندسی عمران - مهندسی زلزلهواحد الکترونیکی

4مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد الکترونیکی

4مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آبواحد الکترونیکی

4مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد الکترونیکی

4مهندسی فناوري اطالعاتواحد الکترونیکی

4مهندسی فناوري اطالعات - تجارت الکترونیکیواحد الکترونیکی

4مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي کامپیوتريواحد الکترونیکی

4مهندسی کامپیوترواحد الکترونیکی

4مهندسی کامپیوتر- معماري سیستم هاي کامپیوتريواحد الکترونیکی

4مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد الکترونیکی

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد الکترونیکی

4مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعیواحد الکترونیکی

4مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد الکترونیکی

4مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکزواحد الکترونیکی



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی مالیواحد الکترونیکی

4مهندسی محیط زیست - منابع آبواحد الکترونیکی

4مهندسی معدن - استخراج مواد معدنیواحد الکترونیکی

4مهندسی معماريواحد الکترونیکی

4مهندسی مکاترونیکواحد الکترونیکی

4مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولیدواحد الکترونیکی

4مهندسی مکانیکواحد الکترونیکی

4مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد الکترونیکی

4مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدواحد الکترونیکی

4مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد الکترونیکی

4مهندسی مواد-جوشکاريواحد الکترونیکی

4مهندسی مواد - مهندسی خوردگی و حفاظت موادواحد الکترونیکی

4مهندسی نساجی رشته ساختارهاي نانولیفیواحد الکترونیکی

4مهندسی نفتواحد الکترونیکی

4مهندسی نفت - اکتشافاتواحد الکترونیکی

4مهندسی نفت (حفاري)واحد الکترونیکی

4مهندسی نفت (مخازن هیدروکربوري)واحد الکترونیکی

4مهندسی نقشه برداريواحد الکترونیکی

4مهندسی ورزشواحد الکترونیکی

4مهندسی هسته ايواحد الکترونیکی

4مهندسی هسته اي - پرتو پزشکیواحد الکترونیکی

4مهندسی هسته اي - مهندسی پرتوپزشکیواحد الکترونیکی

4مهندسی هوا فضاواحد الکترونیکی

4مهندسی هوا فضا- مهندسی فضاییواحد الکترونیکی

4مهندسی هوافضا - آئرودینامیکواحد الکترونیکی

4میکروبیولوژي - میکروبیولوژي صنعتیواحد الکترونیکی

4میکروبیولوژيواحد الکترونیکی

4نانوفیزیکواحد الکترونیکی

4نقاشیواحد الکترونیکی

4نوازندگی موسیقی ایرانیواحد الکترونیکی

4پرستاريواحد الیگودرز

4تکنولوژي اتاق عملواحد الیگودرز

4علمی - کاربردي مربی بهداشت مدارسواحد الیگودرز

4علمی - کاربردي مربی کودكواحد الیگودرز

4علوم آزمایشگاهیواحد الیگودرز

4مربی بهداشت مدارسواحد الیگودرز

4مربی کودكواحد الیگودرز

4پرستاريواحد الیگودرز-ظرفیت مازاد خودگردان

4تکنولوژي اتاق عملواحد الیگودرز-ظرفیت مازاد خودگردان

4علوم آزمایشگاهیواحد الیگودرز-ظرفیت مازاد خودگردان

4آموزش ابتداییواحد امیدیه

4آموزش علوم تجربیواحد امیدیه

4آموزش و پرورش ابتداییواحد امیدیه

4تربیت بدنیواحد امیدیه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد امیدیه

4تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد امیدیه

4تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد امیدیه

4تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد امیدیه

4تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد امیدیه

4حسابداريواحد امیدیه

4حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد امیدیه

4حقوق - حقوق ثبتیواحد امیدیه

4دبیري علوم تجربیواحد امیدیه

4زبان وادبیات فارسیواحد امیدیه

4ژئوفیزیک - لرزه شناسیواحد امیدیه

4شیمیواحد امیدیه

4شیمی- کاربرديواحد امیدیه

4شیمی - شیمی داروییواحد امیدیه

4شیمی - نانوشیمیواحد امیدیه

4شیمی -شیمی آلیواحد امیدیه

4شیمی -شیمی تجزیهواحد امیدیه

4شیمی -شیمی فیزیکواحد امیدیه

4شیمی -شیمی کاربرديواحد امیدیه

4شیمی -شیمی معدنیواحد امیدیه

4شیمی آلیواحد امیدیه

4شیمی تجزیهواحد امیدیه

4شیمی داروییواحد امیدیه

4شیمی فیزیکواحد امیدیه

4شیمی کاربرديواحد امیدیه

4شیمی گرایش شیمی آلیواحد امیدیه

4شیمی گرایش شیمی تجزیهواحد امیدیه

4شیمی گرایش شیمی فیزیکواحد امیدیه

4علمی کاربردي حسابداريواحد امیدیه

4علوم تجربیواحد امیدیه

4علوم تربیتیواحد امیدیه

4علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد امیدیه

4علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد امیدیه

4علوم و فناوري نانو - نانو شیمیواحد امیدیه

4فقه و حقوق اسالمیواحد امیدیه

4فیزیک مهندسیواحد امیدیه

4کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد امیدیه

4کاردانی حسابداريواحد امیدیه

4مدیریت آموزشیواحد امیدیه

4مدیریت بازرگانیواحد امیدیه

4مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد امیدیه

4مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد امیدیه

4مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد امیدیه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مدیریت صنعتیواحد امیدیه

4مدیریت مالیواحد امیدیه

4نانوشیمیواحد امیدیه

4اکتشاف معدنواحد اهر

4الکترونیک عمومیواحد اهر

4الکتروتکنیکواحد اهر

4الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد اهر

4الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد اهر

4الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد اهر

4الکترونیکواحد اهر

4الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد اهر

4برق - شبکه هاي انتقال و توزیعواحد اهر

4برق - قدرتواحد اهر

4بیوشیمیواحد اهر

4تربیت معلم آموزش ریاضیواحد اهر

4راه و ترابريواحد اهر

4ریاضیواحد اهر

4زمین شناسیواحد اهر

4زمین شناسی - پترولوژيواحد اهر

4زمین شناسی - زمین شناسی اقتصاديواحد اهر

4زمین شناسی -زمین شناسی مهندسیواحد اهر

4زمین شناسی مهندسیواحد اهر

4زیست شناسی- ژنتیک مولکولیواحد اهر

4زیست شناسی - بیوشیمی گرایش بیوشیمیواحد اهر

4زیست شناسی - سلولی و مولکولیواحد اهر

4زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد اهر

4زیست شناسی -بیوشیمیواحد اهر

4زیست شناسی -ژنتیکواحد اهر

4زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد اهر

4زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمیواحد اهر

4زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد اهر

4زیست شناسی سلولی و مولکولی ـ ژنتیکواحد اهر

4ژنتیکواحد اهر

4ژنتیک مولکولیواحد اهر

4ژئوفیزیک - زلزله شناسیواحد اهر

4ساخت و تولیدواحد اهر

4ساخت و تولید- قالبسازيواحد اهر

4ساخت و تولید - ماشین افزارواحد اهر

4ساختمانواحد اهر

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد اهر

4ساختمانهاي بتنیواحد اهر

4سازه هاي هیدرولیکیواحد اهر

4سنجش از دور زمین شناختیواحد اهر

4شیمی- کاربرديواحد اهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4شیمی - شیمی داروییواحد اهر

4شیمی - فیتوشیمیواحد اهر

4شیمی -شیمی آلیواحد اهر

4شیمی -شیمی کاربرديواحد اهر

4شیمی آلیواحد اهر

4شیمی داروییواحد اهر

4شیمی کاربرديواحد اهر

4شیمی گرایش شیمی آلیواحد اهر

4شیمی گرایش شیمی داروییواحد اهر

4صنایع شیمیایی معدنیواحد اهر

4طراحی شهريواحد اهر

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد اهر

4علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد اهر

4علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارواحد اهر

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد اهر

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد اهر

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد اهر

4علمی کاربردي الکترونیکواحد اهر

4علمی کاربردي برق - قدرتواحد اهر

4علمی کاربردي معماريواحد اهر

4علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد اهر

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد اهر

4علوم زمین - زمین شناسی اقتصاديواحد اهر

4علوم زمین - زمین شناسی مهندسیواحد اهر

4علوم سلولی وملکولیواحد اهر

4عمرانواحد اهر

4فیتو شیمیواحد اهر

4فیزیک - حالت جامدواحد اهر

4قدرت -الکتروتکنیکواحد اهر

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد اهر

4کاردان فنی شیمی - عملیات پتروشیمیواحد اهر

4کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد اهر

4کاردان فنی عمران -آب و فاضالبواحد اهر

4کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد اهر

4کاردان فنی عملیات پتروشیمیواحد اهر

4کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد اهر

4کاردانی فنی برقواحد اهر

4کارهاي عمومی ساختمانواحد اهر

4کامپیوترواحد اهر

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد اهر

4کنترلواحد اهر

4مخابراتواحد اهر

4مدیریت پروژه و ساختواحد اهر

4معماريواحد اهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4معماري داخلیواحد اهر

4مکانیک خودروواحد اهر

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد اهر

4مهندسی فناوري آسانسورها و باالبرهاواحد اهر

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد اهر

4مهندسی اجرایی عمرانواحد اهر

4مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)واحد اهر

4مهندسی برقواحد اهر

4مهندسی برق- الکترونیکواحد اهر

4مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد اهر

4مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد اهر

4مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد اهر

4مهندسی برق - شبکه هاي انتقال و توزیعواحد اهر

4مهندسی برق - قدرت گرایش الکترونیک قدرتواحد اهر

4مهندسی برق - قدرت گرایش تکنولوژي فشار قويواحد اهر

4مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد اهر

4مهندسی برق - قدرت گرایش ماشین هاي الکتریکیواحد اهر

4مهندسی برق - کنترلواحد اهر

4مهندسی برق - مخابراتواحد اهر

4مهندسی برق - مخابرات سیستمواحد اهر

4مهندسی برق - مخابرات نوريواحد اهر

4مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد اهر

4مهندسی برق ـ قدرتواحد اهر

4مهندسی پزشکیواحد اهر

4مهندسی پزشکی-بیومتریالواحد اهر

4مهندسی پزشکی-بیوموادواحد اهر

4مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد اهر

4مهندسی پزشکی - بیومتریالواحد اهر

4مهندسی پلیمرواحد اهر

4مهندسی پلیمر - صنایع پلیمرواحد اهر

4مهندسی تکنولوژي استخراج معادن زیر زمینیواحد اهر

4مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد اهر

4مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد اهر

4مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد اهر

4مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد اهر

4مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد اهر

4مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد اهر

4مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد اهر

4مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیاییواحد اهر

4مهندسی تکنولوژي عمران- آب و فاضالبواحد اهر

4مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد اهر

4مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد اهر

4مهندسی تکنولوژي متالورژي-ذوب فلزاتواحد اهر

4مهندسی تکنولوژي معدنواحد اهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی تکنولوژي معماريواحد اهر

4مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد اهر

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد اهر

4مهندسی تکنولوژي نقشه برداريواحد اهر

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد اهر

4مهندسی حرفه اي معماريواحد اهر

4مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد اهر

4مهندسی شهرسازيواحد اهر

4مهندسی شیمیواحد اهر

4مهندسی شیمی-بیوتکنولوژي و مهندسی بیوشیمیواحد اهر

4مهندسی شیمی - بهداشت، ایمنی و محیط زیستواحد اهر

4مهندسی شیمی - بیوتکنولوژيواحد اهر

4مهندسی شیمی - پتروشیمیواحد اهر

4مهندسی شیمی - پلیمرواحد اهر

4مهندسی شیمی - صنایع پاالیش ، پتروشیمی و گازواحد اهر

4مهندسی شیمی - صنایع شیمیایی معدنیواحد اهر

4مهندسی شیمی - صنایع غذاییواحد اهر

4مهندسی شیمی - طراحی فرآیندواحد اهر

4مهندسی شیمی - مهندسی پلیمرواحد اهر

4مهندسی شیمی - مهندسی صنایع غذاییواحد اهر

4مهندسی شیمی ـ صنایع پاالیشواحد اهر

4مهندسی شیمی ـ مهندسی فرآیندواحد اهر

4مهندسی شیمی گرایش ایمنی، بهداشت و محیط زیستواحد اهر

4مهندسی شیمی گرایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست اچ اس ايواحد اهر

4مهندسی عمرانواحد اهر

4مهندسی عمران-مهندسی آبواحد اهر

4مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد اهر

4مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد اهر

4مهندسی عمران - زلزلهواحد اهر

4مهندسی عمران - ژئودزيواحد اهر

4مهندسی عمران - سازهواحد اهر

4مهندسی عمران - سنجش از دورواحد اهر

4مهندسی عمران - سیستم هاي اطالعات جغرافیاییواحد اهر

4مهندسی عمران - مدیریت منابع آبواحد اهر

4مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد اهر

4مهندسی عمران - مهندسی راه و ترابريواحد اهر

4مهندسی عمران - مهندسی زلزلهواحد اهر

4مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آبواحد اهر

4مهندسی عمران - نقشه برداريواحد اهر

4مهندسی عمران -آبواحد اهر

4مهندسی عمران -راه وترابريواحد اهر

4مهندسی عمران -سازه هاي هیدرولیکیواحد اهر

4مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد اهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی فناوري اطالعاتواحد اهر

4مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برقواحد اهر

4مهندسی فناوري صنایع شیمیاییواحد اهر

4مهندسی فناوري عمران - نقشه برداريواحد اهر

4مهندسی فناوري معدن - استخراج معادن زیرزمینیواحد اهر

4مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد اهر

4مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد اهر

4مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد اهر

4مهندسی کامپیوترواحد اهر

4مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد اهر

4مهندسی کامپیوتر- معماري سیستم هاي کامپیوتريواحد اهر

4مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد اهر

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد اهر

4مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد اهر

4مهندسی مالیواحد اهر

4مهندسی معدنواحد اهر

4مهندسی معدن - استخراج مواد معدنیواحد اهر

4مهندسی معدن - اکتشافواحد اهر

4مهندسی معدن - اکتشاف معدنواحد اهر

4مهندسی معدن - اکتشاف مواد معدنیواحد اهر

4مهندسی معدن - مهندسی اکتشاف معدنواحد اهر

4مهندسی معماريواحد اهر

4مهندسی مکاترونیکواحد اهر

4مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولیدواحد اهر

واحد اهر

مهندسی مکاترونیک گرایش ارتباطات جنبی انسان-ماشین-

4کامپیوتر

واحد اهر

مهندسی مکاترونیک گرایش طراحی رباتها و سیستمهاي 

4مکاترونیکی

4مهندسی مکانیکواحد اهر

4مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد اهر

4مهندسی مکانیک - مکانیک در طراحی جامداتواحد اهر

4مهندسی مکانیک -طراحی جامداتواحد اهر

4مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد اهر

4مهندسی نقشه برداريواحد اهر

4مهندسی نقشه برداري - ژئودزيواحد اهر

4مهندسی نقشه برداري - سنجش از دورواحد اهر

4میکروبیولوژي - میکروبیولوژي صنعتیواحد اهر

4میکروبیولوژيواحد اهر

4میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زاواحد اهر

4میکروبییولوژي - صنعتیواحد اهر

4نرم افزار کامپیوترواحد اهر

4نقشه کشی معماريواحد اهر

4نقشه کشی معماري- معماريواحد اهر

4ابزارسازيواحد اهواز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4ارتباط تصویريواحد اهواز

4الکترونیک عمومیواحد اهواز

4الکتروتکنیکواحد اهواز

4الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد اهواز

4الکترونیکواحد اهواز

4الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد اهواز

4آمارواحد اهواز

4آمار - آمار اجتماعی و اقتصاديواحد اهواز

4آمار اجتماعی و اقتصاديواحد اهواز

4آمار اقتصاديواحد اهواز

4پرستاريواحد اهواز

4تاسیساتواحد اهواز

4تاسیسات -تهویه مطبوعواحد اهواز

4تأسیسات -تبریدواحد اهواز

4تبریدواحد اهواز

4تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد اهواز

4حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد اهواز

4ریاضی - آنالیزواحد اهواز

4ریاضی _ کاربرديواحد اهواز

4ریاضی کاربرديواحد اهواز

4ریاضی کاربردي ـ آنالیز عدديواحد اهواز

4ریاضی کاربردي ـ تحقیق در عملیاتواحد اهواز

4ریاضی محض-آنالیزواحد اهواز

4ریاضیات و کاربردها _ آنالیزواحد اهواز

4زمین شناسیواحد اهواز

4زیست شناسی دریا - جانوران دریاواحد اهواز

4زیست شناسی سلولی و مولکولی-زیست فناوريواحد اهواز

4زیست فناوريواحد اهواز

4زیست فناوري - دریاواحد اهواز

4زیست فناوري دریاواحد اهواز

4ساخت و تولیدواحد اهواز

4ساخت و تولید- قالبسازيواحد اهواز

4ساخت و تولید - ماشین ابزارواحد اهواز

4ساخت و تولید - ماشین افزارواحد اهواز

4ساختمانواحد اهواز

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد اهواز

4سخت افزار کامپیوترواحد اهواز

4شهرسازيواحد اهواز

4شیمی - فیتوشیمیواحد اهواز

4شیمی - نانوشیمیواحد اهواز

4شیمی -شیمی آلیواحد اهواز

4شیمی -شیمی تجزیهواحد اهواز

4شیمی -شیمی فیزیکواحد اهواز

4شیمی -شیمی معدنیواحد اهواز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4شیمی گرایش شیمی آلیواحد اهواز

4شیمی گرایش شیمی تجزیهواحد اهواز

4صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییواحد اهواز

4طراحی شهريواحد اهواز

4طراحی کاربرديواحد اهواز

4علمی - کاربردي تاسیسات - تبریدواحد اهواز

4علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعواحد اهواز

4علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارواحد اهواز

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد اهواز

4علمی - کاربردي مکانیک - تعمیرات نیروگاهواحد اهواز

4علمی کاربردي ارتباط تصویريواحد اهواز

4علمی کاربردي تعمیرات نیروگاهواحد اهواز

4علمی کاربردي ساخت وتولید-قالبسازيواحد اهواز

4علمی کاربردي شهرسازيواحد اهواز

4علمی کاربردي عمران-آب وفاضالبواحد اهواز

4علمی کاربردي گرافیک- گرافیکواحد اهواز

4علمی کاربردي معماريواحد اهواز

4علمی کاربردي مکانیک - ابزارسازيواحد اهواز

4علمی کاربردي مکانیک ـ تعمیرات نیروگاههاواحد اهواز

4علمی کاربردي مهندسی عمران ـ آب و فاضالبواحد اهواز

4علمی کاربردي نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد اهواز

4علوم تجربیواحد اهواز

4علوم و فناوري نانو - نانو شیمیواحد اهواز

4عمرانواحد اهواز

4فتوگرافیک گرافیکواحد اهواز

4فیتو شیمیواحد اهواز

4فیزیکواحد اهواز

4فیزیک- اتمی و مولکولیواحد اهواز

4فیزیک - اپتیک و لیزرواحد اهواز

4فیزیک - حالت جامدواحد اهواز

4فیزیک - فیزیک پالسماواحد اهواز

4فیزیک - فیزیک ماده چگالواحد اهواز

4فیزیک کاربرديواحد اهواز

4فیزیک مهندسیواحد اهواز

4قدرت -الکتروتکنیکواحد اهواز

4کاردانی فنی عمران - شبکه و تصفیه خانه آبواحد اهواز

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد اهواز

4کاردان فنی عمران-پل سازي وابنیه فنیواحد اهواز

4کاردان فنی عمران -آب و فاضالبواحد اهواز

4کاردان فنی مکانیک ـ ابزارسازيواحد اهواز

4کاردان فنی مکانیک ـ ماشین ابزارواحد اهواز

4کاردانی شهرسازيواحد اهواز

4کاردانی فنی بازرسی جوشواحد اهواز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4کاردانی فنی شهرسازيواحد اهواز

4کاردانی فنی عمرانواحد اهواز

4کاردانی فنی عملیات پتروشیمیواحد اهواز

4کاردانی فنی مکانیکواحد اهواز

4کاردانی معماريواحد اهواز

4کامپیوترواحد اهواز

4گرافیک-گرافیکواحد اهواز

4ماماییواحد اهواز

4متالورژي صنعتیواحد اهواز

4مدیریت شهريواحد اهواز

4معماريواحد اهواز

4معماري داخلیواحد اهواز

4مکانیک - تعمیرات نیروگاههاواحد اهواز

4مکانیک خودروواحد اهواز

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد اهواز

4مهندسی اجرایی عمرانواحد اهواز

4مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)واحد اهواز

4مهندسی برقواحد اهواز

4مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد اهواز

4مهندسی برق- کنترل و سیستمواحد اهواز

4مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد اهواز

4مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد اهواز

4مهندسی برق - کنترلواحد اهواز

4مهندسی برق ـ قدرتواحد اهواز

4مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد اهواز

4مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد اهواز

4مهندسی تکنولوژي بهره برداري نیروگاهواحد اهواز

4مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد اهواز

4مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزاري رایانهواحد اهواز

4مهندسی تکنولوژي عمران- آب و فاضالبواحد اهواز

4مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد اهواز

4مهندسی تکنولوژي معماريواحد اهواز

4مهندسی حرفه اي معماريواحد اهواز

4مهندسی سیستم هاي انرژيواحد اهواز

4مهندسی سیستم هاي انرژي - تکنولوژي انرژيواحد اهواز

4مهندسی شهرسازيواحد اهواز

4مهندسی شیمیواحد اهواز

4مهندسی شیمی - صنایع غذاییواحد اهواز

4مهندسی عمرانواحد اهواز

4مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد اهواز

4مهندسی عمران-مهندسی سواحل، بنادر و سازه هاي دریاییواحد اهواز

4مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد اهواز

4مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد اهواز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی عمران - زلزلهواحد اهواز

4مهندسی عمران - سازهواحد اهواز

4مهندسی عمران - سواحل ، بنادر و سازه هاي دریاییواحد اهواز

4مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد اهواز

4مهندسی عمران - مدیریت منابع آبواحد اهواز

4مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد اهواز

4مهندسی عمران - مهندسی زلزلهواحد اهواز

4مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد اهواز

4مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آبواحد اهواز

4مهندسی فناوري بهره برداري نیروگاهواحد اهواز

4مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد اهواز

4مهندسی کامپیوترواحد اهواز

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد اهواز

4مهندسی متالورژي و موادواحد اهواز

4مهندسی متالورژي و مواد - سرامیکواحد اهواز

4مهندسی متالورژي و مواد - متالورژي صنعتیواحد اهواز

4مهندسی متالورژي و مواد - مواد پیشرفتهواحد اهواز

4مهندسی محیط زیستواحد اهواز

4مهندسی محیط زیست - آلودگی هواواحد اهواز

4مهندسی محیط زیست - هواواحد اهواز

4مهندسی محیط زیست ـ آب و فاضالبواحد اهواز

4مهندسی معماريواحد اهواز

4مهندسی مکانیکواحد اهواز

4مهندسی مکانیک-حرارت و سیاالتواحد اهواز

4مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد اهواز

واحد اهواز

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردي شاخه تخصصی مکانیک 

4جامدات

4مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت و سیاالتواحد اهواز

4مهندسی مکانیک - مکانیک در طراحی جامداتواحد اهواز

4مهندسی مکانیک -طراحی جامداتواحد اهواز

4مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد اهواز

4مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسیواحد اهواز

4مهندسی مواد و متالورژيواحد اهواز

4مهندسی مواد و متالورژي - مهندسی متالورژيواحد اهواز

4مهندسی مواد و متالورژي - مهندسی موادواحد اهواز

4مهندسی نفتواحد اهواز

4مهندسی ورزشواحد اهواز

4نانوشیمیواحد اهواز

4نانوفیزیکواحد اهواز

4نرم افزار کامپیوترواحد اهواز

4نقاشیواحد اهواز

4نقشه کشی صنعتیواحد اهواز

4نقشه کشی عمومیواحد اهواز

4نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد اهواز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4نقشه کشی معماريواحد اهواز

4نقشه کشی معماري- معماريواحد اهواز

4پرستاريواحد اهواز-ظرفیت مازاد خودگردان

4ماماییواحد اهواز-ظرفیت مازاد خودگردان

4ادبیات عربیواحد ایذه

4اقتصادواحد ایذه

4الهیات و معارف اسالمیواحد ایذه

4الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد ایذه

4الهیات و معارف اسالمی - فلسفه و حکمت اسالمیواحد ایذه

4آمارواحد ایذه

4آموزش ابتداییواحد ایذه

4آموزش دینی و عربیواحد ایذه

4آموزش ریاضیواحد ایذه

4آموزش زبان انگلیسیواحد ایذه

4آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد ایذه

4آموزش علوم تجربیواحد ایذه

4آموزش و پرورش ابتداییواحد ایذه

4باستان شناسیواحد ایذه

4تحقیقات آموزشیواحد ایذه

4تربیت بدنیواحد ایذه

4تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد ایذه

4تربیت بدنی - مربیگريواحد ایذه

4تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد ایذه

4تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد ایذه

4تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد ایذه

4تربیت معلم آموزش ریاضیواحد ایذه

4تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد ایذه

4تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد ایذه

4تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد ایذه

4تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد ایذه

4جامعه شناسیواحد ایذه

4حسابداريواحد ایذه

4حقوقواحد ایذه

4حقوق - حقوق ثبتیواحد ایذه

4دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد ایذه

4دبیري زبان انگلیسیواحد ایذه

4دبیري زبان وادبیات فارسیواحد ایذه

4دینی وعربیواحد ایذه

4روان شناسیواحد ایذه

4روان شناسی عمومیواحد ایذه

4روانشناسیواحد ایذه

4روانشناسی-صنعتی و سازمانیواحد ایذه

4روانشناسی - روانشناسی عمومیواحد ایذه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4روانشناسی عمومیواحد ایذه

4ریاضیواحد ایذه

4ریاضی - آنالیزواحد ایذه

4ریاضی - دبیري ریاضیواحد ایذه

4ریاضی محض-آنالیزواحد ایذه

4ریاضیات و کاربردها _ آنالیزواحد ایذه

4زبان و ادبیات عربواحد ایذه

4زبان وادبیات عربیواحد ایذه

4زبان وادبیات فارسیواحد ایذه

4زیست شناسیواحد ایذه

4زیست شناسی- عمومیواحد ایذه

4زیست شناسی - علوم جانوريواحد ایذه

4زیست شناسی - علوم جانوري گرایش فیزیولوژي جانوريواحد ایذه

4زیست شناسی - علوم گیاهیواحد ایذه

4زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد ایذه

4زیست شناسی جانوريواحد ایذه

4زیست شناسی جانوري - فیزیولوژيواحد ایذه

4زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد ایذه

4زیست شناسی گیاهیواحد ایذه

4شیمی - نانوشیمیواحد ایذه

4شیمی آزمایشگاهیواحد ایذه

4علمی - کاربردي شیمی آزمایشگاهیواحد ایذه

4علمی کاربردي حسابداريواحد ایذه

4علوم اجتماعی - پژوهشگري علوم اجتماعیواحد ایذه

4علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگانیواحد ایذه

4علوم تجربیواحد ایذه

4علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد ایذه

4علوم و فناوري نانو - نانو شیمیواحد ایذه

4فقه و حقوق اسالمیواحد ایذه

4فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد ایذه

4فلسفه و کالم اسالمیواحد ایذه

4فیزیکواحد ایذه

4فیزیک - اتمیواحد ایذه

4فیزیک - حالت جامدواحد ایذه

4فیزیک - هسته ايواحد ایذه

4فیزیک - هواشناسیواحد ایذه

4کاردانی آموزش دینی و عربیواحد ایذه

4کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد ایذه

4کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد ایذه

4کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد ایذه

4کاردانی حسابداريواحد ایذه

4کاردانی شیمی آزمایشگاهیواحد ایذه

4کاردانی علوم ورزشیواحد ایذه

4کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد ایذه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مدیریت بازرگانیواحد ایذه

4مربی بهداشت مدارسواحد ایذه

4معارف اسالمیواحد ایذه

4مهندسی اپتیک و لیزرواحد ایذه

4میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زاواحد ایذه

4نانوشیمیواحد ایذه

4ادبیات عربیواحد ایالم

4اصالح نباتاتواحد ایالم

4اقتصادواحد ایالم

4اقتصاد بازرگانیواحد ایالم

4اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد ایالم

4الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد ایالم

4امور بانکیواحد ایالم

4آموزش ابتداییواحد ایالم

4آموزش زبان انگلیسیواحد ایالم

4آموزش و پرورش ابتداییواحد ایالم

4باستان شناسیواحد ایالم

4باستان شناسی - پیش از تاریخواحد ایالم

4باستان شناسی - پیش از تاریخ ایرانواحد ایالم

4باستان شناسی گرایش پیش از تاریخواحد ایالم

4پرورش طیورواحد ایالم

4پژوهشگري اجتماعیواحد ایالم

4تربیت کودكواحد ایالم

4تربیت بدنیواحد ایالم

4تربیت بدنی - مربیگريواحد ایالم

4تربیت بدنی و علوم ورزشی- ورزش همگانیواحد ایالم

4تربیت بدنی و علوم ورزشی -فیزیولوژي ورزشیواحد ایالم

4تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد ایالم

4تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد ایالم

4تربیت دبیر زبان انگلیسیواحد ایالم

4تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد ایالم

4تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد ایالم

4تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد ایالم

4تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد ایالم

4تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد ایالم

4ترویج و آموزش کشاورزيواحد ایالم

4ترویج و آموزش کشاورزي پایدارواحد ایالم

واحد ایالم

ترویج و آموزش کشاورزي پایدار - آموزش کشاورزي پایدار و محیط 

4زیست

واحد ایالم

ترویج و آموزش کشاورزي پایدار - ترویج کشاورزي پایدار و منابع 

4طبیعی

4تکنولوژي تولیدات دامیواحد ایالم

4تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد ایالم

4تکنولوژي جنگلداريواحد ایالم



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4تکنولوژي ماشینهاي کشاورزيواحد ایالم

4تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد ایالم

4جامعه شناسیواحد ایالم

4جنگلداريواحد ایالم

4حسابداريواحد ایالم

4حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد ایالم

4حقوقواحد ایالم

4حقوق - حقوق ثبتیواحد ایالم

4حقوق جزا و جرم شناسیواحد ایالم

4حقوق خصوصیواحد ایالم

4دبیري زبان انگلیسیواحد ایالم

4دینی وعربیواحد ایالم

4روان شناسیواحد ایالم

4روان شناسی بالینیواحد ایالم

4روان شناسی تربیتیواحد ایالم

4روان شناسی عمومیواحد ایالم

4روانشناسیواحد ایالم

4روانشناسی - روانشناسی عمومیواحد ایالم

4روانشناسی بالینیواحد ایالم

4روانشناسی تربیتیواحد ایالم

4روانشناسی عمومیواحد ایالم

4ریاضیات و کاربردهاواحد ایالم

4زبان شناسیواحد ایالم

4زبان شناسی _ محضواحد ایالم

4زبان شناسی همگانیواحد ایالم

4زبان و ادبیات عربواحد ایالم

4زبان وادبیات انگلیسیواحد ایالم

4زبان وادبیات عربیواحد ایالم

4زبان وادبیات فارسیواحد ایالم

4زبانشناسی همگانیواحد ایالم

4زراعتواحد ایالم

4زراعت واصالح نباتاتواحد ایالم

4زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد ایالم

4ژنتیکواحد ایالم

4شیمی- کاربرديواحد ایالم

4شیمی- محضواحد ایالم

4شیمی -شیمی آلیواحد ایالم

4شیمی -شیمی تجزیهواحد ایالم

4شیمی کاربرديواحد ایالم

4شیمی گرایش شیمی آلیواحد ایالم

4شیمی گرایش شیمی تجزیهواحد ایالم

4شیمی محضواحد ایالم

4علمی - کاربردي پرورش طیورواحد ایالم

4علمی - کاربردي کتابداري و اطالع رسانیواحد ایالم



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4علمی کاربردي حسابداريواحد ایالم

4علوم اجتماعی - برنامه ریزي علوم اجتماعیواحد ایالم

4علوم اجتماعی - پژوهشگري علوم اجتماعیواحد ایالم

4علوم اجتماعی - خدمات اجتماعیواحد ایالم

4علوم اجتماعی - دبیري علوم اجتماعیواحد ایالم

4علوم اجتماعی - مردم شناسیواحد ایالم

4علوم تجربیواحد ایالم

4علوم تربیتیواحد ایالم

4علوم دامیواحد ایالم

4علوم دامی - تغذیه دامواحد ایالم

4علوم سیاسیواحد ایالم

4علوم قرآن و حدیثواحد ایالم

4علوم قضاییواحد ایالم

4علوم و مهندسی باغبانیواحد ایالم

4علوم و مهندسی جنگلواحد ایالم

4علوم و مهندسی جنگل - علوم زیستی جنگلواحد ایالم

4علوم و مهندسی خاكواحد ایالم

4علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد ایالم

4علوم ورزشیواحد ایالم

4علوم ورزشی - علوم انسانی ورزشواحد ایالم

4علوم ورزشی - علوم زیستی ورزشواحد ایالم

4علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزشواحد ایالم

4علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزشواحد ایالم

4فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد ایالم

4فیزیکواحد ایالم

4فیزیولوژي ورزشیواحد ایالم

4فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستیواحد ایالم

4کاردان فن ایمنی صنعتیواحد ایالم

4کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد ایالم

4کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد ایالم

4کاردانی حسابداريواحد ایالم

4کاردانی علوم ورزشیواحد ایالم

4کاردانی مدیریت بازرگانیواحد ایالم

4کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد ایالم

4گردشگريواحد ایالم

4گیاه پزشکیواحد ایالم

4مالی - مهندسی مالیواحد ایالم

4مترجمی زبان انگلیسیواحد ایالم

4مددکاري اجتماعیواحد ایالم

4مدیریت - مدیریت مالیواحد ایالم

4مدیریت اجراییواحد ایالم

4مدیریت امور دفتري (منشیگري)واحد ایالم

4مدیریت بازرگانیواحد ایالم

4مدیریت بیمهواحد ایالم



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مدیریت دولتیواحد ایالم

4مدیریت صنعتیواحد ایالم

4مدیریت فرهنگی هنريواحد ایالم

4مدیریت کسب و کار - بازاریابیواحد ایالم

4مدیریت کسب و کار - رفتار سازمانی و منابع انسانیواحد ایالم

4مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد ایالم

4مدیریت کشاورزيواحد ایالم

4مدیریت کشاورزي - مدیریت کشاورزيواحد ایالم

4مدیریت مالیواحد ایالم

4مدیریت منابع خاك - پیدایش، رده بندي و ارزیابی خاكواحد ایالم

4مربی بهداشت مدارسواحد ایالم

4مردم شناسیواحد ایالم

4مشاورهواحد ایالم

4مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد ایالم

4مهندسی تولیدات دامیواحد ایالم

4مهندسی تولیدات گیاهیواحد ایالم

4مهندسی حرفه اي علوم دامیواحد ایالم

4مهندسی زراعتواحد ایالم

4مهندسی علوم دامیواحد ایالم

4مهندسی کشاورزي - ترویج و آموزش کشاورزيواحد ایالم

واحد ایالم

مهندسی کشاورزي - خاکشناسی گرایش پیدایش، رده بندي و 

4ارزیابی خاك

4مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد ایالم

4مهندسی کشاورزي - علوم خاكواحد ایالم

4مهندسی کشاورزي - علوم دامیواحد ایالم

4مهندسی کشاورزي -زراعتواحد ایالم

4مهندسی کشاورزي ـ مدیریت کشاورزيواحد ایالم

4مهندسی منابع طبیعی - جنگل شناسی و اکولوژي جنگلواحد ایالم

4مهندسی منابع طبیعی - جنگلداريواحد ایالم

4میکروبیولوژيواحد ایالم

4طراحی شهريواحد ایلخچی

4علمی کاربردي شهرسازيواحد ایلخچی

4علمی کاربردي معماريواحد ایلخچی

4کاردانی معماريواحد ایلخچی

4گرافیک-گرافیکواحد ایلخچی

4معماريواحد ایلخچی

4مهندسی معماريواحد ایلخچی

4ادبیات عربیواحد آبادان

4اقتصادواحد آبادان

4الهیات و معارف اسالمی - علوم قرآن و حدیثواحد آبادان

4امور بانکیواحد آبادان

4امور گمرکیواحد آبادان

4آموزش زبان انگلیسیواحد آبادان

4پرستاريواحد آبادان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4تربیت بدنیواحد آبادان

4تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد آبادان

4تربیت بدنی - مربیگريواحد آبادان

4تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد آبادان

4تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد آبادان

4تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد آبادان

4تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد آبادان

4حسابداريواحد آبادان

4حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد آبادان

4حسابداري و بازرگانیواحد آبادان

4حقوقواحد آبادان

4حقوق خصوصیواحد آبادان

4دبیري زبان انگلیسیواحد آبادان

4روان شناسیواحد آبادان

4روانشناسیواحد آبادان

4زبان شناسیواحد آبادان

4زبان و ادبیات عربواحد آبادان

4زبان وادبیات انگلیسیواحد آبادان

4زبان وادبیات عربیواحد آبادان

4زبانشناسی همگانیواحد آبادان

4علمی کاربردي حسابداريواحد آبادان

4علوم اقتصاديواحد آبادان

4علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگانیواحد آبادان

4فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد آبادان

4فیزیولوژي ورزشیواحد آبادان

4فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی کاربرديواحد آبادان

4کاردانی امور گمرکیواحد آبادان

4کاردانی امور بانکیواحد آبادان

4کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد آبادان

4کاردانی حرفه اي مدیریت - امور اداريواحد آبادان

4کاردانی حسابداريواحد آبادان

4کاردانی مدیریت بازرگانیواحد آبادان

4کاردانی مدیریت گمرکیواحد آبادان

4کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد آبادان

4ماماییواحد آبادان

4مترجمی زبان انگلیسیواحد آبادان

4مترجمی زبان عربیواحد آبادان

4مدیریت امور بانکیواحد آبادان

4مدیریت بازرگانیواحد آبادان

4مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد آبادان

4مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد آبادان

4مدیریت صنعتیواحد آبادان

4پرستاريواحد آبادان-ظرفیت مازاد خودگردان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4ماماییواحد آبادان-ظرفیت مازاد خودگردان

4الهیات و معارف اسالمیواحد آزادشهر

4الهیات و معارف اسالمی - تاریخ و تمدن ملل اسالمیواحد آزادشهر

4الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد آزادشهر

4امور اداريواحد آزادشهر

4امور گمرکیواحد آزادشهر

4اموردولتیواحد آزادشهر

4اندیشه سیاسی در اسالمواحد آزادشهر

4آموزش ابتداییواحد آزادشهر

4آموزش دینی و عربیواحد آزادشهر

4آموزش زبان انگلیسیواحد آزادشهر

4آموزش و پرورش ابتداییواحد آزادشهر

4برنامه ریزي درسیواحد آزادشهر

4پرستاريواحد آزادشهر

4پژوهشگري اجتماعیواحد آزادشهر

4تاریخواحد آزادشهر

4تاریخ و تمدن ملل اسالمیواحد آزادشهر

4تربیت بدنیواحد آزادشهر

4تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد آزادشهر

4تربیت بدنی - مربیگريواحد آزادشهر

4تربیت بدنی -مدیریتواحد آزادشهر

4تربیت بدنی و علوم ورزشی -فیزیولوژي ورزشیواحد آزادشهر

4تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد آزادشهر

4تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد آزادشهر

4تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد آزادشهر

4تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد آزادشهر

4تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد آزادشهر

4تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد آزادشهر

4تکنولوژي اتاق عملواحد آزادشهر

4تکنولوژي مواد غذاییواحد آزادشهر

4جامعه شناسیواحد آزادشهر

4جامعه شناسی - جامعه شناسی اقتصادي و توسعهواحد آزادشهر

4جامعه شناسی - جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایرانواحد آزادشهر

4جامعه شناسی انقالب اسالمیواحد آزادشهر

4جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادي و توسعهواحد آزادشهر

4جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایرانواحد آزادشهر

4جغرافیا و برنامه ریزي شهريواحد آزادشهر

4حسابداريواحد آزادشهر

4حقوقواحد آزادشهر

4حقوق - حقوق ثبتیواحد آزادشهر

4حقوق بین المللواحد آزادشهر

4حقوق خصوصیواحد آزادشهر

4دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد آزادشهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4دبیري زبان انگلیسیواحد آزادشهر

4دبیري زبان وادبیات فارسیواحد آزادشهر

4دینی وعربیواحد آزادشهر

4روابط بین المللواحد آزادشهر

4روابط سیاسی در روابط دیپلماتیکواحد آزادشهر

4روان شناسیواحد آزادشهر

4روان شناسی شخصیتواحد آزادشهر

4روان شناسی عمومیواحد آزادشهر

4روانشناسیواحد آزادشهر

4روانشناسی-صنعتی و سازمانیواحد آزادشهر

4روانشناسی - روانشناسی بالینیواحد آزادشهر

4روانشناسی - روانشناسی عمومیواحد آزادشهر

4روانشناسی شخصیتواحد آزادشهر

4روانشناسی عمومیواحد آزادشهر

4زبان و ادبیات فارسی- ادبیات تطبیقیواحد آزادشهر

4زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی (فارسی - عربی)واحد آزادشهر

4زبان وادبیات فارسیواحد آزادشهر

4شیمیواحد آزادشهر

4شیمی- کاربرديواحد آزادشهر

4شیمی - شیمی داروییواحد آزادشهر

4شیمی - فیتوشیمیواحد آزادشهر

4شیمی -شیمی آلیواحد آزادشهر

4شیمی داروییواحد آزادشهر

4شیمی کاربرديواحد آزادشهر

4شیمی گرایش شیمی آلیواحد آزادشهر

4عرفان اسالمیواحد آزادشهر

4علمی - کاربردي کتابداري و اطالع رسانیواحد آزادشهر

4علمی کاربردي امور اداريواحد آزادشهر

4علمی کاربردي حسابداريواحد آزادشهر

4علمی کاربردي فرش دستبافواحد آزادشهر

4علوم اجتماعی - پژوهشگري علوم اجتماعیواحد آزادشهر

4علوم اجتماعی - مردم شناسیواحد آزادشهر

4علوم اجتماعی -جامعه شناسیواحد آزادشهر

4علوم اسالمی -اندیشه سیاسی دراسالمواحد آزادشهر

4علوم تربیتیواحد آزادشهر

4علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد آزادشهر

4علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد آزادشهر

4علوم تربیتی -برنامه ریزي درسیواحد آزادشهر

4علوم تربیتی ـ آموزش و پرورش پیش دبستانیواحد آزادشهر

4علوم سیاسیواحد آزادشهر

4علوم سیاسی- سیاست گذاري عمومیواحد آزادشهر

4علوم سیاسی - اندیشه سیاسیواحد آزادشهر

4علوم سیاسی - اندیشه هاي سیاسیواحد آزادشهر

4علوم سیاسی - سیاستگذاري عمومیواحد آزادشهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4علوم قضاییواحد آزادشهر

4علوم ورزشیواحد آزادشهر

4علوم ورزشی - علوم زیستی ورزشواحد آزادشهر

4علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزشواحد آزادشهر

4فقه و حقوق اسالمیواحد آزادشهر

4فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد آزادشهر

4فیتو شیمیواحد آزادشهر

4فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستیواحد آزادشهر

4فیلم سازي _ عکاسی و فیلمبرداريواحد آزادشهر

4کاردانی امور گمرکیواحد آزادشهر

4کاردانی امور دولتیواحد آزادشهر

4کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد آزادشهر

4کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد آزادشهر

4کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد آزادشهر

4کاردانی حرفه اي امداد سوانحواحد آزادشهر

4کاردانی حسابداريواحد آزادشهر

4کاردانی علوم ورزشیواحد آزادشهر

4کاردانی مدیریت گمرکیواحد آزادشهر

4گرافیک-گرافیکواحد آزادشهر

4مدرسی الهیات و معارف اسالمی - اخالق و تربیت اسالمیواحد آزادشهر

واحد آزادشهر

مدرسی الهیات و معارف اسالمی - تاریخ اسالم و ریشه هاي انقالب 

4اسالمی

4مدرسی الهیات و معارف اسالمی - فلسفه و کالم اسالمیواحد آزادشهر

4مدرسی انقالب اسالمیواحد آزادشهر

4مدرسی معارف قرآن و حدیثواحد آزادشهر

4مدیریت بازرگانیواحد آزادشهر

4مدیریت دولتیواحد آزادشهر

4مدیریت وبرنامه ریزي آموزشیواحد آزادشهر

4مدیریت ورزشیواحد آزادشهر

4مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشیواحد آزادشهر

4مدیریت ورزشی - مدیریت رویدادهاي ورزشیواحد آزادشهر

4مردم شناسیواحد آزادشهر

4مردم شناسیواحد آزادشهر

4مشاورهواحد آزادشهر

4مشاوره - مشاوره توانبخشیواحد آزادشهر

4مشاوره - مشاوره خانوادهواحد آزادشهر

4مشاوره و راهنماییواحد آزادشهر

4مطالعات خانوادهواحد آزادشهر

4مطالعات منطقه ايواحد آزادشهر

4مطالعات منطقه اي - مطالعات اروپاواحد آزادشهر

4مطالعات منطقه اي - مطالعات آسیاي مرکزي و قفقازواحد آزادشهر

4مطالعات منطقه اي - مطالعات آمریکاي شمالیواحد آزادشهر

4مطالعات منطقه اي - مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقاواحد آزادشهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مطالعات منطقه اي - مطالعات خلیج فارسواحد آزادشهر

4معارف اسالمیواحد آزادشهر

4معماريواحد آزادشهر

4مهندسی معماريواحد آزادشهر

4نهج البالغه - اصول الدین و معارف علويواحد آزادشهر

4نهج البالغه - اصول دین و معارف علويواحد آزادشهر

4هنرهاي تجسمی - گرافیکواحد آزادشهر

4هنرهاي تجسمی ـ نقاشیواحد آزادشهر

4پرستاريواحد آزادشهر _ ظرفیت مازاد خودگردان

4تکنولوژي اتاق عملواحد آزادشهر _ ظرفیت مازاد خودگردان

4ادیان و عرفانواحد آستارا

4اقتصادواحد آستارا

4اقتصاد بازرگانیواحد آستارا

4اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد آستارا

4الهیات و معارف اسالمیواحد آستارا

4الهیات و معارف اسالمی - ادیان و عرفانواحد آستارا

4الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد آستارا

4الهیات و معارف اسالمی - فلسفه و حکمت اسالمیواحد آستارا

4امور بانکیواحد آستارا

4امور تربیتیواحد آستارا

4امور زراعی و باغیواحد آستارا

4امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیواحد آستارا

4امور زراعی و باغی-تکنولوژي تولیدات زراعیواحد آستارا

4امور گمرکیواحد آستارا

4آموزش ابتداییواحد آستارا

4آموزش دینی - عربیواحد آستارا

4آموزش دینی و عربیواحد آستارا

4آموزش زبان انگلیسیواحد آستارا

4آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد آستارا

4آموزش و پرورش ابتداییواحد آستارا

4بیوتکنولوژي کشاورزيواحد آستارا

4پرستاريواحد آستارا

4تربیت کودكواحد آستارا

4تربیت بدنیواحد آستارا

4تربیت بدنی - مربیگريواحد آستارا

4تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد آستارا

4تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد آستارا

4تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد آستارا

4تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد آستارا

4تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد آستارا

4تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد آستارا

4تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد آستارا

4تکنولوژي تولیدات دامیواحد آستارا



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد آستارا

4تکنولوژي چوبواحد آستارا

4تکنولوژي شیالتواحد آستارا

4تکنولوژي مواد غذاییواحد آستارا

4تکنولوژي موادغذاییواحد آستارا

4جغرافیاواحد آستارا

4جغرافیا - طبیعی گرایش ژئومرفولوژيواحد آستارا

4جغرافیا و برنامه ریزي روستاییواحد آستارا

4جغرافیا و برنامه ریزي روستایی - مدیریت توسعه پایدار روستاییواحد آستارا

4جغرافیا و برنامه ریزي شهريواحد آستارا

4جغرافیا و برنامه ریزي شهري - آمایش شهريواحد آستارا

4جغرافیا و برنامه ریزي گردشگريواحد آستارا

4جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري - گردشگري شهريواحد آستارا

4جغرافیاي طبیعیواحد آستارا

4جغرافیاي طبیعی- ژئومورفولوژي در برنامه ریزي محیطیواحد آستارا

4جغرافیاي طبیعی - ژئومرفولوژيواحد آستارا

4چوب شناسی وصنایع چوبواحد آستارا

4حسابداريواحد آستارا

4حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد آستارا

4دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد آستارا

4دبیري زبان وادبیات فارسیواحد آستارا

4دینی وعربیواحد آستارا

4راهنمایی و مشاوره - مشاورهواحد آستارا

4روان شناسیواحد آستارا

4روانشناسیواحد آستارا

4روانشناسی-صنعتی و سازمانیواحد آستارا

4زبان وادبیات فارسیواحد آستارا

4زراعت واصالح نباتاتواحد آستارا

4ژنتیک و به نژادي گیاهیواحد آستارا

4ژئومورفولوژيواحد آستارا

4ژئومورفولوژي - برنامه ریزي محیطیواحد آستارا

4ژئومورفولوژي - ژئومورفولوژي و آمایش محیطواحد آستارا

4ژئومورفولوژي - هیدرو ژئومورفولوژي در برنامه ریزي محیطیواحد آستارا

4صنایع چوب و مبلمانواحد آستارا

4صنایع خمیر و کاغذواحد آستارا

4علمی کاربردي ـ تکثیروپرورش آبزیانواحد آستارا

4علمی کاربردي اقتصاد کارو بهره وريواحد آستارا

4علمی کاربردي امور زراعی و باغی - تکنولوژي تولیدات زراعیواحد آستارا

4علمی کاربردي امورزراعی وباغی-تکنولوژي تولیدات باغیواحد آستارا

4علمی کاربردي امورزراعی وباغی ـتکنولوژي گیاه پزشکیواحد آستارا

4علمی کاربردي تولیدوبهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد آستارا



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4علمی کاربردي حسابداريواحد آستارا

4علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگانیواحد آستارا

4علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد آستارا

4علوم دامیواحد آستارا

4علوم دامی - اصالح نژاد دامواحد آستارا

4علوم دامی - پرورش زنبور عسلواحد آستارا

4علوم دامی - تغذیه دامواحد آستارا

4علوم دامی - تغذیه طیورواحد آستارا

4علوم دامی - زنبور عسلواحد آستارا

4علوم دامی - ژنتیک و اصالح دام و طیورواحد آستارا

4علوم دامی - مدیریت دامپروريواحد آستارا

4علوم صنایع چوب و کاغذواحد آستارا

4علوم و مهندسی شیالتواحد آستارا

4علوم ورزشیواحد آستارا

4فرآورده هاي چندسازه چوبواحد آستارا

4فرهنگ و زبانهاي باستانیواحد آستارا

4فقه و حقوق اسالمیواحد آستارا

4فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد آستارا

4فناوري تولیدات باغیواحد آستارا

4فناوري تولیدات زراعیواحد آستارا

4کاردانی امور تربیتیواحد آستارا

4کاردانی مدیریت صنعتی کاربرديواحد آستارا

4کاردانی امور بانکیواحد آستارا

4کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد آستارا

4کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد آستارا

4کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد آستارا

4کاردانی تکنولوژي مواد غذاییواحد آستارا

4کاردانی حسابداريواحد آستارا

4کاردانی علوم ورزشیواحد آستارا

4کاردانی مدیریت بازرگانیواحد آستارا

4کاردانی مدیریت گمرکیواحد آستارا

4ماماییواحد آستارا

4مدیریت اجراییواحد آستارا

4مدیریت امور گمرکیواحد آستارا

4مدیریت آموزشیواحد آستارا

4مدیریت بازرگانیواحد آستارا

4مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللیواحد آستارا

4مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد آستارا

4مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد آستارا

4مدیریت بیمهواحد آستارا

4مدیریت دولتیواحد آستارا

4مدیریت دولتی- مدیریت نیروي انسانیواحد آستارا

4مدیریت دولتی-تصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومیواحد آستارا

4مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد آستارا



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مدیریت دولتی - تشکیالت و روشهاواحد آستارا

4مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیواحد آستارا

4مدیریت دولتی - طراحی سازمان هاي دولتیواحد آستارا

4مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانیواحد آستارا

4مدیریت صنعتیواحد آستارا

4مدیریت صنعتی کاربرديواحد آستارا

4مدیریت کسب و کار - بازاریابیواحد آستارا

4مدیریت کسب و کار - رفتار سازمانی و منابع انسانیواحد آستارا

4مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد آستارا

4مشاورهواحد آستارا

4معارف اسالمیواحد آستارا

4مهندسی تکنولوژي صنایع چوب و کاغذ-صنایع چوبواحد آستارا

4مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد آستارا

4مهندسی تولیدات دامیواحد آستارا

4مهندسی تولیدات گیاهیواحد آستارا

4مهندسی چوب و کاغذواحد آستارا

4مهندسی حرفه اي علوم دامیواحد آستارا

4مهندسی زراعتواحد آستارا

4مهندسی صنایع چوب و فرآورده هاي سلولزيواحد آستارا

4مهندسی صنایع چوب و فرآورده هاي سلولزي - حفاظت و اصالحواحد آستارا

4مهندسی صنایع چوب و فرآورده هاي سلولزي - صنایع سلولزيواحد آستارا

واحد آستارا

مهندسی صنایع چوب و فرآورده هاي سلولزي - کامپوزیت هاي 

4لیگنو سلولزي

4مهندسی علوم دامیواحد آستارا

4مهندسی فضاي سبزواحد آستارا

4مهندسی کشاورزي- بیوتکنولوژي کشاورزيواحد آستارا

4مهندسی کشاورزي-علوم دامی گرایش مدیریت دامپروريواحد آستارا

4مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد آستارا

4مهندسی کشاورزي - علوم دامیواحد آستارا

4مهندسی کشاورزي - علوم دامی گرایش تغذیه دامواحد آستارا

4مهندسی کشاورزي -اصالح نباتاتواحد آستارا

4مهندسی کشاورزي -زراعتواحد آستارا

4مهندسی منابع طبیعی - چوب شناسی و صنایع چوبواحد آستارا

4مهندسی منابع طبیعی - حفاظت و اصالح چوبواحد آستارا

4مهندسی منابع طبیعی - شیالت گرایش تکثیر و پرورش آبزیانواحد آستارا

4مهندسی منابع طبیعی - مهندسی چوب و کاغذواحد آستارا

4مهندسی منابع طبیعی -صنایع چوبواحد آستارا

4پرستاريواحد آستارا-ظرفیت مازاد خودگردان

4ماماییواحد آستارا-ظرفیت مازاد خودگردان

4تربیت معلم آموزش ریاضیواحد آشتیان

4ریاضیواحد آشتیان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4ریاضی - ریاضی کاربرديواحد آشتیان

4زمین ساخت - تکتونیکواحد آشتیان

4زمین شناسیواحد آشتیان

4زمین شناسی-فسیل شناسی و چینه شناسیواحد آشتیان

4زمین شناسی - پترولوژيواحد آشتیان

4زمین شناسی - تکتونیکواحد آشتیان

4زیست شناسیواحد آشتیان

4زیست شناسی- عمومیواحد آشتیان

4زیست شناسی - علوم جانوريواحد آشتیان

4زیست شناسی - علوم گیاهیواحد آشتیان

4زیست شناسی - علوم گیاهی -فیزیولوژي گیاهیواحد آشتیان

4زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژي گیاهیواحد آشتیان

4زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد آشتیان

4زیست شناسی -ژنتیکواحد آشتیان

4زیست شناسی جانوريواحد آشتیان

4زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد آشتیان

4زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولیواحد آشتیان

4زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد آشتیان

4زیست شناسی گیاهیواحد آشتیان

4ژنتیکواحد آشتیان

4علوم جانوريواحد آشتیان

4علوم زمین - پترولوژيواحد آشتیان

4علوم زمین - زمین ساخت (تکتونیک)واحد آشتیان

4علوم گیاهیواحد آشتیان

4مهندسی اپتیک و لیزرواحد آشتیان

4میکروبیولوژيواحد آشتیان

4ادیان و عرفانواحد آیت ا... آملی

4الکترونیک عمومیواحد آیت ا... آملی

4الکترونیکواحد آیت ا... آملی

4الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد آیت ا... آملی

4الهیات و معارف اسالمی - ادیان و عرفانواحد آیت ا... آملی

4الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد آیت ا... آملی

4الهیات و معارف اسالمی - فلسفه و کالم اسالمیواحد آیت ا... آملی

4آموزش زبان انگلیسیواحد آیت ا... آملی

4بهداشت مواد غذاییواحد آیت ا... آملی

4تربیت بدنیواحد آیت ا... آملی

4تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد آیت ا... آملی

4تربیت بدنی - مربیگريواحد آیت ا... آملی

4تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشیواحد آیت ا... آملی

4تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد آیت ا... آملی

4تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد آیت ا... آملی

4تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد آیت ا... آملی

4تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد آیت ا... آملی



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد آیت ا... آملی

4حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد آیت ا... آملی

4حسابداريواحد آیت ا... آملی

4حقوقواحد آیت ا... آملی

4حقوق - حقوق ثبتیواحد آیت ا... آملی

4حقوق جزا و جرم شناسیواحد آیت ا... آملی

4حقوق خصوصیواحد آیت ا... آملی

4حقوق کیفري و جرم شناسیواحد آیت ا... آملی

4روان شناسیواحد آیت ا... آملی

4روان شناسی بالینیواحد آیت ا... آملی

4روان شناسی عمومیواحد آیت ا... آملی

4روانشناسیواحد آیت ا... آملی

4روانشناسی بالینیواحد آیت ا... آملی

4روانشناسی عمومیواحد آیت ا... آملی

4روزنامه نگاريواحد آیت ا... آملی

4ساخت و تولیدواحد آیت ا... آملی

4ساختمانواحد آیت ا... آملی

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد آیت ا... آملی

4سخت افزار کامپیوترواحد آیت ا... آملی

4صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییواحد آیت ا... آملی

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد آیت ا... آملی

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد آیت ا... آملی

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد آیت ا... آملی

4علمی کاربردي حسابداريواحد آیت ا... آملی

4علمی کاربردي عمران ـ سدوشبکهواحد آیت ا... آملی

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد آیت ا... آملی

4علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاريواحد آیت ا... آملی

4علوم سیاسیواحد آیت ا... آملی

4علوم ورزشیواحد آیت ا... آملی

4عمرانواحد آیت ا... آملی

4فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد آیت ا... آملی

4فلسفه و حکمت اسالمیواحد آیت ا... آملی

4فیزیولوژي ورزشیواحد آیت ا... آملی

4فیزیولوژي ورزشی - بیوشیمی و متابولیسم ورزشیواحد آیت ا... آملی

4فیزیولوژي ورزشی - تغذیه ورزشواحد آیت ا... آملی

4فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت ورزشی محضواحد آیت ا... آملی

4فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی قلب و عروق و تنفسواحد آیت ا... آملی

4کاردانی فنی عمران - شبکه و تصفیه خانه فاضالبواحد آیت ا... آملی

4کاردان فنی عمران -آب و فاضالبواحد آیت ا... آملی

4کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد آیت ا... آملی

4کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد آیت ا... آملی

4کاردانی علوم ورزشیواحد آیت ا... آملی

4کاردانی فنی عمرانواحد آیت ا... آملی



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد آیت ا... آملی

4کامپیوترواحد آیت ا... آملی

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد آیت ا... آملی

4متالورژيواحد آیت ا... آملی

4متالورژي-ریخته گريواحد آیت ا... آملی

4مترجمی زبان انگلیسیواحد آیت ا... آملی

4مدیریت اجراییواحد آیت ا... آملی

4مدیریت صنعتیواحد آیت ا... آملی

4مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیاتواحد آیت ا... آملی

4مدیریت کسب و کار - بازاریابیواحد آیت ا... آملی

4مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد آیت ا... آملی

4مدیریت مالیواحد آیت ا... آملی

4مدیریت ورزشیواحد آیت ا... آملی

4مدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزشواحد آیت ا... آملی

4مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزشواحد آیت ا... آملی

4مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشیواحد آیت ا... آملی

واحد آیت ا... آملی

مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان ها و رویدادهاي 

4ورزشی

4مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشیواحد آیت ا... آملی

4مکانیک خودروواحد آیت ا... آملی

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد آیت ا... آملی

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد آیت ا... آملی

4مهندسی اجرایی عمرانواحد آیت ا... آملی

4مهندسی برقواحد آیت ا... آملی

4مهندسی پزشکیواحد آیت ا... آملی

4مهندسی پزشکی-بیومتریالواحد آیت ا... آملی

4مهندسی پزشکی-بیوموادواحد آیت ا... آملی

4مهندسی پزشکی - بیومتریالواحد آیت ا... آملی

4مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد آیت ا... آملی

4مهندسی تکنولوژي جوشکاريواحد آیت ا... آملی

4مهندسی تکنولوژي ساخت و تولیدواحد آیت ا... آملی

4مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد آیت ا... آملی

4مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید-قالبسازيواحد آیت ا... آملی

4مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد آیت ا... آملی

4مهندسی تکنولوژي سخت افزار کامپیوترواحد آیت ا... آملی

4مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزاري رایانهواحد آیت ا... آملی

4مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیاییواحد آیت ا... آملی

4مهندسی تکنولوژي عمران- آب و فاضالبواحد آیت ا... آملی

4مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد آیت ا... آملی

4مهندسی تکنولوژي متالورژي-ذوب فلزاتواحد آیت ا... آملی

4مهندسی تکنولوژي معماريواحد آیت ا... آملی

4مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد آیت ا... آملی

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد آیت ا... آملی



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی تکنولوژي نقشه برداريواحد آیت ا... آملی

4مهندسی حرفه اي ساخت و تولیدواحد آیت ا... آملی

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد آیت ا... آملی

4مهندسی حرفه اي معماريواحد آیت ا... آملی

4مهندسی شیمیواحد آیت ا... آملی

4مهندسی شیمی-بیوتکنولوژي و مهندسی بیوشیمیواحد آیت ا... آملی

4مهندسی شیمی - بیوتکنولوژيواحد آیت ا... آملی

4مهندسی شیمی - صنایع غذاییواحد آیت ا... آملی

4مهندسی شیمی - طراحی فرآیندواحد آیت ا... آملی

4مهندسی شیمی - مهندسی صنایع غذاییواحد آیت ا... آملی

4مهندسی شیمی ـ مهندسی فرآیندواحد آیت ا... آملی

4مهندسی صنایعواحد آیت ا... آملی

4مهندسی عمرانواحد آیت ا... آملی

4مهندسی عمران - سازهواحد آیت ا... آملی

4مهندسی عمران - مهندسی راه و ترابريواحد آیت ا... آملی

4مهندسی عمران -راهواحد آیت ا... آملی

4مهندسی عمران -راه وترابريواحد آیت ا... آملی

4مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد آیت ا... آملی

4مهندسی فناوري ساخت و تولیدواحد آیت ا... آملی

4مهندسی فناوري عمران - نقشه برداريواحد آیت ا... آملی

4مهندسی فناوري متالورژي - ذوب فلزاتواحد آیت ا... آملی

4مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد آیت ا... آملی

4مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد آیت ا... آملی

4مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد آیت ا... آملی

4مهندسی کامپیوترواحد آیت ا... آملی

4مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد آیت ا... آملی

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد آیت ا... آملی

4مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد آیت ا... آملی

4مهندسی مکانیکواحد آیت ا... آملی

4مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد آیت ا... آملی

4مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدواحد آیت ا... آملی

4مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسیواحد آیت ا... آملی

4نرم افزار کامپیوترواحد آیت ا... آملی

4نقشه کشی عمومیواحد آیت ا... آملی

4نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد آیت ا... آملی

4نقشه کشی معماريواحد آیت ا... آملی

4نقشه کشی معماري- معماريواحد آیت ا... آملی

4آموزش زبان انگلیسیواحد آیت ا... آملی - پردیس بین الملل آیت ا... آملی

4بهداشت مواد غذاییواحد آیت ا... آملی - پردیس بین الملل آیت ا... آملی

4حسابداريواحد آیت ا... آملی - پردیس بین الملل آیت ا... آملی

4حقوق جزا و جرم شناسیواحد آیت ا... آملی - پردیس بین الملل آیت ا... آملی

4حقوق خصوصیواحد آیت ا... آملی - پردیس بین الملل آیت ا... آملی

4حقوق کیفري و جرم شناسیواحد آیت ا... آملی - پردیس بین الملل آیت ا... آملی

4روان شناسی بالینیواحد آیت ا... آملی - پردیس بین الملل آیت ا... آملی
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ترازرشتهواحد

4روانشناسی بالینیواحد آیت ا... آملی - پردیس بین الملل آیت ا... آملی

4روانشناسی عمومیواحد آیت ا... آملی - پردیس بین الملل آیت ا... آملی

4علوم سیاسیواحد آیت ا... آملی - پردیس بین الملل آیت ا... آملی

4فیزیولوژي ورزشیواحد آیت ا... آملی - پردیس بین الملل آیت ا... آملی

4مدیریت مالیواحد آیت ا... آملی - پردیس بین الملل آیت ا... آملی

4مدیریت ورزشیواحد آیت ا... آملی - پردیس بین الملل آیت ا... آملی

4مهندسی شیمیواحد آیت ا... آملی - پردیس بین الملل آیت ا... آملی

4مهندسی شیمی - بیوتکنولوژيواحد آیت ا... آملی - پردیس بین الملل آیت ا... آملی

4مهندسی عمران - سازهواحد آیت ا... آملی - پردیس بین الملل آیت ا... آملی

4مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد آیت ا... آملی - پردیس بین الملل آیت ا... آملی

4آموزش زبان انگلیسیواحد آیت اهللا آملی - مرکز بین المللی آیت اهللا آملی

4بهداشت مواد غذاییواحد آیت اهللا آملی - مرکز بین المللی آیت اهللا آملی

4حقوق جزا و جرم شناسیواحد آیت اهللا آملی - مرکز بین المللی آیت اهللا آملی

4حقوق خصوصیواحد آیت اهللا آملی - مرکز بین المللی آیت اهللا آملی

4فیزیولوژي ورزشیواحد آیت اهللا آملی - مرکز بین المللی آیت اهللا آملی

4فیزیولوژي ورزشی - تغذیه ورزشواحد آیت اهللا آملی - مرکز بین المللی آیت اهللا آملی

4مهندسی شیمیواحد آیت اهللا آملی - مرکز بین المللی آیت اهللا آملی

4مهندسی شیمی - بیوتکنولوژيواحد آیت اهللا آملی - مرکز بین المللی آیت اهللا آملی

4مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد آیت اهللا آملی - مرکز بین المللی آیت اهللا آملی

4ادبیات عربیواحد بابل

4ادیان و عرفانواحد بابل

4اقتصادواحد بابل

4اقتصاد بازرگانیواحد بابل

4اقتصادانرژيواحد بابل

4الهیات و معارف اسالمیواحد بابل

4الهیات و معارف اسالمی - ادیان و عرفانواحد بابل

4الهیات و معارف اسالمی - تاریخ و تمدن ملل اسالمیواحد بابل

4الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد بابل

4الهیات و معارف اسالمی - فلسفه و کالم اسالمیواحد بابل

4امور بانکیواحد بابل

4امور دامیواحد بابل

4امور دامی - تکنولوژي پرورش طیورواحد بابل

4امور گمرکیواحد بابل

4آمارواحد بابل

4آموزش ابتداییواحد بابل

4آموزش دینی - عربیواحد بابل

4آموزش دینی و عربیواحد بابل

4آموزش راهنمایی و مشاورهواحد بابل

4آموزش ریاضیواحد بابل

4آموزش زبان انگلیسیواحد بابل

4آموزش علوم اجتماعیواحد بابل

4آموزش علوم تجربیواحد بابل

4آموزش و بهسازي منابع انسانیواحد بابل

4آموزش و پرورش ابتداییواحد بابل



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4برنامه ریزي سیستمهاي اقتصاديواحد بابل

4بهداشت آبزیانواحد بابل

4بیوشیمیواحد بابل

4پرستاريواحد بابل

4پژوهشگري اجتماعیواحد بابل

4تاریخ -تاریخ انقالب اسالمیواحد بابل

4تاریخ انقالب اسالمیواحد بابل

4تاریخ و تمدن ملل اسالمیواحد بابل

4تربیت کودكواحد بابل

4تربیت بدنیواحد بابل

4تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد بابل

4تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد بابل

4تربیت دبیر فنی حسابداريواحد بابل

4تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد بابل

4تربیت معلم آموزش ریاضیواحد بابل

4تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد بابل

4تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد بابل

4تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد بابل

4تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد بابل

4تکثیر و پرورش آبزیانواحد بابل

4تکنولوژي تولیدات دامیواحد بابل

4تکنولوژي شیالتواحد بابل

4جامعه شناسیواحد بابل

4جامعه شناسی- جامعه شناسی فرهنگیواحد بابل

4جامعه شناسی - جامعه شناسی اقتصادي و توسعهواحد بابل

4جامعه شناسی - جامعه شناسی سیاسیواحد بابل

4جامعه شناسی - جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایرانواحد بابل

4جامعه شناسی انقالب اسالمیواحد بابل

4جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادي و توسعهواحد بابل

4جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی سیاسیواحد بابل

4جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی فرهنگیواحد بابل

4جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایرانواحد بابل

4حسابداريواحد بابل

4حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد بابل

4حقوقواحد بابل

4حقوق - حقوق ثبتیواحد بابل

4دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد بابل

4دبیري زبان وادبیات فارسیواحد بابل

4دبیري علوم تجربیواحد بابل

4دینی وعربیواحد بابل

4رفتار حرکتیواحد بابل

4روان شناسیواحد بابل

4روان شناسی تربیتیواحد بابل



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4روانشناسیواحد بابل

4روانشناسی - روانشناسی عمومیواحد بابل

4روانشناسی تربیتیواحد بابل

4ریاضیواحد بابل

4ریاضی - دبیري ریاضیواحد بابل

4زبان و ادبیات عربواحد بابل

4زبان وادبیات عربیواحد بابل

4زبان وادبیات فارسیواحد بابل

4زمین شناسی - زمین شناسی اقتصاديواحد بابل

4زیست شناسی - زیست دریاواحد بابل

4زیست شناسی - سلولی و مولکولیواحد بابل

4زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد بابل

4زیست شناسی -بیوشیمیواحد بابل

4زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولیواحد بابل

4زیست شناسی دریاواحد بابل

4زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد بابل

4زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمیواحد بابل

4زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولیواحد بابل

4زیست شناسی سلولی و مولکولی-زیست فناوريواحد بابل

4زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد بابل

4زیست شناسی سلولی و مولکولی - بیوتکنولوژيواحد بابل

4زیست فناوريواحد بابل

4شناخت اندیشه هاي امام خمینی (ره)واحد بابل

4شیالتواحد بابل

4شیالت - تکثیر و پرورش آبزیانواحد بابل

4شیمی- کاربرديواحد بابل

4شیمی -شیمی آلیواحد بابل

4شیمی -شیمی فیزیکواحد بابل

4شیمی کاربرديواحد بابل

4شیمی گرایش فناوري اطالعاتواحد بابل

4علم اطالعات و دانش شناسیواحد بابل

4علم اطالعات و دانش شناسی-کتابخانه هاي آموزشگاهیواحد بابل

4علم اطالعات و دانش شناسی-مدیریت اطالعاتواحد بابل

4علم اطالعات و دانش شناسی-مدیریت کتابخانه هاي دانشگاهیواحد بابل

4علم اطالعات و دانش شناسی-مطالعات کتابخانه هاي عمومیواحد بابل

4علم اطالعات و دانش شناسی - بازیابی اطالعات و دانشواحد بابل

4علم اطالعات و دانش شناسی - مدیریت کتابخانه هاي دیجیتالواحد بابل

4علمی - کاربردي بهداشت آبزیانواحد بابل

4علمی - کاربردي کتابداري و اطالع رسانیواحد بابل

4علمی کاربردي ـ تکثیروپرورش آبزیانواحد بابل

4علمی کاربردي بهداشت موادغذایی با منشاء دامیواحد بابل



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4علمی کاربردي تکثیر و پرورش آبزیان آب شیرینواحد بابل

4علمی کاربردي حسابداريواحد بابل

4علوم اجتماعیواحد بابل

4علوم اجتماعی - پژوهشگري علوم اجتماعیواحد بابل

4علوم اجتماعی - دبیري علوم اجتماعیواحد بابل

4علوم اجتماعی -جامعه شناسیواحد بابل

4علوم اقتصاديواحد بابل

4علوم اقتصادي - اقتصاد انرژيواحد بابل

4علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگانیواحد بابل

4علوم اقتصادي - اقتصاد نظريواحد بابل

4علوم اقتصادي - برنامه ریزي سیستم هاي اقتصاديواحد بابل

4علوم اقتصادي - برنامه ریزي سیستمهاي اقتصاديواحد بابل

4علوم آزمایشگاهیواحد بابل

4علوم آزمایشگاهی دامپزشکیواحد بابل

4علوم تجربیواحد بابل

4علوم تربیتیواحد بابل

4علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد بابل

4علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد بابل

4علوم دامیواحد بابل

4علوم دامی - دامواحد بابل

4علوم دامی - طیورواحد بابل

4علوم زمین - زمین شناسی اقتصاديواحد بابل

4علوم و مهندسی شیالتواحد بابل

4علوم و مهندسی شیالت - تکثیر و پرورش آبزیانواحد بابل

4فقه و حقوق اسالمیواحد بابل

4فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد بابل

4فلسفه - منطقواحد بابل

4فلسفه و حکمت اسالمیواحد بابل

4فلسفه و کالم اسالمیواحد بابل

4کاردانی امور بانکیواحد بابل

4کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد بابل

4کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد بابل

4کاردانی حرفه اي امور کتابداري و اطالع رسانیواحد بابل

4کاردانی حرفه اي مدیریت - امور اداريواحد بابل

4کاردانی حسابداريواحد بابل

4کارشناسی حرفه اي بهداشت مواد غذایی با منشاء دامیواحد بابل

4کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد بابل

4کارشناسی حرفه اي علوم کتابداري و اطالع رسانیواحد بابل

4کتابداريواحد بابل

4کتابداري واطالع رسانیواحد بابل

4مالی - مهندسی مالیواحد بابل

4ماماییواحد بابل

4مترجمی زبان عربیواحد بابل

4مدیریت اجراییواحد بابل



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مدیریت آموزشیواحد بابل

4مدیریت بازرگانیواحد بابل

4مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد بابل

4مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلیواحد بابل

4مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابیواحد بابل

4مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللیواحد بابل

4مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد بابل

4مدیریت بازرگانی - کارآفرینیواحد بابل

4مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیکواحد بابل

4مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمهواحد بابل

4مدیریت بازرگانی - مدیریت تحولواحد بابل

4مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد بابل

4مدیریت صنعتیواحد بابل

4مدیریت صنعتی - مالیواحد بابل

4مدیریت کسب و کار - عملیات و زنجیره تامینواحد بابل

4مدیریت کسب و کار - مالیواحد بابل

4مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد بابل

4مدیریت مالیواحد بابل

4مدیریت وبرنامه ریزي آموزشیواحد بابل

4مشاورهواحد بابل

4مطالعات زنان- حقوق زن در اسالمواحد بابل

4معارف اسالمیواحد بابل

4منطقواحد بابل

4مهندسی تولیدات دامیواحد بابل

4مهندسی حرفه اي علوم دامیواحد بابل

4مهندسی علوم دامیواحد بابل

4مهندسی فناوري بهداشت مواد غذایی با منشا دامیواحد بابل

4مهندسی کشاورزي - علوم دامیواحد بابل

4مهندسی کشاورزي - علوم دامی گرایش دامواحد بابل

4مهندسی کشاورزي - علوم دامی گرایش طیورواحد بابل

4مهندسی منابع طبیعی-شیالت گرایش بوم شناسی آبزیان شیالتیواحد بابل

4مهندسی منابع طبیعی-فرآوري محصوالت شیالتیواحد بابل

4مهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیانواحد بابل

4مهندسی منابع طبیعی - شیالتواحد بابل

4مهندسی منابع طبیعی - شیالت گرایش تکثیر و پرورش آبزیانواحد بابل

4مهندسی منابع طبیعی - شیالت گرایش صید و بهره برداري آبزیانواحد بابل

4مهندسی منابع طبیعی - شیالت گرایش فرآوري محصوالت شیالتیواحد بابل

4میکروبیولوژيواحد بابل

4میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زاواحد بابل

4میکروبیولوژي - میکروب هاي بیماري زاواحد بابل



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4پرستاريواحد بابل-ظرفیت مازاد خودگردان

4علوم آزمایشگاهیواحد بابل-ظرفیت مازاد خودگردان

4ماماییواحد بابل-ظرفیت مازاد خودگردان

4اگروتکنولوژي - علوم و تکنولوژي بذرواحد بجنورد

4اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد بجنورد

4الهیات و معارف اسالمیواحد بجنورد

4الهیات و معارف اسالمی - تاریخ و تمدن ملل اسالمیواحد بجنورد

4امور زراعی و باغیواحد بجنورد

4آموزش ابتداییواحد بجنورد

4آموزش دینی - عربیواحد بجنورد

4آموزش دینی و عربیواحد بجنورد

4آموزش ریاضیواحد بجنورد

4آموزش زبان انگلیسیواحد بجنورد

4آموزش علوم تجربیواحد بجنورد

4آموزش و پرورش ابتداییواحد بجنورد

4بیماري شناسی گیاهیواحد بجنورد

4پرستاريواحد بجنورد

4تاریخواحد بجنورد

4تاریخ - تاریخ ایران باستانواحد بجنورد

4تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسالمواحد بجنورد

4تاریخ - تاریخ ایران دوره اسالمواحد بجنورد

4تاریخ -تاریخ اسالمواحد بجنورد

4تاریخ -تاریخ ایران اسالمیواحد بجنورد

4تاریخ -تاریخ عمومی جهانواحد بجنورد

4تاریخ و تمدن ملل اسالمیواحد بجنورد

4تربیت بدنیواحد بجنورد

4تربیت بدنی - مربیگريواحد بجنورد

4تربیت بدنی - معلمیواحد بجنورد

4تربیت بدنی - معلمی تربیت بدنیواحد بجنورد

4تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد بجنورد

4تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد بجنورد

4تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد بجنورد

4تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد بجنورد

4تربیت معلم آموزش ریاضیواحد بجنورد

4تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد بجنورد

4تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد بجنورد

4تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد بجنورد

4تکنولوژي تولیدات دامیواحد بجنورد

4تکنولوژي چوبواحد بجنورد

4تکنولوژي محیط زیستواحد بجنورد

4تکنولوژي مواد غذاییواحد بجنورد

4تکنولوژي موادغذاییواحد بجنورد

4حسابداريواحد بجنورد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4حقوقواحد بجنورد

4حقوق - حقوق ثبتیواحد بجنورد

4دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد بجنورد

4دبیري تاریخواحد بجنورد

4دبیري زبان انگلیسیواحد بجنورد

4دبیري علوم تجربیواحد بجنورد

4دینی وعربیواحد بجنورد

4روان شناسیواحد بجنورد

4روان شناسی تربیتیواحد بجنورد

4روان شناسی عمومیواحد بجنورد

4روانشناسیواحد بجنورد

4روانشناسی - روانشناسی عمومیواحد بجنورد

4روانشناسی تربیتیواحد بجنورد

4روانشناسی عمومیواحد بجنورد

4ریاضیواحد بجنورد

4ریاضی - دبیري ریاضیواحد بجنورد

4ریاضی کاربردي - بهینه سازيواحد بجنورد

4ریاضی کاربردي ـ تحقیق در عملیاتواحد بجنورد

4ریاضی محضواحد بجنورد

4ریاضی محض-آنالیزواحد بجنورد

4ریاضی محض-جبرواحد بجنورد

4ریاضیات و کاربردهاواحد بجنورد

4ریاضیات و کاربردها _ جبرواحد بجنورد

4زبان انگلیسیواحد بجنورد

4زبان وادبیات انگلیسیواحد بجنورد

4زراعتواحد بجنورد

4زراعت واصالح نباتاتواحد بجنورد

4شیمی- محضواحد بجنورد

4شیمی - فیتوشیمیواحد بجنورد

4شیمی -شیمی آلیواحد بجنورد

4شیمی محضواحد بجنورد

4علم اطالعات و دانش شناسیواحد بجنورد

4علم اطالعات و دانش شناسی-مدیریت اطالعاتواحد بجنورد

4علمی-کابردي ماشینهاي کشاورزي-مکانیسین ماشینهاي کشاورزيواحد بجنورد

4علمی - کاربردي مربی بهداشت مدارسواحد بجنورد

4علمی کابردي صنایع قندسازي - چغندر قندواحد بجنورد

4علوم باغبانی-گیاهان دارویی ، ادویه اي و نوشابه ايواحد بجنورد

4علوم باغبانی - میوه کاريواحد بجنورد

4علوم تجربیواحد بجنورد

4علوم تربیتیواحد بجنورد

4علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد بجنورد

4علوم تربیتی - مدیریت آموزشیواحد بجنورد

4علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد بجنورد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4علوم دامیواحد بجنورد

4علوم سیاسیواحد بجنورد

4علوم قضاییواحد بجنورد

4علوم و تکنولوژي بذرواحد بجنورد

واحد بجنورد

علوم و مهندسی باغبانی - فیزیولوژي تولید و پس از برداشت 

4گیاهان باغبانی

4علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد بجنورد

4علوم ورزشیواحد بجنورد

4فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد بجنورد

4فیتو شیمیواحد بجنورد

4فیزیولوژي ورزشیواحد بجنورد

4فیزیولوژي ورزشی - بیوشیمی و متابولیسم ورزشیواحد بجنورد

4فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستیواحد بجنورد

4فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت ورزشی بالینیواحد بجنورد

4فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی عصبی - عضالنیواحد بجنورد

4فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی عصبی عضالنیواحد بجنورد

4کاردانی آموزش دینی و عربیواحد بجنورد

4کاردانی آموزش ریاضیواحد بجنورد

4کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد بجنورد

4کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد بجنورد

4کاردانی حرفه اي تربیت بدنی - مربیگري پایه فوتبالواحد بجنورد

4کاردانی حرفه اي مدیریت - امور اداريواحد بجنورد

4کاردانی حسابداريواحد بجنورد

4کاردانی علوم ورزشیواحد بجنورد

4کاردانی مدیریت بازرگانیواحد بجنورد

4کارشناسی حرفه اي علوم کتابداري و اطالع رسانیواحد بجنورد

4کودکیاري -مربی بهداشت مدارسواحد بجنورد

4گیاه پزشکیواحد بجنورد

4گیاهپزشکیواحد بجنورد

4ماشین هاي کشاورزيواحد بجنورد

4ماماییواحد بجنورد

4مدیریت آموزشیواحد بجنورد

4مدیریت آموزشیواحد بجنورد

4مدیریت بازرگانیواحد بجنورد

4مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد بجنورد

4مدیریت دولتیواحد بجنورد

4مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانیواحد بجنورد

4مدیریت صنعتیواحد بجنورد

4مدیریت وبرنامه ریزي آموزشیواحد بجنورد

4مربی بهداشت مدارسواحد بجنورد

4مربی بهداشت مدارسواحد بجنورد

4مشاورهواحد بجنورد

4معارف اسالمیواحد بجنورد

4مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد بجنورد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی تولیدات دامیواحد بجنورد

4مهندسی حرفه اي علوم دامیواحد بجنورد

4مهندسی زراعتواحد بجنورد

4مهندسی فضاي سبزواحد بجنورد

4مهندسی فناوري دامپروري - پرورش صنعتی طیورواحد بجنورد

4مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد بجنورد

4مهندسی کشاورزي - علوم و تکنولوژي بذرواحد بجنورد

4مهندسی کشاورزي - گیاه پزشکیواحد بجنورد

4مهندسی کشاورزي -بیماري شناسی گیاهیواحد بجنورد

4مهندسی کشاورزي -زراعتواحد بجنورد

4پرستاريواحد بجنورد-ظرفیت مازاد خودگردان

4ماماییواحد بجنورد-ظرفیت مازاد خودگردان

4علمی کاربردي معماريواحد بردسیر

4کاردانی معماريواحد بردسیر

4مرمت بناهاي تاریخیواحد بردسیر

4مرمت و احیاي بناهاي تاریخیواحد بردسیر

4معماريواحد بردسیر

4معماري داخلیواحد بردسیر

4معماري سنتیواحد بردسیر

4مهندسی معماريواحد بردسیر

4اصالح نباتاتواحد بروجرد

4اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد بروجرد

4الکترونیک عمومیواحد بروجرد

4الکتروتکنیکواحد بروجرد

4الهیات و معارف اسالمیواحد بروجرد

4الهیات و معارف اسالمی - علوم قرآن و حدیثواحد بروجرد

4امور دامیواحد بروجرد

4امور گمرکیواحد بروجرد

4اموردولتیواحد بروجرد

4انگل شناسی دامپزشکیواحد بروجرد

4انگل شناسیواحد بروجرد

4انیمیشنواحد بروجرد

4ایمنی صنعتیواحد بروجرد

4ایمنی صنعتی و محیط کارواحد بروجرد

4آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحیواحد بروجرد

4آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی - امدادگر ورزشیواحد بروجرد

4آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی - حرکات اصالحیواحد بروجرد

4آموزش ابتداییواحد بروجرد

4آموزش تربیت بدنی - تربیت بدنی پیش دبستانی - دبستانیواحد بروجرد

4آموزش دینی و عربیواحد بروجرد

4آموزش ریاضیواحد بروجرد

4آموزش زبان انگلیسیواحد بروجرد

4آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد بروجرد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4آموزش علوم تجربیواحد بروجرد

4آموزش و پرورش ابتداییواحد بروجرد

4برق - شبکه هاي انتقال و توزیعواحد بروجرد

4برق - قدرتواحد بروجرد

4برنامه ریزي شهريواحد بروجرد

4برنامه ریزي منطقه ايواحد بروجرد

4بیومکانیک ورزشیواحد بروجرد

4تربیت کودكواحد بروجرد

4تربیت بدنیواحد بروجرد

4تربیت بدنی - مربیگريواحد بروجرد

4تربیت بدنی و علوم ورزشی-بیومکانیک ورزشیواحد بروجرد

واحد بروجرد

تربیت بدنی و علوم ورزشی-حرکات اصالحی و آسیب شناسی 

4ورزشی

4تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشیواحد بروجرد

4تربیت بدنی و علوم ورزشی - رفتار حرکتیواحد بروجرد

4تربیت بدنی و علوم ورزشی -فیزیولوژي ورزشیواحد بروجرد

4تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد بروجرد

4تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد بروجرد

4تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد بروجرد

4تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد بروجرد

4تربیت معلم آموزش ریاضیواحد بروجرد

4تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد بروجرد

4تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد بروجرد

4تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد بروجرد

4تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد بروجرد

4تکنولوژي آبیاريواحد بروجرد

4تکنولوژي تولیدات دامیواحد بروجرد

4تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد بروجرد

4تکنولوژي جنگلداريواحد بروجرد

4تکنولوژي چوبواحد بروجرد

4تکنولوژي محیط زیستواحد بروجرد

4تکنولوژي مرتع و آبخیزداريواحد بروجرد

4جامعه شناسیواحد بروجرد

4جغرافیاواحد بروجرد

4جغرافیا و برنامه ریزي شهريواحد بروجرد

4جهانگرديواحد بروجرد

4حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد بروجرد

4حرکات اصالحی و آسیب شناسی ورزشیواحد بروجرد

4حسابداريواحد بروجرد

4حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد بروجرد

4حقوقواحد بروجرد

4حقوق - حقوق ثبتیواحد بروجرد

4حقوق جزا و جرم شناسیواحد بروجرد

4حقوق خصوصیواحد بروجرد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4دامپزشکیواحد بروجرد

4دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد بروجرد

4دبیري تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد بروجرد

4دبیري زبان انگلیسیواحد بروجرد

4دبیري زبان وادبیات فارسیواحد بروجرد

4دینی وعربیواحد بروجرد

4رفتار حرکتیواحد بروجرد

4روان شناسیواحد بروجرد

4روان شناسی عمومیواحد بروجرد

4روان شناسی ورزشیواحد بروجرد

4روانشناسیواحد بروجرد

4روانشناسی بالینیواحد بروجرد

4روانشناسی عمومیواحد بروجرد

4روانشناسی ورزشیواحد بروجرد

4ریاضیواحد بروجرد

4ریاضی - دبیري ریاضیواحد بروجرد

4ریاضی - ریاضی کاربرديواحد بروجرد

4ریاضی - ریاضیات مالیواحد بروجرد

4ریاضی کاربرديواحد بروجرد

4ریاضی کاربردي - بهینه سازيواحد بروجرد

4ریاضی کاربردي - ریاضی مالیواحد بروجرد

4ریاضی کاربردي ـ آنالیز عدديواحد بروجرد

4ریاضی کاربردي ـ تحقیق در عملیاتواحد بروجرد

4ریاضیات و کاربردهاواحد بروجرد

4زبان انگلیسیواحد بروجرد

4زبان وادبیات انگلیسیواحد بروجرد

4زبان وادبیات عربیواحد بروجرد

4زبان وادبیات فارسیواحد بروجرد

4زراعتواحد بروجرد

4زراعت واصالح نباتاتواحد بروجرد

4زیست شناسیواحد بروجرد

4زیست شناسی- عمومیواحد بروجرد

4زیست شناسی - بیوشیمی گرایش بیوشیمیواحد بروجرد

4زیست شناسی - سلولی و مولکولیواحد بروجرد

4زیست شناسی - علوم جانوري گرایش زیست سلولی تکوینیواحد بروجرد

واحد بروجرد

زیست شناسی - علوم جانوري گرایش زیست شناسی سلولی و 

4تکوینی

4زیست شناسی - علوم گیاهیواحد بروجرد

4زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد بروجرد

4زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولیواحد بروجرد

4زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد بروجرد

4زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولیواحد بروجرد

4زیست شناسی سلولی و مولکولی-زیست فناوريواحد بروجرد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد بروجرد

4زیست شناسی سلولی و مولکولی - بیوتکنولوژيواحد بروجرد

4زیست شناسی سلولی و مولکولی ـ ژنتیکواحد بروجرد

4زیست شناسی گیاهیواحد بروجرد

4زیست شناسی گیاهی- زیست شناسی سلولی و تکوینیواحد بروجرد

4زیست شناسی گیاهی - سلولی و تکوینیواحد بروجرد

4زیست فناوريواحد بروجرد

4ژنتیک و به نژادي گیاهیواحد بروجرد

4ساخت و تولیدواحد بروجرد

4ساختمانهاي بتنیواحد بروجرد

4شهرسازيواحد بروجرد

4شیمی- کاربرديواحد بروجرد

4شیمی - فیتوشیمیواحد بروجرد

4شیمی -شیمی آلیواحد بروجرد

4شیمی -شیمی تجزیهواحد بروجرد

4شیمی -شیمی فیزیکواحد بروجرد

4شیمی -شیمی معدنیواحد بروجرد

4شیمی کاربرديواحد بروجرد

4شیمی گرایش شیمی آلیواحد بروجرد

4شیمی گرایش شیمی فیزیکواحد بروجرد

4صنایع - ایمنی صنعتیواحد بروجرد

4علم اطالعات و دانش شناسیواحد بروجرد

4علمی - کاربردي کتابداري و اطالع رسانیواحد بروجرد

4علمی کاربردي برق-شبکه هاي انتقال توزیعواحد بروجرد

4علمی کاربردي برق - قدرتواحد بروجرد

4علمی کاربردي حسابداريواحد بروجرد

4علمی کاربردي صنایع شیمیاییواحد بروجرد

4علمی کاربردي معلم فنی صنایع شیمیاییواحد بروجرد

4علمی کاربردي معماريواحد بروجرد

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد بروجرد

4علوم اجتماعی -جامعه شناسیواحد بروجرد

4علوم تجربیواحد بروجرد

4علوم تربیتیواحد بروجرد

4علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد بروجرد

4علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد بروجرد

4علوم دامیواحد بروجرد

4علوم دامی - اصالح نژاد دامواحد بروجرد

4علوم دامی - ژنتیک و اصالح دام و طیورواحد بروجرد

4علوم دامی - فیزیولوژي دامواحد بروجرد

4علوم دامی - فیزیولوژي دام و طیورواحد بروجرد

4علوم قرآن و حدیثواحد بروجرد

4علوم گیاهیواحد بروجرد

4علوم گیاهی - زیست شناسی سلولی و تکوینیواحد بروجرد

4علوم گیاهی - فیزیولوژيواحد بروجرد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد بروجرد

4علوم و مهندسی مرتع - مدیریت مرتعواحد بروجرد

4علوم ورزشیواحد بروجرد

4علوم ورزشی - علوم زیستی ورزشواحد بروجرد

4علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزشواحد بروجرد

4علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزشواحد بروجرد

4عمرانواحد بروجرد

4فتوگرافیک عکاسیواحد بروجرد

4فناوري تولیدات باغیواحد بروجرد

4فیتو شیمیواحد بروجرد

4فیزیکواحد بروجرد

4فیزیک - اتمیواحد بروجرد

4فیزیک - حالت جامدواحد بروجرد

4فیزیک مهندسیواحد بروجرد

4فیزیولوژي ورزشیواحد بروجرد

4فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی قلب و عروق و تنفسواحد بروجرد

4فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی کاربرديواحد بروجرد

4قدرت -الکتروتکنیکواحد بروجرد

4کاردانی دامپزشکیواحد بروجرد

4کاردانی علم اطالعات و دانش شناسیواحد بروجرد

4کاردانی فنی عمران - بتنواحد بروجرد

4کاردان فنی الکترونیکواحد بروجرد

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد بروجرد

4کاردان فنی برق - قدرتواحد بروجرد

4کاردان فنی برق - مخابراتواحد بروجرد

4کاردان فنی عمران-زیرسازي راهواحد بروجرد

4کاردان فنی عمران - روسازي راهواحد بروجرد

4کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد بروجرد

4کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد بروجرد

4کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد بروجرد

4کاردان فنی مخابراتواحد بروجرد

4کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد بروجرد

4کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد بروجرد

4کاردانی تکنولوژي محیط زیستواحد بروجرد

4کاردانی حرفه اي امور کتابداري و اطالع رسانیواحد بروجرد

4کاردانی صنایع - ایمنی صنعتیواحد بروجرد

4کاردانی علوم ورزشیواحد بروجرد

4کاردانی فنی برقواحد بروجرد

4کاردانی فنی صنایع شیمیاییواحد بروجرد

4کاردانی فنی عمرانواحد بروجرد

4کاردانی فنی عمران - راهسازيواحد بروجرد

4کاردانی فنی مخابراتواحد بروجرد

4کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد بروجرد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4کارهاي عمومی ساختمانواحد بروجرد

4کامپیوترواحد بروجرد

4کتابداريواحد بروجرد

4گردشگريواحد بروجرد

4گیاه پزشکیواحد بروجرد

4مترجمی زبان انگلیسیواحد بروجرد

4مخابراتواحد بروجرد

4مدیریت اجراییواحد بروجرد

4مدیریت امور بانکیواحد بروجرد

4مدیریت امور گمرکیواحد بروجرد

4مدیریت آموزشیواحد بروجرد

4مدیریت بازرگانیواحد بروجرد

4مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد بروجرد

4مدیریت بیمهواحد بروجرد

4مدیریت جهانگرديواحد بروجرد

4مدیریت دولتیواحد بروجرد

4مدیریت دولتی-مدیریت تحولواحد بروجرد

4مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیواحد بروجرد

4مدیریت دولتی - مدیریت رفتار سازمانیواحد بروجرد

4مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانیواحد بروجرد

4مدیریت کسب و کار - استراتژيواحد بروجرد

4مدیریت کسب و کار - بازاریابیواحد بروجرد

4مدیریت مالیواحد بروجرد

4مدیریت وبرنامه ریزي آموزشیواحد بروجرد

4مدیریت ورزشیواحد بروجرد

4مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزشواحد بروجرد

واحد بروجرد

مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان ها و رویدادهاي 

4ورزشی

4مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشیواحد بروجرد

4مربی بهداشت مدارسواحد بروجرد

4مرتع و آبخیز داريواحد بروجرد

4مشاورهواحد بروجرد

4معارف اسالمیواحد بروجرد

4معلم فنی صنایع شیمیاییواحد بروجرد

4معماريواحد بروجرد

4معماري داخلیواحد بروجرد

4مکانیک خودروواحد بروجرد

4مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکیواحد بروجرد

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد بروجرد

4مهندسی اجرایی عمرانواحد بروجرد

4مهندسی برقواحد بروجرد

4مهندسی برق- الکترونیکواحد بروجرد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد بروجرد

4مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد بروجرد

4مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژيواحد بروجرد

4مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستمهاي انرژي الکتریکیواحد بروجرد

4مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد بروجرد

4مهندسی برق - شبکه هاي انتقال و توزیعواحد بروجرد

4مهندسی برق - کنترلواحد بروجرد

4مهندسی برق - مخابراتواحد بروجرد

4مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد بروجرد

4مهندسی برق ـ قدرتواحد بروجرد

4مهندسی پرتو پزشکیواحد بروجرد

4مهندسی پزشکیواحد بروجرد

4مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد بروجرد

4مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد بروجرد

4مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد بروجرد

4مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد بروجرد

4مهندسی تکنولوژي ساخت و تولیدواحد بروجرد

4مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیاییواحد بروجرد

4مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد بروجرد

4مهندسی تکنولوژي معماريواحد بروجرد

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد بروجرد

4مهندسی تکنولوژي نقشه برداريواحد بروجرد

4مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد بروجرد

4مهندسی تولیدات دامیواحد بروجرد

4مهندسی تولیدات گیاهیواحد بروجرد

4مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد بروجرد

4مهندسی حرفه اي ایمنی صنعتیواحد بروجرد

4مهندسی حرفه اي ساخت و تولیدواحد بروجرد

4مهندسی حرفه اي علوم دامیواحد بروجرد

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد بروجرد

4مهندسی حرفه اي معماريواحد بروجرد

4مهندسی زراعتواحد بروجرد

4مهندسی شهرسازيواحد بروجرد

4مهندسی شیمیواحد بروجرد

4مهندسی شیمی-بیوتکنولوژي و مهندسی بیوشیمیواحد بروجرد

4مهندسی شیمی - طراحی فرآیندواحد بروجرد

4مهندسی شیمی ـ مهندسی فرآیندواحد بروجرد

4مهندسی صنایعواحد بروجرد

4مهندسی طبیعتواحد بروجرد

4مهندسی علوم دامیواحد بروجرد

4مهندسی عمرانواحد بروجرد

4مهندسی عمران - زلزلهواحد بروجرد

4مهندسی عمران - سازهواحد بروجرد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد بروجرد

4مهندسی عمران - مهندسی زلزلهواحد بروجرد

4مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد بروجرد

4مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد بروجرد

4مهندسی فناوري ساخت و تولیدواحد بروجرد

4مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برقواحد بروجرد

4مهندسی فناوري صنایع شیمیاییواحد بروجرد

4مهندسی فناوري عمران - نقشه برداريواحد بروجرد

4مهندسی کامپیوترواحد بروجرد

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد بروجرد

4مهندسی کامپیوتر-سیستم هاي نرم افزاريواحد بروجرد

4مهندسی کشاورزي-علوم دامی گرایش اصالح نژاددامواحد بروجرد

4مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد بروجرد

4مهندسی کشاورزي - علوم دامیواحد بروجرد

4مهندسی کشاورزي - علوم دامی - فیزیولوژي دامواحد بروجرد

4مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد بروجرد

4مهندسی کشاورزي -اصالح نباتاتواحد بروجرد

4مهندسی کشاورزي -زراعتواحد بروجرد

4مهندسی مرتعداريواحد بروجرد

4مهندسی معماريواحد بروجرد

4مهندسی مکانیکواحد بروجرد

4مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد بروجرد

4مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد بروجرد

4مهندسی منابع طبیعی- مرتعداريواحد بروجرد

4مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداريواحد بروجرد

4مهندسی هسته اي - پرتو پزشکیواحد بروجرد

4مهندسی هسته اي - مهندسی پرتوپزشکیواحد بروجرد

4میکروبیولوژيواحد بروجرد

4میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زاواحد بروجرد

4میکروبیولوژي - میکروب هاي بیماري زاواحد بروجرد

4نرم افزار کامپیوترواحد بروجرد

4هنرهاي چوبیواحد بروجرد

4الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد بم

4آموزش دینی - عربیواحد بم

4آموزش دینی و عربیواحد بم

4آموزش زبان انگلیسیواحد بم

4باستان شناسیواحد بم

4تربیت کودكواحد بم

4تربیت بدنیواحد بم

4تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد بم

4تربیت بدنی - معلمیواحد بم

4تربیت بدنی - معلمی تربیت بدنیواحد بم

4تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد بم

4تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد بم



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد بم

4تربیت معلم قرآن کریمواحد بم

4تربیت معلم قرآن مجیدواحد بم

4حسابداريواحد بم

4حقوقواحد بم

4حقوق - حقوق ثبتیواحد بم

4حقوق بین المللواحد بم

4حقوق جزا و جرم شناسیواحد بم

4دینی وعربیواحد بم

4علمی کاربردي حسابداريواحد بم

4علوم قضاییواحد بم

4علوم ورزشیواحد بم

4فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد بم

4کاردانی آموزش دینی و عربیواحد بم

4کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد بم

4کاردانی باستان شناسیواحد بم

4کاردانی تربیت معلم قرآن کریمواحد بم

4کاردانی حرفه اي مدیریت - امور اداريواحد بم

4کاردانی حسابداريواحد بم

4کاردانی علوم ورزشیواحد بم

4کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد بم

4الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد بناب

4امورتربیتی ومشاورهواحد بناب

4آموزش ابتداییواحد بناب

4آموزش ریاضیواحد بناب

4آموزش زبان انگلیسیواحد بناب

4آموزش و پرورش ابتداییواحد بناب

4برنامه ریزي درسیواحد بناب

4بیوشیمیواحد بناب

4پرستاريواحد بناب

4تحقیقات آموزشیواحد بناب

4تربیت بدنیواحد بناب

4تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد بناب

4تربیت بدنی - مربیگريواحد بناب

4تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد بناب

4تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد بناب

4تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد بناب

4تکنولوژي آموزشیواحد بناب

4جغرافیا و برنامه ریزي شهريواحد بناب

4حسابداريواحد بناب

4حسابداري- مالیاتیواحد بناب

4حسابداري - حسابرسیواحد بناب

4حسابداري -دولتیواحد بناب

4حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد بناب



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4حسابرسیواحد بناب

4حقوقواحد بناب

4حقوق - حقوق ثبتیواحد بناب

4حقوق خصوصیواحد بناب

4حقوق عمومیواحد بناب

4دبیري زبان وادبیات فارسیواحد بناب

4روابط بین المللواحد بناب

4ریاضی - دبیري ریاضیواحد بناب

4ریاضی - ریاضی کاربرديواحد بناب

4ریاضی - ریاضی محضواحد بناب

4ریاضی محضواحد بناب

4ریاضیات و کاربردهاواحد بناب

4زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی (فارسی - عربی)واحد بناب

4زبان و ادبیات فارسی - ادبیات غناییواحد بناب

4زبان وادبیات فارسیواحد بناب

4زیست شناسی - بیوشیمی گرایش بیوشیمیواحد بناب

4زیست شناسی - سلولی و مولکولیواحد بناب

4زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد بناب

4زیست شناسی -بیوشیمیواحد بناب

4زیست شناسی -ژنتیکواحد بناب

4زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد بناب

4زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمیواحد بناب

4زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد بناب

4زیست شناسی سلولی و مولکولی ـ ژنتیکواحد بناب

4ژنتیکواحد بناب

4شیمی - شیمی داروییواحد بناب

4شیمی داروییواحد بناب

4علمی کاربردي حسابداريواحد بناب

4علوم تربیتیواحد بناب

4علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد بناب

4علوم تربیتی - برنامه ریزي آموزشیواحد بناب

4علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد بناب

4علوم سیاسیواحد بناب

4علوم مهندسی - علوم مهندسی محاسباتیواحد بناب

4علوم ورزشیواحد بناب

4علوم ورزشی - علوم زیستی ورزشواحد بناب

4علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزشواحد بناب

4فتونیکواحد بناب

4فقه و حقوق اسالمیواحد بناب

4فقه و حقوق خصوصیواحد بناب

4فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد بناب

4فیزیک مهندسیواحد بناب

4فیزیک مهندسی - لیزر و اپتیکواحد بناب

4فیزیولوژي ورزشیواحد بناب



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی کاربرديواحد بناب

4کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد بناب

4کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد بناب

4کاردانی حسابداريواحد بناب

4کاردانی علوم ورزشیواحد بناب

4کاردانی مدیریت بازرگانیواحد بناب

4کاردانی مدیریت صنعتیواحد بناب

4ماماییواحد بناب

4مترجمی زبان انگلیسیواحد بناب

4مدیریت اجراییواحد بناب

4مدیریت آموزشیواحد بناب

4مدیریت بازرگانیواحد بناب

4مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد بناب

4مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد بناب

4مدیریت دولتیواحد بناب

4مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیواحد بناب

4مدیریت دولتی- مدیریت نیروي انسانیواحد بناب

4مدیریت دولتی-مدیریت تحولواحد بناب

4مدیریت دولتی-مدیریت تطبیقی و توسعهواحد بناب

4مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد بناب

4مدیریت دولتی - تشکیالت و روشهاواحد بناب

4مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیواحد بناب

4مدیریت دولتی - خط مشی گذاري عمومیواحد بناب

4مدیریت دولتی - طراحی سازمان هاي دولتیواحد بناب

4مدیریت دولتی - مدیریت سیستمهاي اطالعاتیواحد بناب

4مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانیواحد بناب

4مدیریت صنعتیواحد بناب

4مدیریت صنعتی - تولیدواحد بناب

4مدیریت صنعتی - تولید و عملیاتواحد بناب

4مدیریت صنعتی کاربرديواحد بناب

4مدیریت کسب و کار - استراتژيواحد بناب

4مدیریت کسب و کار - مالیواحد بناب

4مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزشواحد بناب

4مربی بهداشت مدارسواحد بناب

4مهندسی اپتیک و لیزرواحد بناب

4میکروبیولوژيواحد بناب

4میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زاواحد بناب

4پرستاريواحد بناب-ظرفیت مازاد خودگردان

4ماماییواحد بناب-ظرفیت مازاد خودگردان

4اقتصادواحد بندرعباس

4اقتصاد بازرگانیواحد بندرعباس

4اقتصاد نظريواحد بندرعباس

4الکترونیک عمومیواحد بندرعباس

4الکتروتکنیکواحد بندرعباس



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4الهیات و معارف اسالمیواحد بندرعباس

4الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد بندرعباس

4امور گمرکیواحد بندرعباس

4ایمنی صنعتی و محیط کارواحد بندرعباس

4آموزش دینی - عربیواحد بندرعباس

4آموزش دینی و عربیواحد بندرعباس

4آموزش ریاضیواحد بندرعباس

4آموزش زبان انگلیسیواحد بندرعباس

4آموزش و بهسازي منابع انسانیواحد بندرعباس

4آموزش و پرورش ابتداییواحد بندرعباس

4برنامه ریزي مدیریت وآموزش محیط زیست -مدیریت محیط زیستواحد بندرعباس

4برنامه ریزي، مدیریت و آموزش محیط زیستواحد بندرعباس

4برنامه ریزي، مدیریت و آموزش محیط زیست - آموزشواحد بندرعباس

4برنامه ریزي، مدیریت و آموزش محیط زیست - مدیریتواحد بندرعباس

4پرستاريواحد بندرعباس

4تاسیسات -تهویه مطبوعواحد بندرعباس

4تربیت بدنیواحد بندرعباس

4تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد بندرعباس

4تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد بندرعباس

4تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد بندرعباس

4تکثیر و پرورش آبزیانواحد بندرعباس

4تکنولوژي شیالتواحد بندرعباس

4حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد بندرعباس

4حسابداريواحد بندرعباس

4حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد بندرعباس

4حقوقواحد بندرعباس

4حقوق - حقوق ثبتیواحد بندرعباس

4حقوق جزا و جرم شناسیواحد بندرعباس

4حقوق خصوصیواحد بندرعباس

4حقوق عمومیواحد بندرعباس

4حقوق کیفري و جرم شناسیواحد بندرعباس

4دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد بندرعباس

4دینی وعربیواحد بندرعباس

4روان شناسیواحد بندرعباس

4روان شناسی بالینیواحد بندرعباس

4روان شناسی تربیتیواحد بندرعباس

4روان شناسی عمومیواحد بندرعباس

4روانشناسیواحد بندرعباس

4روانشناسی بالینیواحد بندرعباس

4روانشناسی تربیتیواحد بندرعباس

4روانشناسی عمومیواحد بندرعباس

4روزنامه نگاريواحد بندرعباس

4ریاضی - دبیري ریاضیواحد بندرعباس



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4ریاضیات و کاربردهاواحد بندرعباس

4زبان وادبیات عربیواحد بندرعباس

4زمین شناسیواحد بندرعباس

4زمین شناسی - سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسیواحد بندرعباس

4زمین شناسی -زمین شناسی مهندسیواحد بندرعباس

4زیست شناسی - زیست دریاواحد بندرعباس

4زیست شناسی دریاواحد بندرعباس

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد بندرعباس

4سازهواحد بندرعباس

4شیالتواحد بندرعباس

4شیمی- محضواحد بندرعباس

4شیمی -شیمی آلیواحد بندرعباس

4شیمی محضواحد بندرعباس

4صنایع فلزي - صنایع فلزيواحد بندرعباس

4علمی کاربردي ـ تکثیروپرورش آبزیانواحد بندرعباس

4علمی کاربردي الکترونیکواحد بندرعباس

4علمی کاربردي حسابداريواحد بندرعباس

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد بندرعباس

4علوم اجتماعی -جامعه شناسیواحد بندرعباس

4علوم ارتباطات اجتماعیواحد بندرعباس

4علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاريواحد بندرعباس

4علوم اقتصاديواحد بندرعباس

4علوم اقتصادي - اقتصاد انرژيواحد بندرعباس

4علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگانیواحد بندرعباس

4علوم تجربیواحد بندرعباس

4علوم تربیتیواحد بندرعباس

4علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد بندرعباس

4علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد بندرعباس

4علوم ریاضی - علوم کامپیوترواحد بندرعباس

4علوم زمین - رسوب شناسیواحد بندرعباس

4علوم زمین - رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبیواحد بندرعباس

4علوم زمین - زمین شناسی مهندسیواحد بندرعباس

4علوم کامپیوترواحد بندرعباس

4علوم کامپیوترواحد بندرعباس

4علوم و مهندسی آبواحد بندرعباس

4علوم و مهندسی شیالتواحد بندرعباس

4علوم و مهندسی شیالت - بوم شناسی آبزیانواحد بندرعباس

4علوم و مهندسی شیالت - تکثیر و پرورش آبزیانواحد بندرعباس

4علوم و مهندسی شیالت - فرآوري محصوالت شیالتیواحد بندرعباس

4علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد بندرعباس

4علوم و مهندسی محیط زیستواحد بندرعباس

4علوم ورزشیواحد بندرعباس

4عمرانواحد بندرعباس

4فقه و حقوق اسالمیواحد بندرعباس



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد بندرعباس

4فلسفه و حکمت اسالمیواحد بندرعباس

4فلسفه و کالم اسالمیواحد بندرعباس

4فیزیکواحد بندرعباس

4کاردانی امور گمرکیواحد بندرعباس

4کاردانی فنی عمران - بتنواحد بندرعباس

4کاردانی فنی عمران - منابع آب هاي سطحیواحد بندرعباس

4کاردان فنی پل سازي و ابنیه فنیواحد بندرعباس

4کاردان فنی ساختمانهاي بتنیواحد بندرعباس

4کاردان فنی عمران-پل سازي وابنیه فنیواحد بندرعباس

4کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد بندرعباس

4کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد بندرعباس

4کاردانی آموزش دینی و عربیواحد بندرعباس

4کاردانی حسابداريواحد بندرعباس

4کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنیواحد بندرعباس

4کاردانی فنی برق _ الکتریک نیروگاهواحد بندرعباس

4کاردانی فنی برق _ تاسیسات الکتریکی ساختمانواحد بندرعباس

4کاردانی فنی برق _ توزیعواحد بندرعباس

4کاردانی فنی جوشکاريواحد بندرعباس

4کاردانی فنی مکانیک _ مکانیک شناورهاي صیاديواحد بندرعباس

4کاردانی مدیریت گمرکیواحد بندرعباس

4کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد بندرعباس

4کارهاي عمومی ساختمانواحد بندرعباس

4کامپیوترواحد بندرعباس

4مترجمی زبان انگلیسیواحد بندرعباس

4مترجمی زبان فرانسهواحد بندرعباس

4محیط زیستواحد بندرعباس

4محیط زیست - آموزش محیط زیستواحد بندرعباس

4محیط زیست - برنامه ریزيواحد بندرعباس

4محیط زیست - برنامه ریزي محیط زیستواحد بندرعباس

4محیط زیست - تنوع زیستیواحد بندرعباس

4محیط زیست - مدیریت محیط زیستواحد بندرعباس

4مدیریت اجراییواحد بندرعباس

4مدیریت امور بانکیواحد بندرعباس

4مدیریت امور گمرکیواحد بندرعباس

4مدیریت آموزشیواحد بندرعباس

4مدیریت بازرگانیواحد بندرعباس

4مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد بندرعباس

4مدیریت بیمهواحد بندرعباس

4مدیریت کسب و کار - استراتژيواحد بندرعباس

4مدیریت کسب و کار - بازاریابیواحد بندرعباس

4مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد بندرعباس

4مدیریت مالیواحد بندرعباس

4مدیریت محیط زیست - مدیریت محیط زیستواحد بندرعباس



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مدیریت وبرنامه ریزي آموزشیواحد بندرعباس

4مرتع و آبخیز داريواحد بندرعباس

4معارف اسالمیواحد بندرعباس

4مکانیک خودروواحد بندرعباس

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد بندرعباس

4مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکیواحد بندرعباس

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد بندرعباس

4مهندسی اجرایی عمرانواحد بندرعباس

4مهندسی آبادانی طبیعتواحد بندرعباس

4مهندسی آبیاريواحد بندرعباس

4مهندسی برقواحد بندرعباس

4مهندسی برق- الکترونیکواحد بندرعباس

4مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد بندرعباس

4مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژيواحد بندرعباس

4مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستمهاي انرژي الکتریکیواحد بندرعباس

4مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد بندرعباس

4مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد بندرعباس

4مهندسی برق ـ قدرتواحد بندرعباس

واحد بندرعباس

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

4مدیریت آي سی تی

4مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد بندرعباس

4مهندسی تکنولوژي عمران- آب و فاضالبواحد بندرعباس

4مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد بندرعباس

4مهندسی تکنولوژي معماريواحد بندرعباس

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد بندرعباس

4مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد بندرعباس

4مهندسی حرفه اي ایمنی صنعتیواحد بندرعباس

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد بندرعباس

4مهندسی حرفه اي معماريواحد بندرعباس

4مهندسی رباتیکواحد بندرعباس

4مهندسی صنایعواحد بندرعباس

4مهندسی صنایع - بهینه سازي سیستم هاواحد بندرعباس

4مهندسی صنایع - مهندسی صنایعواحد بندرعباس

4مهندسی طبیعتواحد بندرعباس

4مهندسی عمرانواحد بندرعباس

4مهندسی عمران - سازهواحد بندرعباس

4مهندسی عمران - عمرانواحد بندرعباس

4مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد بندرعباس

4مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آبواحد بندرعباس

4مهندسی عمران -آبواحد بندرعباس

4مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد بندرعباس

4مهندسی کامپیوترواحد بندرعباس



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد بندرعباس

4مهندسی کشاورزي - آبیاريواحد بندرعباس

4مهندسی کشاورزي ـ آبواحد بندرعباس

4مهندسی متالورژي و مواد - جوشکاريواحد بندرعباس

4مهندسی متالورژي و مواد - متالورژي استخراجیواحد بندرعباس

4مهندسی متالورژي و مواد - متالورژي صنعتیواحد بندرعباس

4مهندسی محیط زیست - آب و فاضالبواحد بندرعباس

4مهندسی محیط زیست ـ آب و فاضالبواحد بندرعباس

4مهندسی مکانیکواحد بندرعباس

4مهندسی منابع طبیعی - بوم شناسی آبزیان شیالتیواحد بندرعباس

4مهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیانواحد بندرعباس

4مهندسی منابع طبیعی - شیالتواحد بندرعباس

4مهندسی منابع طبیعی - محیط زیستواحد بندرعباس

4مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداريواحد بندرعباس

4مهندسی مواد-جوشکاريواحد بندرعباس

4مهندسی مواد و متالورژيواحد بندرعباس

4مهندسی مواد و متالورژي - مهندسی متالورژيواحد بندرعباس

4نرم افزار کامپیوترواحد بندرعباس

4پرستاريواحد بندرعباس-ظرفیت مازاد خودگردان

4امور بانکیواحد بندرگز

4آموزش ابتداییواحد بندرگز

4آموزش زبان انگلیسیواحد بندرگز

4آموزش و بهسازي منابع انسانیواحد بندرگز

4آموزش و پرورش ابتداییواحد بندرگز

4تحقیقات آموزشیواحد بندرگز

4تربیت بدنیواحد بندرگز

4تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد بندرگز

4تربیت بدنی - مربیگريواحد بندرگز

4تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد بندرگز

4تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد بندرگز

4تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد بندرگز

4تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد بندرگز

4حسابداريواحد بندرگز

4حسابرسیواحد بندرگز

4حقوقواحد بندرگز

4روان شناسیواحد بندرگز

4روان شناسی بالینیواحد بندرگز

4روان شناسی عمومیواحد بندرگز

4روانشناسیواحد بندرگز

4روانشناسی - روانشناسی بالینیواحد بندرگز

4روانشناسی - روانشناسی عمومیواحد بندرگز

4روانشناسی بالینیواحد بندرگز

4روانشناسی عمومیواحد بندرگز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4علمی کاربردي حسابداريواحد بندرگز

4علوم تربیتیواحد بندرگز

4علوم تربیتی - آموزش ابتداییواحد بندرگز

4علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد بندرگز

4علوم تربیتی - آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانیواحد بندرگز

4علوم تربیتی - تکنولوژي آموزشیواحد بندرگز

4علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد بندرگز

4علوم قرآن و حدیثواحد بندرگز

4علوم ورزشیواحد بندرگز

4علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزشواحد بندرگز

4فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد بندرگز

4کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد بندرگز

4کاردانی حسابداريواحد بندرگز

4کاردانی علوم ورزشیواحد بندرگز

4مدیریت آموزشیواحد بندرگز

4مدیریت بازرگانیواحد بندرگز

4مدیریت دولتیواحد بندرگز

4مدیریت مالیواحد بندرگز

4مدیریت وبرنامه ریزي آموزشیواحد بندرگز

4مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزشواحد بندرگز

4مشاورهواحد بندرگز

4مشاوره - مشاوره خانوادهواحد بندرگز

4مشاوره و راهنماییواحد بندرگز

4مطالعات خانوادهواحد بندرگز

4ادبیات نمایشیواحد بوشهر

4ارتباط تصویريواحد بوشهر

4اقتصادواحد بوشهر

4اقتصاد بازرگانیواحد بوشهر

4الکترونیک عمومیواحد بوشهر

4الکتروتکنیکواحد بوشهر

4الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد بوشهر

4الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد بوشهر

4الکترونیکواحد بوشهر

4الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد بوشهر

4الهیات و معارف اسالمیواحد بوشهر

4الهیات و معارف اسالمی - تاریخ و تمدن ملل اسالمیواحد بوشهر

4امور گمرکیواحد بوشهر

4امورتربیتی ومشاورهواحد بوشهر

4انیمیشنواحد بوشهر

4آموزش ابتداییواحد بوشهر

4آموزش الهیات و معارف اسالمیواحد بوشهر

4آموزش دینی - عربیواحد بوشهر

4آموزش دینی و عربیواحد بوشهر

4آموزش زبان انگلیسیواحد بوشهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد بوشهر

4آموزش و پرورش ابتداییواحد بوشهر

4بازیگريواحد بوشهر

4برق - قدرتواحد بوشهر

4برنامه ریزي درسیواحد بوشهر

4تاریخ و تمدن ملل اسالمیواحد بوشهر

4تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشواحد بوشهر

4تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش - تعلیم و تربیت اسالمیواحد بوشهر

4تربیت بدنیواحد بوشهر

4تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد بوشهر

4تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد بوشهر

4تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد بوشهر

4تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد بوشهر

4تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد بوشهر

4تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد بوشهر

4تکثیر و پرورش آبزیانواحد بوشهر

4تکنولوژي شیالتواحد بوشهر

4جامعه شناسیواحد بوشهر

4جامعه شناسی - جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایرانواحد بوشهر

4جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایرانواحد بوشهر

4جنگلداريواحد بوشهر

4حسابداريواحد بوشهر

4حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد بوشهر

4حقوقواحد بوشهر

4حقوق - حقوق ثبتیواحد بوشهر

4حقوق بین المللواحد بوشهر

4حقوق بین الملل عمومیواحد بوشهر

4حقوق جزا و جرم شناسیواحد بوشهر

4حقوق خصوصیواحد بوشهر

4حقوق کیفري و جرم شناسیواحد بوشهر

4دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد بوشهر

4دبیري زبان انگلیسیواحد بوشهر

4دبیري زبان وادبیات فارسیواحد بوشهر

4دینی وعربیواحد بوشهر

4راهنمایی و مشاورهواحد بوشهر

4روان شناسیواحد بوشهر

4روان شناسی بالینیواحد بوشهر

4روان شناسی عمومیواحد بوشهر

4روانشناسیواحد بوشهر

4روانشناسی بالینیواحد بوشهر

4روانشناسی عمومیواحد بوشهر

4ریاضی کاربردي - بهینه سازيواحد بوشهر

4ریاضی کاربردي ـ آنالیز عدديواحد بوشهر

4ریاضی کاربردي ـ تحقیق در عملیاتواحد بوشهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4زبان شناسیواحد بوشهر

4زبان و ادبیات فارسی- ادبیات مقاومتواحد بوشهر

4زبان و ادبیات فارسی - ادبیات پایداريواحد بوشهر

4زبان وادبیات انگلیسیواحد بوشهر

4زبان وادبیات فارسیواحد بوشهر

4زبان هاي باستانی ایرانواحد بوشهر

4زبانشناسی همگانیواحد بوشهر

4زیست شناسی - سلولی و مولکولیواحد بوشهر

4زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد بوشهر

4ساختمانواحد بوشهر

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد بوشهر

4سازهواحد بوشهر

واحد بوشهر

سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی - سیستم اطالعات 

4جغرافیایی

4سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی - مطالعات آب و خاكواحد بوشهر

واحد بوشهر

سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی - مطالعات شهري و 

4روستایی

4سینماواحد بوشهر

4سینما- کارگردانیواحد بوشهر

4شیالتواحد بوشهر

4شیمی- محضواحد بوشهر

4شیمی - نانوشیمیواحد بوشهر

4شیمی -شیمی آلیواحد بوشهر

4شیمی گرایش شیمی آلیواحد بوشهر

4شیمی محضواحد بوشهر

4صنایع شیمیاییواحد بوشهر

4صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییواحد بوشهر

4صنایع گازواحد بوشهر

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد بوشهر

4علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد بوشهر

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد بوشهر

4علمی - کاربردي صنایع شیمیایی - صنایع شیمیاییواحد بوشهر

4علمی کاربردي ـ تکثیروپرورش آبزیانواحد بوشهر

4علمی کاربردي ارتباط تصویريواحد بوشهر

4علمی کاربردي ارتباطات و فناوري اطالعات (آي سی تی)واحد بوشهر

4علمی کاربردي برق - قدرتواحد بوشهر

4علمی کاربردي برق صنعتیواحد بوشهر

4علمی کاربردي حسابداريواحد بوشهر

4علمی کاربردي معماريواحد بوشهر

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد بوشهر

4علوم اجتماعی - خدمات اجتماعیواحد بوشهر

4علوم اجتماعی -جامعه شناسیواحد بوشهر

4علوم اقتصاديواحد بوشهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگانیواحد بوشهر

4علوم اقتصادي - اقتصاد صنعتیواحد بوشهر

4علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي و برنامه ریزيواحد بوشهر

4علوم تربیتیواحد بوشهر

4علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد بوشهر

4علوم تربیتی - برنامه ریزي آموزشیواحد بوشهر

4علوم تربیتی - مدیریت آموزشیواحد بوشهر

4علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد بوشهر

4علوم تربیتی -برنامه ریزي درسیواحد بوشهر

4علوم سیاسیواحد بوشهر

4علوم و فناوري نانو - نانو شیمیواحد بوشهر

4علوم و مهندسی جنگلواحد بوشهر

4علوم و مهندسی شیالتواحد بوشهر

4علوم و مهندسی شیالت - تکثیر و پرورش آبزیانواحد بوشهر

4علوم و مهندسی محیط زیستواحد بوشهر

4علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی محیط زیستواحد بوشهر

4علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی هاي محیط زیستواحد بوشهر

4علوم ورزشیواحد بوشهر

4عمرانواحد بوشهر

4فتوگرافیک گرافیکواحد بوشهر

4فرهنگ و زبانهاي باستانیواحد بوشهر

4فقه و حقوق خصوصیواحد بوشهر

4فناوري تولیدات باغیواحد بوشهر

4فناوري اطالعات وارتباطاتواحد بوشهر

4فیزیولوژي ورزشیواحد بوشهر

4فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی کاربرديواحد بوشهر

4قدرت -الکتروتکنیکواحد بوشهر

4کاردانی امور گمرکیواحد بوشهر

4کاردان فنی الکترونیکواحد بوشهر

4کاردان فنی برقواحد بوشهر

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد بوشهر

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد بوشهر

4کاردان فنی برق - قدرتواحد بوشهر

4کاردان فنی برق - مخابراتواحد بوشهر

4کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد بوشهر

4کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد بوشهر

4کاردان فنی مخابراتواحد بوشهر

4کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد بوشهر

4کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد بوشهر

4کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد بوشهر

4کاردانی تکنولوژي شیالتواحد بوشهر

4کاردانی حرفه اي سینما _ فیلم سازيواحد بوشهر

4کاردانی حسابداريواحد بوشهر

4کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات (ICT)واحد بوشهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4کاردانی فنی برقواحد بوشهر

4کاردانی فنی برق - برق صنعتیواحد بوشهر

4کاردانی فنی مخابراتواحد بوشهر

4کاردانی مخابراتواحد بوشهر

4کاردانی مدیریت گمرکیواحد بوشهر

4کاردانی معماريواحد بوشهر

4کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد بوشهر

4کاردانی هنرهاي نمایشیواحد بوشهر

4کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد بوشهر

4کارهاي عمومی ساختمانواحد بوشهر

4کنترلواحد بوشهر

4مترجمی زبان انگلیسیواحد بوشهر

4محیط زیست - آلودگی محیط زیستواحد بوشهر

4محیط زیست - آلودگیهاي محیط زیستواحد بوشهر

4مخابراتواحد بوشهر

4مددکاري اجتماعیواحد بوشهر

4مدیریت اجراییواحد بوشهر

4مدیریت امور فرهنگی و هنريواحد بوشهر

4مدیریت آموزشیواحد بوشهر

4مدیریت آموزشیواحد بوشهر

4مدیریت بیمهواحد بوشهر

4مدیریت صنعتیواحد بوشهر

4مدیریت فرهنگی و هنريواحد بوشهر

4مدیریت فرهنگی هنريواحد بوشهر

4مدیریت کسب و کار - استراتژيواحد بوشهر

4مدیریت کسب و کار - بازاریابیواحد بوشهر

4مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد بوشهر

4مدیریت وبرنامه ریزي آموزشیواحد بوشهر

4مرمت بناهاي تاریخیواحد بوشهر

4مرمت و احیاي بناهاي تاریخیواحد بوشهر

4مشاورهواحد بوشهر

4معارف اسالمیواحد بوشهر

4معماريواحد بوشهر

4معماري داخلیواحد بوشهر

4مکانیک خودروواحد بوشهر

4مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکیواحد بوشهر

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد بوشهر

4مهندسی اجرایی عمرانواحد بوشهر

4مهندسی برقواحد بوشهر

4مهندسی برق- الکترونیکواحد بوشهر

4مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد بوشهر

4مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد بوشهر

4مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژيواحد بوشهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستمهاي انرژي الکتریکیواحد بوشهر

4مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد بوشهر

4مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد بوشهر

4مهندسی برق - کنترلواحد بوشهر

4مهندسی برق - مخابراتواحد بوشهر

4مهندسی برق - مخابرات سیستمواحد بوشهر

4مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد بوشهر

4مهندسی برق ـ قدرتواحد بوشهر

4مهندسی پلیمرواحد بوشهر

4مهندسی پلیمر - پلیمرواحد بوشهر

4مهندسی پلیمر - صنایع پلیمرواحد بوشهر

4مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد بوشهر

4مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد بوشهر

4مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد بوشهر

4مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد بوشهر

4مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد بوشهر

4مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد بوشهر

4مهندسی تکنولوژي معماريواحد بوشهر

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد بوشهر

4مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد بوشهر

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد بوشهر

4مهندسی حرفه اي معماريواحد بوشهر

4مهندسی دریا- دریانورديواحد بوشهر

4مهندسی رباتیکواحد بوشهر

4مهندسی شیمیواحد بوشهر

4مهندسی شیمی - بیوتکنولوژيواحد بوشهر

4مهندسی شیمی - صنایع پاالیش ، پتروشیمی و گازواحد بوشهر

4مهندسی صنایع پلیمرواحد بوشهر

4مهندسی عمرانواحد بوشهر

4مهندسی عمران-خاكواحد بوشهر

4مهندسی عمران-مهندسی آبواحد بوشهر

4مهندسی عمران - زلزلهواحد بوشهر

4مهندسی عمران - سازهواحد بوشهر

4مهندسی عمران - عمرانواحد بوشهر

4مهندسی عمران - مهندسی زلزلهواحد بوشهر

4مهندسی عمران -آبواحد بوشهر

4مهندسی عمران -راهواحد بوشهر

4مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد بوشهر

4مهندسی فناوري اطالعاتواحد بوشهر

4مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي ارتباطی و کامپیوتريواحد بوشهر

4مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي کامپیوتريواحد بوشهر

4مهندسی کامپیوترواحد بوشهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد بوشهر

4مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعیواحد بوشهر

4مهندسی کامپیوتر - شبکه هاي کامپیوتريواحد بوشهر

4مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد بوشهر

4مهندسی محیط زیستواحد بوشهر

4مهندسی محیط زیست ـ آب و فاضالبواحد بوشهر

4مهندسی معماريواحد بوشهر

4مهندسی مکانیکواحد بوشهر

4مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد بوشهر

4مهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیانواحد بوشهر

4مهندسی منابع طبیعی - جنگلداريواحد بوشهر

4مهندسی منابع طبیعی - شیالتواحد بوشهر

4مهندسی نفتواحد بوشهر

4مهندسی نفت - بهره برداري از منابع نفتواحد بوشهر

4مهندسی نفت - مهندسی بهره برداري از منابع نفتواحد بوشهر

4مهندسی هسته ايواحد بوشهر

4مهندسی هسته اي - راکتورواحد بوشهر

4مهندسی هسته اي - مهندسی انرژي هسته ايواحد بوشهر

4مهندسی هسته اي - مهندسی راکتورواحد بوشهر

4نانوشیمیواحد بوشهر

4نرم افزار کامپیوترواحد بوشهر

4نقشه برداريواحد بوشهر

4نقشه کشی معماريواحد بوشهر

4نقشه کشی معماري- معماريواحد بوشهر

4نمایش - ادبیات نمایشیواحد بوشهر

4نمایش - ادبیات نمایشی - بازیگريواحد بوشهر

4نمایش - بازیگريواحد بوشهر

4هنرهاي نمایشیواحد بوشهر

4تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد بوئین زهرا

4تکنولوژي موادغذاییواحد بوئین زهرا

4تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد بوئین زهرا

4ریاضی - ریاضی محضواحد بوئین زهرا

4ریاضی - ریاضیات صنعتیواحد بوئین زهرا

4ریاضیات و کاربردهاواحد بوئین زهرا

4شیمیواحد بوئین زهرا

4شیمی- کاربرديواحد بوئین زهرا

4شیمی- محضواحد بوئین زهرا

4شیمی - آفت کش هاواحد بوئین زهرا

4شیمی -شیمی آلیواحد بوئین زهرا

4شیمی -شیمی فیزیکواحد بوئین زهرا

4شیمی -شیمی معدنیواحد بوئین زهرا

4شیمی آزمایشگاهی _ غذاییواحد بوئین زهرا

4شیمی کاربرديواحد بوئین زهرا

4شیمی گرایش شیمی آلیواحد بوئین زهرا



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4شیمی گرایش فناوري اطالعاتواحد بوئین زهرا

4شیمی محضواحد بوئین زهرا

4علمی کاربردي تولیدوبهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد بوئین زهرا

4علوم و مهندسی آبواحد بوئین زهرا

4علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد بوئین زهرا

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذاییواحد بوئین زهرا

4فیزیک - حالت جامدواحد بوئین زهرا

4مهندسی تکنولوِِِژي بسته بندي (گرایش کشاورزي)واحد بوئین زهرا

4مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد بوئین زهرا

4مهندسی فضاي سبزواحد بوئین زهرا

4مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد بوئین زهرا

4مهندسی کشاورزي ـ آبواحد بوئین زهرا

4مهندسی ماشین هاي کشاورزيواحد بوئین زهرا

4پرستاريواحد بهبهان

4علمی - کاربردي مربی بهداشت مدارسواحد بهبهان

4علوم آزمایشگاهی دامپزشکیواحد بهبهان

4کودکیاري -مربی بهداشت مدارسواحد بهبهان

4ماماییواحد بهبهان

4مربی بهداشت مدارسواحد بهبهان

4پرستاريواحد بهبهان-ظرفیت مازاد خودگردان

4ماماییواحد بهبهان-ظرفیت مازاد خودگردان

4اصالح نباتاتواحد بیرجند

4اگروتکنولوژي - علوم علف هاي هرزواحد بیرجند

4اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد بیرجند

4الکترونیک عمومیواحد بیرجند

4الکتروتکنیکواحد بیرجند

4الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد بیرجند

4الکترونیکواحد بیرجند

4الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد بیرجند

4الهیات و معارف اسالمیواحد بیرجند

4الهیات و معارف اسالمی - تاریخ و تمدن ملل اسالمیواحد بیرجند

4الهیات و معارف اسالمی - علوم قرآن و حدیثواحد بیرجند

4الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد بیرجند

4الهیات و معارف اسالمی - فلسفه و حکمت اسالمیواحد بیرجند

4امور زراعی و باغیواحد بیرجند

4آموزش ابتداییواحد بیرجند

4آموزش دینی و عربیواحد بیرجند

4آموزش زبان انگلیسیواحد بیرجند

4آموزش کودکان استثناییواحد بیرجند

4آموزش و بهسازي منابع انسانیواحد بیرجند

4آموزش و پرورش ابتداییواحد بیرجند

4آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنیواحد بیرجند

4آموزش وپرورش پیش دبستانی ودبستانیواحد بیرجند

4باستان شناسیواحد بیرجند



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4باستان شناسیواحد بیرجند

4بهداشت محیطواحد بیرجند

4پرستاريواحد بیرجند

4پژوهش هنرواحد بیرجند

4تربیت بدنیواحد بیرجند

4تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد بیرجند

4تربیت بدنی - مربیگريواحد بیرجند

4تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد بیرجند

4تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد بیرجند

4تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد بیرجند

4تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد بیرجند

4ترویج و آموزش کشاورزيواحد بیرجند

4ترویج و آموزش کشاورزي پایدارواحد بیرجند

واحد بیرجند

ترویج و آموزش کشاورزي پایدار - ترویج کشاورزي پایدار و منابع 

4طبیعی

4تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد بیرجند

4تکنولوژي مواد غذاییواحد بیرجند

4تکنولوژي موادغذاییواحد بیرجند

4توسعه اقتصادي و برنامه ریزيواحد بیرجند

4توسعه روستایی - توسعه اقتصاديواحد بیرجند

4توسعه روستائیواحد بیرجند

4تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد بیرجند

4حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد بیرجند

4حرفه اي طراحی و تکنولوژي دوختواحد بیرجند

4حسابداريواحد بیرجند

4حسابداري - حسابرسیواحد بیرجند

4حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد بیرجند

4حقوقواحد بیرجند

4حقوق - حقوق ثبتیواحد بیرجند

4حقوق ثبت اسناد و امالكواحد بیرجند

4حقوق جزا و جرم شناسیواحد بیرجند

4حقوق خصوصیواحد بیرجند

4حقوق کیفري و جرم شناسیواحد بیرجند

4حقوق مالی - اقتصاديواحد بیرجند

4دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد بیرجند

4دبیري زبان وادبیات فارسیواحد بیرجند

4دینی وعربیواحد بیرجند

4روان شناسیواحد بیرجند

4روان شناسی بالینیواحد بیرجند

4روان شناسی تربیتیواحد بیرجند

4روان شناسی شخصیتواحد بیرجند

4روان شناسی عمومیواحد بیرجند

4روان شناسی و آموزش کودکان استثناییواحد بیرجند



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4روانشناسیواحد بیرجند

4روانشناسی - روانشناسی بالینیواحد بیرجند

4روانشناسی بالینیواحد بیرجند

4روانشناسی تربیتیواحد بیرجند

4روانشناسی شخصیتواحد بیرجند

4روانشناسی عمومیواحد بیرجند

4روانشناسی و آموزش کودکان استثنائیواحد بیرجند

4روانشناسی ورزشیواحد بیرجند

4زبان و ادبیات فارسی- ادبیات تطبیقیواحد بیرجند

4زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی (فارسی - عربی)واحد بیرجند

4زبان وادبیات فارسیواحد بیرجند

4زراعتواحد بیرجند

4زراعت واصالح نباتاتواحد بیرجند

4ساخت و تولیدواحد بیرجند

4ساخت و تولید - ماشین افزارواحد بیرجند

4ساختمانواحد بیرجند

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد بیرجند

4صنایع دستی - فرشواحد بیرجند

4صنایع شیمیایی معدنیواحد بیرجند

4صنایع غذاییواحد بیرجند

4صنایع گازواحد بیرجند

4طراحی پارچهواحد بیرجند

4طراحی و تکنولوژي دوختواحد بیرجند

4طراحی و دوختواحد بیرجند

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد بیرجند

4علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد بیرجند

4علمی - کاربردي تکنولوژي شیر و فرآورده هاي لبنیواحد بیرجند

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد بیرجند

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد بیرجند

4علمی - کاربردي کتابداري و اطالع رسانیواحد بیرجند

4علمی - کاربردي مربی بهداشت مدارسواحد بیرجند

4علمی کاربردي ارتباطات و فناوري اطالعات (آي سی تی)واحد بیرجند

4علمی کاربردي برق - قدرتواحد بیرجند

4علمی کاربردي برق صنعتیواحد بیرجند

4علمی کاربردي تولیدوبهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد بیرجند

4علمی کاربردي حسابداريواحد بیرجند

4علمی کاربردي ریخته گريواحد بیرجند

4علمی کاربردي ساخت و تولیدواحد بیرجند

4علمی کاربردي ساخت وتولید-نقشه کشی صنعتیواحد بیرجند

4علمی کاربردي ساختمانواحد بیرجند

4علمی کاربردي صنایع نساجیواحد بیرجند

4علمی کاربردي طراحی و تکنولوژي دوختواحد بیرجند

4علمی کاربردي عمران ـ سدوشبکهواحد بیرجند

4علمی کاربردي فرش دستبافواحد بیرجند



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4علمی کاربردي فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد بیرجند

4علمی کاربردي گرافیک- گرافیکواحد بیرجند

4علمی کاربردي معماريواحد بیرجند

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد بیرجند

4علمی کاربردي نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد بیرجند

4علوم اجتماعی - مردم شناسیواحد بیرجند

4علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي و برنامه ریزيواحد بیرجند

4علوم باغبانی-گیاهان دارویی ، ادویه اي و نوشابه ايواحد بیرجند

4علوم تربیتیواحد بیرجند

4علوم تربیتی - آموزش ابتداییواحد بیرجند

4علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد بیرجند

4علوم تربیتی - آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانیواحد بیرجند

4علوم تربیتی - آموزش و پرورش کودکان استثناییواحد بیرجند

4علوم تربیتی - آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنیواحد بیرجند

4علوم تربیتی ـ آموزش و پرورش پیش دبستانیواحد بیرجند

4علوم دامیواحد بیرجند

4علوم دامی - تغذیه دامواحد بیرجند

4علوم قرآن و حدیثواحد بیرجند

4علوم کامپیوترواحد بیرجند

واحد بیرجند

علوم و مهندسی باغبانی - فیزیولوژي تولید و پس از برداشت 

4گیاهان باغبانی

4علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد بیرجند

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذاییواحد بیرجند

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذاییواحد بیرجند

4علوم ورزشیواحد بیرجند

4عمرانواحد بیرجند

4فتوگرافیک گرافیکواحد بیرجند

4فرشواحد بیرجند

4فقه و حقوق جزاواحد بیرجند

4فقه و حقوق خصوصیواحد بیرجند

4فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد بیرجند

4فناوري اطالعات وارتباطاتواحد بیرجند

4قدرت -الکتروتکنیکواحد بیرجند

4کاردانی فنی متالورژي - ریخته گريواحد بیرجند

4کاردان فنی الکترونیکواحد بیرجند

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد بیرجند

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد بیرجند

4کاردان فنی برق - قدرتواحد بیرجند

4کاردان فنی صنایع غذاییواحد بیرجند

4کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد بیرجند

4کاردان فنی عمران -آب و فاضالبواحد بیرجند

4کاردان فنی قدرتواحد بیرجند

4کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد بیرجند



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4کاردان فنی مکانیک -صنایع اتومبیلواحد بیرجند

ـ ساخت و تولیدواحد بیرجند 4کاردان فنی مکانیک 

4کاردان فنی مکانیک ـ ماشین ابزارواحد بیرجند

4کاردان فنی نساجیواحد بیرجند

4کاردانی ارتباطات و فناوري اطالعاتواحد بیرجند

4کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد بیرجند

4کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد بیرجند

4کاردانی تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد بیرجند

4کاردانی تکنولوژي صنایع غذاییواحد بیرجند

4کاردانی حرفه اي صنایع دستی - فرش دستبافواحد بیرجند

4کاردانی حرفه اي مدیریت - امور اداريواحد بیرجند

4کاردانی حسابداريواحد بیرجند

4کاردانی علوم ورزشیواحد بیرجند

4کاردانی فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد بیرجند

4کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات (ICT)واحد بیرجند

4کاردانی فنی برقواحد بیرجند

4کاردانی فنی صنایع شیمیاییواحد بیرجند

4کاردانی فنی عمرانواحد بیرجند

4کاردانی فنی مکانیکواحد بیرجند

4کاردانی معماريواحد بیرجند

4کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد بیرجند

4کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد بیرجند

4کارهاي عمومی ساختمانواحد بیرجند

4کامپیوترواحد بیرجند

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد بیرجند

4کتابداريواحد بیرجند

4کودکان استثنایی (عقب ماندگان ذهنی)واحد بیرجند

4کودکیاري -مربی بهداشت مدارسواحد بیرجند

4کودکیاري -مربی کودكواحد بیرجند

4گرافیک-گرافیکواحد بیرجند

4ماشین ابزارواحد بیرجند

4ماماییواحد بیرجند

4محیط زیستواحد بیرجند

4مدیریتواحد بیرجند

4مدیریت اجراییواحد بیرجند

4مدیریت امور بانکیواحد بیرجند

4مدیریت بازرگانیواحد بیرجند

4مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد بیرجند

4مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابیواحد بیرجند

4مدیریت پروژه و ساختواحد بیرجند

4مدیریت دولتیواحد بیرجند

4مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد بیرجند

4مدیریت دولتی - طراحی سازمان هاي دولتیواحد بیرجند

4مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانیواحد بیرجند



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مدیریت صنعتیواحد بیرجند

4مدیریت کسب و کار - استراتژيواحد بیرجند

4مدیریت کسب و کار - بازاریابیواحد بیرجند

4مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد بیرجند

4مدیریت مالیواحد بیرجند

4مدیریت ورزشیواحد بیرجند

4مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزشواحد بیرجند

4مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشیواحد بیرجند

4مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزش هاي تفریحیواحد بیرجند

4مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشیواحد بیرجند

4مدیریت ورزشی - مدیریت رویدادهاي ورزشیواحد بیرجند

4مربی بهداشت مدارسواحد بیرجند

4مربی بهداشت مدارسواحد بیرجند

4مربی کودكواحد بیرجند

4مردم شناسیواحد بیرجند

4مرمت بناهاي تاریخیواحد بیرجند

4مرمت و احیاي بناهاي تاریخیواحد بیرجند

4معارف اسالمیواحد بیرجند

4معلم فنی صنایع شیمیاییواحد بیرجند

4معماريواحد بیرجند

4معماري داخلیواحد بیرجند

4مکانیک خودروواحد بیرجند

4مهندسی فناوري آسانسورها و باالبرهاواحد بیرجند

4مهندسی فناوري صنایع غذایی - شیر و فرآورده هاي لبنیواحد بیرجند

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد بیرجند

4مهندسی اجرایی عمرانواحد بیرجند

4مهندسی برقواحد بیرجند

4مهندسی برق- الکترونیکواحد بیرجند

4مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد بیرجند

4مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد بیرجند

4مهندسی برق - کنترلواحد بیرجند

4مهندسی برق - مخابرات سیستمواحد بیرجند

4مهندسی برق ـ قدرتواحد بیرجند

4مهندسی بهداشت محیطواحد بیرجند

4مهندسی پزشکیواحد بیرجند

4مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد بیرجند

4مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد بیرجند

4مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد بیرجند

4مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد بیرجند

4مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد بیرجند

4مهندسی تکنولوژي ساخت و تولیدواحد بیرجند

4مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد بیرجند



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی تکنولوژي صنایع نساجیواحد بیرجند

4مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد بیرجند

4مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد بیرجند

4مهندسی تکنولوژي معماريواحد بیرجند

4مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد بیرجند

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد بیرجند

4مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد بیرجند

4مهندسی تولیدات گیاهیواحد بیرجند

4مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد بیرجند

4مهندسی حرفه اي ساخت و تولیدواحد بیرجند

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد بیرجند

4مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد بیرجند

4مهندسی زراعتواحد بیرجند

4مهندسی شهرسازيواحد بیرجند

4مهندسی شیمیواحد بیرجند

4مهندسی شیمی - پتروشیمیواحد بیرجند

4مهندسی شیمی - صنایع پاالیش ، پتروشیمی و گازواحد بیرجند

4مهندسی شیمی - صنایع شیمیایی معدنیواحد بیرجند

4مهندسی شیمی - صنایع غذاییواحد بیرجند

4مهندسی شیمی - مهندسی صنایع غذاییواحد بیرجند

4مهندسی شیمی ـ صنایع پاالیشواحد بیرجند

4مهندسی صنایعواحد بیرجند

4مهندسی علوم دامیواحد بیرجند

4مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد بیرجند

4مهندسی عمرانواحد بیرجند

4مهندسی عمران - سازهواحد بیرجند

4مهندسی عمران - مهندسی راه و ترابريواحد بیرجند

4مهندسی عمران -راه وترابريواحد بیرجند

4مهندسی فناوري اطالعات - تجارت الکترونیکیواحد بیرجند

4مهندسی فناوري ساخت و تولید - قالبسازيواحد بیرجند

4مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقواحد بیرجند

4مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد بیرجند

4مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد بیرجند

4مهندسی کامپیوترواحد بیرجند

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد بیرجند

4مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد بیرجند

4مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکزواحد بیرجند

4مهندسی کشاورزي-توسعه روستایی-توسعه اجتماعیواحد بیرجند

4مهندسی کشاورزي-توسعه روستایی-توسعه اقتصاديواحد بیرجند

4مهندسی کشاورزي-توسعه روستایی-توسعه کشاورزيواحد بیرجند

4مهندسی کشاورزي-توسعه روستایی-مدیریت توسعهواحد بیرجند

واحد بیرجند

مهندسی کشاورزي-علوم و صنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع 

4غذایی

4مهندسی کشاورزي - ترویج و آموزش کشاورزيواحد بیرجند



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد بیرجند

4مهندسی کشاورزي - علوم دامیواحد بیرجند

4مهندسی کشاورزي - علوم دامی گرایش تغذیه دامواحد بیرجند

4مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد بیرجند

4مهندسی کشاورزي -توسعه روستاییواحد بیرجند

4مهندسی کشاورزي -زراعتواحد بیرجند

4مهندسی کشاورزي ـ شناسایی و مبارزه با علفهاي هرزواحد بیرجند

4مهندسی معماريواحد بیرجند

4مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولیدواحد بیرجند

4مهندسی مکانیکواحد بیرجند

4مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدواحد بیرجند

4مهندسی نساجی - تکنولوژي نساجیواحد بیرجند

4نرم افزار کامپیوترواحد بیرجند

4نقشه برداريواحد بیرجند

4نقشه کشی صنعتیواحد بیرجند

4نقشه کشی عمومیواحد بیرجند

4نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد بیرجند

4نقشه کشی معماري- معماريواحد بیرجند

4پرستاريواحد بیرجند-ظرفیت مازاد خودگردان

4ماماییواحد بیرجند-ظرفیت مازاد خودگردان

4مهندسی بهداشت محیطواحد بیرجند-ظرفیت مازاد خودگردان

4برنامه ریزي شهريواحد بیضا

4طراحی شهريواحد بیضا

4علمی کاربردي معماريواحد بیضا

4کاردانی معماريواحد بیضا

4معماريواحد بیضا

4مهندسی شهرسازيواحد بیضا

4مهندسی معماريواحد بیضا

4مهندسی معماري - مسکنواحد بیضا

4الکتروتکنیکواحد پردیس

4الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد پردیس

4الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد پردیس

4تربیت بدنیواحد پردیس

4تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد پردیس

4تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد پردیس

4حسابداريواحد پردیس

4حقوقواحد پردیس

4حقوق - حقوق ثبتیواحد پردیس

4حقوق تجارت بین المللواحد پردیس

4حقوق جزا و جرم شناسیواحد پردیس

4سخت افزار کامپیوترواحد پردیس

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد پردیس

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد پردیس



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد پردیس

4علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیواحد پردیس

4علمی کاربردي حسابداريواحد پردیس

4علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد پردیس

4کاردانی فنی برقواحد پردیس

4کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد پردیس

4کامپیوترواحد پردیس

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد پردیس

4مدیریت بازرگانیواحد پردیس

4مدیریت بیمهواحد پردیس

4مدیریت مالیواحد پردیس

4مکانیک خودروواحد پردیس

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد پردیس

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد پردیس

4مهندسی اجرایی عمرانواحد پردیس

4مهندسی برقواحد پردیس

4مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد پردیس

4مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد پردیس

4مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد پردیس

4مهندسی برق ـ قدرتواحد پردیس

4مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد پردیس

4مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد پردیس

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد پردیس

4مهندسی حرفه اي ایمنی صنعتیواحد پردیس

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد پردیس

4مهندسی حرفه اي معماريواحد پردیس

4مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد پردیس

4مهندسی صنایعواحد پردیس

4مهندسی عمرانواحد پردیس

4مهندسی عمران - سازهواحد پردیس

4مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد پردیس

4مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد پردیس

4مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد پردیس

4مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي کامپیوتريواحد پردیس

4مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برقواحد پردیس

4مهندسی فناوري شبکه هاي توزیع برقواحد پردیس

4مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد پردیس

4مهندسی کامپیوترواحد پردیس

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد پردیس

4مهندسی مکاترونیکواحد پردیس

4مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولیدواحد پردیس

واحد پردیس

مهندسی مکاترونیک گرایش طراحی رباتها و سیستمهاي 

4مکاترونیکی

4مهندسی مکانیکواحد پردیس



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد پردیس

4مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد پردیس

4نرم افزار کامپیوترواحد پردیس

4نقشه کشی معماريواحد پردیس

4نقشه کشی معماري- معماريواحد پردیس

4ایمنی صنعتی و محیط کارواحد پرند

4تکنولوژي صنعتیواحد پرند

4زیست شناسیواحد پرند

4زیست شناسی- ژنتیک مولکولیواحد پرند

4زیست شناسی- عمومیواحد پرند

4زیست شناسی - سلولی و مولکولیواحد پرند

4زیست شناسی - علوم جانوري گرایش زیست سلولی تکوینیواحد پرند

واحد پرند

زیست شناسی - علوم جانوري گرایش زیست شناسی سلولی و 

4تکوینی

4زیست شناسی -ژنتیکواحد پرند

4زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولیواحد پرند

4زیست شناسی جانوري - زیست شناسی سلولی و تکوینیواحد پرند

4زیست شناسی جانوري - سلولی و تکوینیواحد پرند

4زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد پرند

4زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولیواحد پرند

4زیست شناسی سلولی و مولکولی-زیست فناوريواحد پرند

4زیست شناسی سلولی و مولکولی - بیوتکنولوژيواحد پرند

4زیست شناسی سلولی و مولکولی ـ ژنتیکواحد پرند

4زیست فناوريواحد پرند

4ژنتیکواحد پرند

4ژنتیک مولکولیواحد پرند

4سخت افزار کامپیوترواحد پرند

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد پرند

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد پرند

4علمی کاربردي عمران-آب وفاضالبواحد پرند

4علمی کاربردي عمران ـ سدوشبکهواحد پرند

4علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد پرند

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد پرند

4علوم جانوري- تکوینیواحد پرند

4علوم محیط زیستواحد پرند

4کاردانی فنی عمران - بتنواحد پرند

4کاردانی فنی عمران - شبکه و تصفیه خانه آبواحد پرند

4کاردانی فنی عمران - شبکه و تصفیه خانه فاضالبواحد پرند

4کاردانی فنی عمران - منابع آب هاي سطحیواحد پرند

4کاردان فنی ساختمانهاي بتنیواحد پرند

4کاردان فنی عمران -آب و فاضالبواحد پرند

4کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد پرند

4کاردانی فنی عمرانواحد پرند



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد پرند

4کامپیوترواحد پرند

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد پرند

4مکانیک خودروواحد پرند

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد پرند

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد پرند

4مهندسی اجرایی عمرانواحد پرند

4مهندسی برقواحد پرند

4مهندسی برق- الکترونیکواحد پرند

4مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیکواحد پرند

4مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتالواحد پرند

4مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد پرند

4مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد پرند

4مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد پرند

4مهندسی تکنولوژي معماريواحد پرند

4مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد پرند

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد پرند

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد پرند

4مهندسی حرفه اي معماريواحد پرند

4مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد پرند

4مهندسی خودروواحد پرند

4مهندسی خودرو - سازه و بدنه خودروواحد پرند

4مهندسی صنایعواحد پرند

4مهندسی صنایع - برنامه ریزي و تحلیل سیستمهاواحد پرند

4مهندسی صنایع - بهینه سازي سیستم هاواحد پرند

4مهندسی صنایع - سیستم هاي کالنواحد پرند

4مهندسی صنایع - سیستم هاي کالن اقتصادي و اجتماعیواحد پرند

4مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وريواحد پرند

4مهندسی صنایع - مهندسی صنایعواحد پرند

4مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وريواحد پرند

4مهندسی عمرانواحد پرند

4مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد پرند

4مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد پرند

4مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد پرند

4مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد پرند

4مهندسی فناوري اطالعاتواحد پرند

4مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي ارتباطی و کامپیوتريواحد پرند

4مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي کامپیوتريواحد پرند

4مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد پرند

4مهندسی کامپیوترواحد پرند

4مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد پرند

4مهندسی کامپیوتر- معماري سیستم هاي کامپیوتريواحد پرند

4مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد پرند



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد پرند

4مهندسی کامپیوتر - شبکه هاي کامپیوتريواحد پرند

4مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد پرند

4مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولیدواحد پرند

واحد پرند

مهندسی مکاترونیک گرایش طراحی رباتها و سیستمهاي 

4مکاترونیکی

4مهندسی مکانیکواحد پرند

4مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد پرند

واحد پرند

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردي شاخه تخصصی مکانیک 

4جامدات

4مهندسی مکانیک - مکانیک در طراحی جامداتواحد پرند

4مهندسی مکانیک -طراحی جامداتواحد پرند

4مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد پرند

4مهندسی نفت - مهندسی حفاري و استخراج نفتواحد پرند

4مهندسی هسته اي - پرتو پزشکیواحد پرند

4مهندسی هسته اي - مهندسی پرتوپزشکیواحد پرند

4مهندسی هوا فضا - آیرودینامیکواحد پرند

4مهندسی هوا فضا - سازه هاي هواییواحد پرند

4مهندسی هوافضا - آئرودینامیکواحد پرند

4نرم افزار کامپیوترواحد پرند

4نقشه کشی معماريواحد پرند

4نقشه کشی معماري- معماريواحد پرند

4روان شناسیواحد پزشکی تهران

4روان شناسی بالینیواحد پزشکی تهران

4روان شناسی تربیتیواحد پزشکی تهران

4روانشناسیواحد پزشکی تهران

4روانشناسی - روانشناسی بالینیواحد پزشکی تهران

4روانشناسی بالینیواحد پزشکی تهران

4روانشناسی تربیتیواحد پزشکی تهران

4روانشناسی عمومیواحد پزشکی تهران

4گیاه پزشکیواحد پزشکی تهران

4مددکاري اجتماعیواحد پزشکی تهران

4مدیریت امور فرهنگی و هنريواحد پزشکی تهران

4مشاوره - مشاوره توانبخشیواحد پزشکی تهران

4مهندسی پزشکیواحد پزشکی تهران

4مهندسی پزشکی - بالینیواحد پزشکی تهران

4مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد پزشکی تهران

4اصالح نباتاتواحد تاکستان

4اگرواکولوژيواحد تاکستان

4اگروتکنولوژي - علوم علف هاي هرزواحد تاکستان

4اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد تاکستان

4الکترونیک عمومیواحد تاکستان

4الکتروتکنیکواحد تاکستان

4الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد تاکستان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد تاکستان

4امور زراعی و باغیواحد تاکستان

4امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیواحد تاکستان

4امور زراعی و باغی-تکنولوژي تولیدات زراعیواحد تاکستان

4آموزش ریاضیواحد تاکستان

4آموزش علوم تجربیواحد تاکستان

4بیماري شناسی گیاهیواحد تاکستان

4تأسیسات آبرسانی وگازرسانیواحد تاکستان

4تبدیل انرژيواحد تاکستان

4تربیت معلم آموزش ریاضیواحد تاکستان

4تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد تاکستان

4تکنولوژي آبیاريواحد تاکستان

4تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد تاکستان

4تکنولوژي ماشینهاي کشاورزيواحد تاکستان

4تکنولوژي محیط زیستواحد تاکستان

4تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد تاکستان

4حشره شناسی کشاورزيواحد تاکستان

4دبیري علوم تجربیواحد تاکستان

4ریاضیواحد تاکستان

4ریاضی - ریاضی کاربرديواحد تاکستان

4ریاضی - ریاضی محضواحد تاکستان

4ریاضی کاربردي - بهینه سازيواحد تاکستان

4ریاضی کاربردي ـ تحقیق در عملیاتواحد تاکستان

4ریاضی محضواحد تاکستان

4ریاضی محض-آنالیزواحد تاکستان

4ریاضیات و کاربردهاواحد تاکستان

4زراعتواحد تاکستان

4زراعت - اکولوژي کشاورزيواحد تاکستان

4زراعت - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد تاکستان

4زراعت واصالح نباتاتواحد تاکستان

4زیست شناسی سلولی و مولکولی-زیست فناوريواحد تاکستان

4زیست فناوريواحد تاکستان

4ژنتیک و به نژادي گیاهیواحد تاکستان

4ساخت و تولیدواحد تاکستان

4ساخت و تولید- قالبسازيواحد تاکستان

4ساخت و تولید - ماشین ابزارواحد تاکستان

4ساخت و تولید - ماشین افزارواحد تاکستان

4سازهواحد تاکستان

4سخت افزار کامپیوترواحد تاکستان

4شیمی- کاربرديواحد تاکستان

4شیمی- محضواحد تاکستان

4شیمی -شیمی آلیواحد تاکستان

4شیمی -شیمی فیزیکواحد تاکستان

4شیمی کاربرديواحد تاکستان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4شیمی محضواحد تاکستان

4طراحی کاربرديواحد تاکستان

4علمی-کاربردي ماشین افزارواحد تاکستان

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد تاکستان

4علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارواحد تاکستان

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد تاکستان

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد تاکستان

4علمی کاربردي (تکنسین حرفه اي) ماشین افزارواحد تاکستان

4علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیواحد تاکستان

4علمی کاربردي امور زراعی و باغی - تکنولوژي تولیدات زراعیواحد تاکستان

4علمی کاربردي امورزراعی وباغی-تکنولوژي تولیدات باغیواحد تاکستان

4علمی کاربردي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد تاکستان

4علمی کاربردي تولیدوبهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد تاکستان

4علمی کاربردي ساخت و تولیدواحد تاکستان

4علمی کاربردي ساخت وتولید-قالبسازيواحد تاکستان

4علمی کاربردي ساخت وتولید-نقشه کشی صنعتیواحد تاکستان

4علمی کاربردي صنایع چوب و کاغذواحد تاکستان

4علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد تاکستان

4علمی کاربردي مهندسی نقشه برداريواحد تاکستان

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد تاکستان

4علمی کاربردي نقشه کشی صنعتیواحد تاکستان

4علوم باغبانیواحد تاکستان

4علوم باغبانی-بیوتکنولوژي و ژنتیک مولکولی محصوالت باغبانیواحد تاکستان

4علوم تجربیواحد تاکستان

4علوم کامپیوترواحد تاکستان

4علوم کامپیوترواحد تاکستان

4علوم و مهندسی آبواحد تاکستان

4علوم و مهندسی باغبانیواحد تاکستان

4علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد تاکستان

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذاییواحد تاکستان

4علوم و مهندسی محیط زیست - ارزیابی و آمایش سرزمینواحد تاکستان

4عمرانواحد تاکستان

4فناوري تولیدات باغیواحد تاکستان

4فناوري تولیدات زراعیواحد تاکستان

4فیزیکواحد تاکستان

4فیزیک - حالت جامدواحد تاکستان

4فیزیک - فیزیک ماده چگالواحد تاکستان

4فیزیک کاربرديواحد تاکستان

4قدرت -الکتروتکنیکواحد تاکستان

4کاردانی تعمیر و نگهداري هواپیماواحد تاکستان

4کاردانی فنی تعمیر و نگهداري هواپیماواحد تاکستان

4کاردانی فنی مکانیک - ماشین افزارواحد تاکستان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبریدواحد تاکستان

4کاردان فنی مکانیک - تاسیسات بهداشتی و گازرسانیواحد تاکستان

4کاردان فنی مکانیک ـ جوشکاريواحد تاکستان

ـ ساخت و تولیدواحد تاکستان 4کاردان فنی مکانیک 

4کاردان فنی مکانیک ـ ماشین ابزارواحد تاکستان

4کاردان فنی مکانیک ـ ماشین آالتواحد تاکستان

4کاردان فنی مکانیک ـتاسیسات تهویه وتبریدواحد تاکستان

4کاردان فنی مکانیک ماشین آالتواحد تاکستان

4کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد تاکستان

4کاردانی فنی مکانیکواحد تاکستان

4کاردانی فنی نقشه کشی صنعتیواحد تاکستان

4کامپیوترواحد تاکستان

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد تاکستان

4گیاه پزشکیواحد تاکستان

4گیاهپزشکیواحد تاکستان

4ماشین افزارواحد تاکستان

4محیط زیستواحد تاکستان

4محیط زیستواحد تاکستان

4محیط زیست - ارزیابی و آمایش سرزمینواحد تاکستان

4محیط زیست - آلودگیهاي محیط زیستواحد تاکستان

4محیط زیست - زیستگاهها و تنوع زیستیواحد تاکستان

4مکانیزاسیون کشاورزيواحد تاکستان

4مکانیک خودروواحد تاکستان

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد تاکستان

4مکانیک ماشینهاي کشاورزيواحد تاکستان

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد تاکستان

4مهندسی اجرایی عمرانواحد تاکستان

4مهندسی انرژي هاي تجدیدپذیرواحد تاکستان

4مهندسی آبیاريواحد تاکستان

4مهندسی برقواحد تاکستان

4مهندسی پزشکی - بیومکانیکواحد تاکستان

4مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد تاکستان

4مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد تاکستان

4مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد تاکستان

4مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد تاکستان

4مهندسی تکنولوژي ساخت و تولیدواحد تاکستان

4مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد تاکستان

4مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزاري رایانهواحد تاکستان

4مهندسی تکنولوژي صنایع چوب و کاغذ-صنایع چوبواحد تاکستان

4مهندسی تکنولوژي صنایع چوب و کاغذ - سازه هاي چوبیواحد تاکستان

4مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد تاکستان

4مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد تاکستان

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد تاکستان

4مهندسی تکنولوژي نقشه برداريواحد تاکستان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد تاکستان

4مهندسی تولیدات گیاهیواحد تاکستان

4مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد تاکستان

4مهندسی حرفه اي ساخت و تولیدواحد تاکستان

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد تاکستان

4مهندسی حرفه اي معماريواحد تاکستان

4مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد تاکستان

4مهندسی زراعتواحد تاکستان

4مهندسی ساخت و تولیدواحد تاکستان

4مهندسی سیستم هاي انرژيواحد تاکستان

4مهندسی سیستم هاي انرژي - سیستم هاي انرژيواحد تاکستان

4مهندسی سیستم هاي انرژي - سیستمهاي انرژيواحد تاکستان

4مهندسی شیمیواحد تاکستان

4مهندسی عمرانواحد تاکستان

4مهندسی عمران - سازهواحد تاکستان

4مهندسی عمران - مهندسی زلزلهواحد تاکستان

4مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد تاکستان

4مهندسی فضاي سبزواحد تاکستان

4مهندسی فناوري ساخت و تولیدواحد تاکستان

4مهندسی فناوري ساخت و تولید - قالبسازيواحد تاکستان

4مهندسی فناوري عمران - نقشه برداريواحد تاکستان

4مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد تاکستان

4مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد تاکستان

4مهندسی کامپیوترواحد تاکستان

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد تاکستان

4مهندسی کشاورزي - آب گرایش آبیاري و زهکشیواحد تاکستان

4مهندسی کشاورزي - حشره شناسی کشاورزيواحد تاکستان

4مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد تاکستان

4مهندسی کشاورزي - علوم باغبانیواحد تاکستان

4مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد تاکستان

4مهندسی کشاورزي - کشاورزي اکولوژیک (اگرواکولوژي)واحد تاکستان

4مهندسی کشاورزي - گیاه پزشکیواحد تاکستان

4مهندسی کشاورزي - مکانیزاسیون کشاورزيواحد تاکستان

4مهندسی کشاورزي - مکانیک ماشینهاي کشاورزيواحد تاکستان

4مهندسی کشاورزي - مهندسی مکانیک بیوسیستمواحد تاکستان

4مهندسی کشاورزي -اصالح نباتاتواحد تاکستان

4مهندسی کشاورزي -بیماري شناسی گیاهیواحد تاکستان

4مهندسی کشاورزي -زراعتواحد تاکستان

4مهندسی کشاورزي ـ شناسایی و مبارزه با علفهاي هرزواحد تاکستان

4مهندسی ماشین هاي کشاورزيواحد تاکستان

4مهندسی متالورژي و مواد - سرامیکواحد تاکستان

4مهندسی مکانیزاسیون کشاورزيواحد تاکستان

4مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي - انرژيواحد تاکستان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي - بازیافت و مدیریت پسماندواحد تاکستان

4مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي - مدیریت تحلیل سامانه هاواحد تاکستان

4مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي - مدیریت و تحلیل سامانه هاواحد تاکستان

4مهندسی مکانیکواحد تاکستان

4مهندسی مکانیک-حرارت و سیاالتواحد تاکستان

4مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد تاکستان

4مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدواحد تاکستان

واحد تاکستان

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردي شاخه تخصصی دینامیک، 

4کنترل و ارتعاشات

4مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت و سیاالتواحد تاکستان

4مهندسی مکانیک - مکانیک در طراحی جامداتواحد تاکستان

4مهندسی مکانیک -طراحی جامداتواحد تاکستان

4مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد تاکستان

4مهندسی مکانیک بیوسیستمواحد تاکستان

4مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژي هاي تجدید پذیرواحد تاکستان

4مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی ماشین هاي کشاورزيواحد تاکستان

4مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساختواحد تاکستان

4مهندسی منابع طبیعی - محیط زیستواحد تاکستان

واحد تاکستان

مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست گرایش ارزیابی وآمایش 

4سرزمین

واحد تاکستان

مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست گرایش زیستگاههاوتنوع 

4زیستی

4مهندسی مواد و متالورژيواحد تاکستان

4مهندسی مواد و متالورژي - مهندسی موادواحد تاکستان

4میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زاواحد تاکستان

4نرم افزار کامپیوترواحد تاکستان

4نقشه برداريواحد تاکستان

4نقشه کشی عمومیواحد تاکستان

4نقشه کشی معماريواحد تاکستان

4نقشه کشی معماري- معماريواحد تاکستان

4هوا فضا - هواپیماواحد تاکستان

4هواپیماواحد تاکستان

4ارتباطات اجتماعیواحد تربت جام

4امور بانکیواحد تربت جام

4امور گمرکیواحد تربت جام

4اموردولتیواحد تربت جام

4آموزش ابتداییواحد تربت جام

4آموزش و پرورش ابتداییواحد تربت جام

4بیمهواحد تربت جام

4تربیت کودكواحد تربت جام



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4تربیت بدنیواحد تربت جام

4تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد تربت جام

4تربیت بدنی و علوم ورزشی - روانشناسی ورزشیواحد تربت جام

4تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد تربت جام

4تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد تربت جام

4جامعه شناسیواحد تربت جام

4حسابداريواحد تربت جام

4حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد تربت جام

4راهنمایی و مشاورهواحد تربت جام

4راهنمایی و مشاوره - مشاورهواحد تربت جام

4روان شناسیواحد تربت جام

4روان شناسی بالینیواحد تربت جام

4روان شناسی تربیتیواحد تربت جام

4روان شناسی سالمتواحد تربت جام

4روان شناسی عمومیواحد تربت جام

4روان شناسی ورزشیواحد تربت جام

4روانشناسیواحد تربت جام

4روانشناسی - روانشناسی بالینیواحد تربت جام

4روانشناسی - روانشناسی عمومیواحد تربت جام

4روانشناسی بالینیواحد تربت جام

4روانشناسی تربیتیواحد تربت جام

4روانشناسی سالمتواحد تربت جام

4روانشناسی عمومیواحد تربت جام

4علمی کاربردي حسابداريواحد تربت جام

4علوم اجتماعی - ارتباطات اجتماعیواحد تربت جام

4علوم اجتماعی - ارتباطات علوم اجتماعیواحد تربت جام

4علوم اجتماعی -جامعه شناسیواحد تربت جام

4علوم ارتباطات اجتماعیواحد تربت جام

4علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاريواحد تربت جام

4علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد تربت جام

4علوم تربیتی - آموزش و پرورش کودکان استثناییواحد تربت جام

4علوم ورزشیواحد تربت جام

4علوم ورزشی - علوم زیستی ورزشواحد تربت جام

4علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزشواحد تربت جام

4کاردانی امور گمرکیواحد تربت جام

4کاردانی امور دولتیواحد تربت جام

4کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد تربت جام

4کاردانی حسابداريواحد تربت جام

4مدیریت اجراییواحد تربت جام

4مدیریت امور بانکیواحد تربت جام

4مدیریت امور دفتري (منشیگري)واحد تربت جام

4مدیریت امور گمرکیواحد تربت جام

4مدیریت بازرگانیواحد تربت جام

4مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد تربت جام



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلیواحد تربت جام

4مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد تربت جام

4مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد تربت جام

4مدیریت بیمهواحد تربت جام

4مدیریت صنعتیواحد تربت جام

4مدیریت کسب و کار - رفتار سازمانی و منابع انسانیواحد تربت جام

4مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد تربت جام

4مدیریت مالیواحد تربت جام

4مشاورهواحد تربت جام

4مطالعات خانوادهواحد تربت جام

4الهیات و معارف اسالمیواحد تربت حیدریه

4الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد تربت حیدریه

4امور بانکیواحد تربت حیدریه

4آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)واحد تربت حیدریه

4آب و هواشناسیواحد تربت حیدریه

4آب و هواشناسی - آب و هواشناسی شهريواحد تربت حیدریه

4آب و هواشناسی - آب و هواشناسی محیطیواحد تربت حیدریه

4آموزش ابتداییواحد تربت حیدریه

4آموزش دینی - عربیواحد تربت حیدریه

4آموزش دینی و عربیواحد تربت حیدریه

4آموزش زبان انگلیسیواحد تربت حیدریه

4آموزش و بهسازي منابع انسانیواحد تربت حیدریه

4آموزش و پرورش ابتداییواحد تربت حیدریه

4برنامه ریزي درسیواحد تربت حیدریه

4تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسالمواحد تربت حیدریه

4تاریخ - تاریخ ایران دوره اسالمواحد تربت حیدریه

4تاریخ -تاریخ اسالمواحد تربت حیدریه

4تاریخ -تاریخ ایران اسالمیواحد تربت حیدریه

4تحقیقات آموزشیواحد تربت حیدریه

4تربیت بدنیواحد تربت حیدریه

4تربیت بدنی و علوم ورزشی - روانشناسی ورزشیواحد تربت حیدریه

4تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد تربت حیدریه

4تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد تربت حیدریه

4تربیت دبیر زبان انگلیسیواحد تربت حیدریه

4تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد تربت حیدریه

4تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد تربت حیدریه

4تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد تربت حیدریه

4تکنولوژي موادغذاییواحد تربت حیدریه

4جغرافیاواحد تربت حیدریه

4جغرافیا - طبیعی گرایش اقلیم شناسیواحد تربت حیدریه

4جغرافیا - کارتوگرافیواحد تربت حیدریه

4جغرافیا و برنامه ریزي گردشگريواحد تربت حیدریه

واحد تربت حیدریه

جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري - برنامه ریزي گردشگري منطقه 

4اي



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري - گردشگري شهريواحد تربت حیدریه

4جغرافیاي طبیعیواحد تربت حیدریه

4جغرافیاي طبیعی-اقلیم شناسی در برنامه ریزي محیطیواحد تربت حیدریه

4جغرافیاي طبیعی -اقلیم شناسیواحد تربت حیدریه

4حسابداريواحد تربت حیدریه

4حقوقواحد تربت حیدریه

4حقوق بین المللواحد تربت حیدریه

4حقوق خصوصیواحد تربت حیدریه

4دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد تربت حیدریه

4دبیري زبان انگلیسیواحد تربت حیدریه

4دبیري زبان وادبیات فارسیواحد تربت حیدریه

4دینی وعربیواحد تربت حیدریه

4روان شناسیواحد تربت حیدریه

4روان شناسی ورزشیواحد تربت حیدریه

4روانشناسی ورزشیواحد تربت حیدریه

4زبان انگلیسیواحد تربت حیدریه

4زبان و ادبیات فارسی- ادبیات مقاومتواحد تربت حیدریه

4زبان و ادبیات فارسی - ادبیات پایداريواحد تربت حیدریه

4زبان وادبیات انگلیسیواحد تربت حیدریه

4زبان وادبیات فارسیواحد تربت حیدریه

4سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیاییواحد تربت حیدریه

4علمی کاربردي حسابداريواحد تربت حیدریه

4علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد تربت حیدریه

4علوم تربیتی -برنامه ریزي درسیواحد تربت حیدریه

4علوم قضاییواحد تربت حیدریه

4علوم و مهندسی آبواحد تربت حیدریه

4علوم و مهندسی آب - آبیاري و زهکشیواحد تربت حیدریه

4علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد تربت حیدریه

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذاییواحد تربت حیدریه

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذاییواحد تربت حیدریه

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذاییواحد تربت حیدریه

4علوم ورزشیواحد تربت حیدریه

4فقه و حقوق اسالمیواحد تربت حیدریه

4فقه و حقوق خصوصیواحد تربت حیدریه

4فقه و حقوق خصوصیواحد تربت حیدریه

4فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد تربت حیدریه

4فلسفه تعلیم و تربیتواحد تربت حیدریه

4فیزیولوژي ورزشیواحد تربت حیدریه

4فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستیواحد تربت حیدریه

4کارتوگرافیواحد تربت حیدریه

4کاردانی امور بانکیواحد تربت حیدریه

4کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد تربت حیدریه

4کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد تربت حیدریه

4کاردانی تکنولوژي مواد غذاییواحد تربت حیدریه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4کاردانی حرفه اي مدیریت - امور اداريواحد تربت حیدریه

4کاردانی حسابداريواحد تربت حیدریه

4مترجمی زبان انگلیسیواحد تربت حیدریه

4مدیریت آموزشیواحد تربت حیدریه

4مدیریت بازرگانیواحد تربت حیدریه

4مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد تربت حیدریه

4مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابیواحد تربت حیدریه

4مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیواحد تربت حیدریه

4مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد تربت حیدریه

4مدیریت صنعتی کاربرديواحد تربت حیدریه

4معارف اسالمیواحد تربت حیدریه

4مهندسی آبیاريواحد تربت حیدریه

4مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد تربت حیدریه

4مهندسی فضاي سبزواحد تربت حیدریه

4مهندسی کشاورزي - آبیاريواحد تربت حیدریه

4مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد تربت حیدریه

4مهندسی کشاورزي -آبیاري وزهکشیواحد تربت حیدریه

4مهندسی کشاورزي ـ آبواحد تربت حیدریه

4علمی کاربردي معماريواحد تفرش

4کاردانی معماريواحد تفرش

4معماريواحد تفرش

4مهندسی معماريواحد تفرش

4اقیانوس شناسیواحد تنکابن

4امور زراعی و باغیواحد تنکابن

4آموزش فیزیکواحد تنکابن

4بیوشیمیواحد تنکابن

4تکثیر و پرورش آبزیانواحد تنکابن

4تکنولوژي تولیدات گیاهان دارویی معطرواحد تنکابن

4تکنولوژي شیالتواحد تنکابن

4تکنولوژي محیط زیستواحد تنکابن

4تولید و بهره برداري از گیاهان داروییواحد تنکابن

4تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد تنکابن

4جنگلداريواحد تنکابن

4زمین شناسیواحد تنکابن

4زمین شناسی کاربرديواحد تنکابن

4زیست شناسی- فیزیولوژي گیاهیواحد تنکابن

4زیست شناسی - زیست دریاواحد تنکابن

4زیست شناسی - سلولی و مولکولیواحد تنکابن

4زیست شناسی - علوم جانوريواحد تنکابن

4زیست شناسی - علوم جانوري گرایش بیو سیستماتیک جانوريواحد تنکابن

4زیست شناسی - علوم جانوري گرایش زیست سلولی تکوینیواحد تنکابن



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4زیست شناسی - علوم جانوري گرایش سیستماتیک جانوريواحد تنکابن

4زیست شناسی - علوم گیاهیواحد تنکابن

4زیست شناسی - علوم گیاهی -فیزیولوژي گیاهیواحد تنکابن

4زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژي گیاهیواحد تنکابن

4زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد تنکابن

4زیست شناسی -ژنتیکواحد تنکابن

4زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولیواحد تنکابن

4زیست شناسی جانوريواحد تنکابن

4زیست شناسی جانوري - بیوسیستماتیکواحد تنکابن

4زیست شناسی دریاواحد تنکابن

4زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد تنکابن

4زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمیواحد تنکابن

4زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولیواحد تنکابن

4زیست شناسی سلولی و مولکولی-زیست فناوريواحد تنکابن

4زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد تنکابن

4زیست شناسی سلولی و مولکولی - بیوتکنولوژيواحد تنکابن

4زیست شناسی سلولی و مولکولی ـ ژنتیکواحد تنکابن

4زیست شناسی گیاهیواحد تنکابن

4زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژيواحد تنکابن

4زیست فناوريواحد تنکابن

4زیست فناوري - میکروبیواحد تنکابن

4زیست فناوري (بیوتکنولوژي) گرایش میکروبیواحد تنکابن

4زیست فناوري میکروبیواحد تنکابن

4ژنتیکواحد تنکابن

4شیالتواحد تنکابن

4شیمیواحد تنکابن

4شیمی- کاربرديواحد تنکابن

4شیمی- محضواحد تنکابن

4شیمی - شیمی داروییواحد تنکابن

4شیمی - فیتوشیمیواحد تنکابن

4شیمی -شیمی آلیواحد تنکابن

4شیمی -شیمی فیزیکواحد تنکابن

4شیمی آلیواحد تنکابن

4شیمی کاربرديواحد تنکابن

4شیمی گرایش شیمی آلیواحد تنکابن

4شیمی گرایش شیمی داروییواحد تنکابن

4شیمی محضواحد تنکابن

4علمی کاربردي ـ تکثیروپرورش آبزیانواحد تنکابن

4علمی کاربردي تولیدوبهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد تنکابن

4علوم جانوريواحد تنکابن

4علوم گیاهیواحد تنکابن

4علوم گیاهی - فیزیولوژيواحد تنکابن

4علوم مهندسیواحد تنکابن



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4علوم مهندسی - ریاضی مهندسیواحد تنکابن

4علوم و مهندسی جنگل - عمران و بهره برداري جنگلواحد تنکابن

4علوم و مهندسی شیالتواحد تنکابن

4علوم و مهندسی شیالت - تکثیر و پرورش آبزیانواحد تنکابن

4علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد تنکابن

4علوم و مهندسی محیط زیستواحد تنکابن

4علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی محیط زیستواحد تنکابن

4علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی هاي محیط زیستواحد تنکابن

4فیتو شیمیواحد تنکابن

4قارچ شناسیواحد تنکابن

4قارچ شناسی دامپزشکیواحد تنکابن

4کاردان فنی چرم و پوستواحد تنکابن

4کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد تنکابن

4محیط زیستواحد تنکابن

4محیط زیست - آلودگی محیط زیستواحد تنکابن

4محیط زیست - آلودگیهاي محیط زیستواحد تنکابن

4محیط زیست - تنوع زیستیواحد تنکابن

4مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد تنکابن

4مهندسی تولیدات دامیواحد تنکابن

4مهندسی تولیدات گیاهیواحد تنکابن

4مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد تنکابن

4مهندسی منابع طبیعی - بوم شناسی آبزیان شیالتیواحد تنکابن

4مهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیانواحد تنکابن

4مهندسی منابع طبیعی - جنگلداريواحد تنکابن

4مهندسی منابع طبیعی - شیالتواحد تنکابن

4مهندسی منابع طبیعی - محیط زیستواحد تنکابن

4مهندسی منابع طبیعی - مهندسی جنگلواحد تنکابن

واحد تنکابن

مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست گرایش آلودگیهاي محیط 

4زیست

4میکروبیولوژيواحد تنکابن

4میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زاواحد تنکابن

4میکروبیولوژي - محیطیواحد تنکابن

4اقتصادواحد تویسرکان

4الهیات و معارف اسالمیواحد تویسرکان

4الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد تویسرکان

4امور بانکیواحد تویسرکان

4آموزش ابتداییواحد تویسرکان

4آموزش الهیات و معارف اسالمیواحد تویسرکان

4آموزش دینی و عربیواحد تویسرکان

4آموزش زبان انگلیسیواحد تویسرکان

4آموزش و پرورش ابتداییواحد تویسرکان

4پرستاريواحد تویسرکان

4تربیت بدنی - مربیگريواحد تویسرکان

4تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد تویسرکان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد تویسرکان

4تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد تویسرکان

4تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد تویسرکان

4تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد تویسرکان

4تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد تویسرکان

4تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد تویسرکان

4حسابداريواحد تویسرکان

4حسابداري- مالیاتیواحد تویسرکان

4حسابداري - حسابرسیواحد تویسرکان

4حسابداري -دولتیواحد تویسرکان

4دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد تویسرکان

4دبیري زبان وادبیات فارسیواحد تویسرکان

4دینی وعربیواحد تویسرکان

4روان شناسیواحد تویسرکان

4روانشناسیواحد تویسرکان

4زبان وادبیات انگلیسیواحد تویسرکان

4زبان وادبیات فارسیواحد تویسرکان

4علمی - کاربردي مدیریت خانوادهواحد تویسرکان

4علمی کاربردي حسابداريواحد تویسرکان

4علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگانیواحد تویسرکان

4علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد تویسرکان

4علوم قرآن و حدیثواحد تویسرکان

4علوم ورزشیواحد تویسرکان

4فقه و حقوق اسالمیواحد تویسرکان

4فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد تویسرکان

4کاردانی امور بانکیواحد تویسرکان

4کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد تویسرکان

4کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد تویسرکان

4کاردانی حسابداريواحد تویسرکان

4ماماییواحد تویسرکان

4مترجمی زبان انگلیسیواحد تویسرکان

4مدیریت بازرگانیواحد تویسرکان

4مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیواحد تویسرکان

4مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد تویسرکان

4مدیریت دولتی - خط مشی گذاري عمومیواحد تویسرکان

4مدیریت دولتی - مدیریت سیستمهاي اطالعاتیواحد تویسرکان

4مدیریت صنعتیواحد تویسرکان

4معارف اسالمیواحد تویسرکان

4پرستاريواحد تویسرکان-ظرفیت مازاد خودگردان

4ماماییواحد تویسرکان-ظرفیت مازاد خودگردان

4مهندسی معماريواحد تهران جنوب - دوره مشترك با دانشگاه ارفورت آلمان

4ارتباط تصویريواحد تهران شرق

4ارتباطات اجتماعیواحد تهران شرق



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4الکترونیک عمومیواحد تهران شرق

4الکتروتکنیکواحد تهران شرق

4الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد تهران شرق

4الکتروتکنیک - الکترونیک عمومیواحد تهران شرق

4الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد تهران شرق

4الکترونیکواحد تهران شرق

4الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد تهران شرق

4آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی - امدادگر ورزشیواحد تهران شرق

4آموزش وپرورش پیش دبستانی ودبستانیواحد تهران شرق

4برنامه ریزي اجتماعی و تعاونواحد تهران شرق

4پژوهش علوم اجتماعیواحد تهران شرق

4تاسیساتواحد تهران شرق

4تاسیسات -تهویه مطبوعواحد تهران شرق

4تأسیسات -تبریدواحد تهران شرق

4تربیت بدنیواحد تهران شرق

4تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد تهران شرق

4تربیت بدنی - مربیگريواحد تهران شرق

4تربیت بدنی و علوم ورزشی- ورزش همگانیواحد تهران شرق

4تربیت بدنی و علوم ورزشی-بیومکانیک ورزشیواحد تهران شرق

4تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشیواحد تهران شرق

4تربیت بدنی و علوم ورزشی - رفتار حرکتیواحد تهران شرق

4تربیت بدنی و علوم ورزشی -فیزیولوژي ورزشیواحد تهران شرق

4تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد تهران شرق

4تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد تهران شرق

4جامعه شناسی انقالب اسالمیواحد تهران شرق

4حسابداريواحد تهران شرق

4حسابرسیواحد تهران شرق

4حقوقواحد تهران شرق

4حقوق - حقوق ثبتیواحد تهران شرق

4خدمات مسافرتی و جهانگرديواحد تهران شرق

4دبیري تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد تهران شرق

4رفتار حرکتی - آموزش تربیت بدنیواحد تهران شرق

4رفتار حرکتی - رشد حرکتیواحد تهران شرق

4رفتار حرکتی - یادگیري و کنترل حرکتیواحد تهران شرق

4روابط عمومیواحد تهران شرق

4روان شناسیواحد تهران شرق

4روانشناسیواحد تهران شرق

4روزنامه نگاريواحد تهران شرق

4زبان و ادبیات فارسی - ادبیات کودك و نوجوانواحد تهران شرق

4ساخت و تولیدواحد تهران شرق

4ساختمانواحد تهران شرق

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد تهران شرق

4صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییواحد تهران شرق

4طراحی صنعتیواحد تهران شرق



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4عکاسیواحد تهران شرق

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد تهران شرق

4علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد تهران شرق

4علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعواحد تهران شرق

4علمی - کاربردي خدمات جهانگرديواحد تهران شرق

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد تهران شرق

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد تهران شرق

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد تهران شرق

4علمی کاربردي ارتباط تصویريواحد تهران شرق

4علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیواحد تهران شرق

4علمی کاربردي برق - قدرتواحد تهران شرق

4علمی کاربردي حسابداريواحد تهران شرق

4علمی کاربردي خدمات مسافرتی و جهانگرديواحد تهران شرق

4علمی کاربردي گرافیک- گرافیکواحد تهران شرق

4علمی کاربردي گرافیک -تصویرسازيواحد تهران شرق

4علمی کاربردي معماريواحد تهران شرق

4علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد تهران شرق

4علمی کاربردي هنرهاي تجسمی-نقاشیواحد تهران شرق

4علوم اجتماعی - ارتباطات اجتماعیواحد تهران شرق

4علوم اجتماعی - ارتباطات علوم اجتماعیواحد تهران شرق

4علوم اجتماعی - برنامه ریزي اجتماعیواحد تهران شرق

4علوم اجتماعی - برنامه ریزي علوم اجتماعیواحد تهران شرق

4علوم ارتباطاتواحد تهران شرق

4علوم ارتباطات اجتماعیواحد تهران شرق

4علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاريواحد تهران شرق

4علوم ارتباطات اجتماعی ـ روابط عمومیواحد تهران شرق

4علوم کامپیوترواحد تهران شرق

4علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد تهران شرق

4علوم ورزشیواحد تهران شرق

4علوم ورزشی - علوم زیستی ورزشواحد تهران شرق

4علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزشواحد تهران شرق

4عمرانواحد تهران شرق

4فتوگرافیک گرافیکواحد تهران شرق

4فقه و حقوق اسالمیواحد تهران شرق

4فیزیولوژي ورزشی - تغذیه ورزشواحد تهران شرق

4فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستیواحد تهران شرق

4فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی کاربرديواحد تهران شرق

4قدرت -الکتروتکنیکواحد تهران شرق

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد تهران شرق

4کاردان فنی برق - قدرتواحد تهران شرق

ـ ساخت و تولیدواحد تهران شرق 4کاردان فنی مکانیک 

4کاردانی جهانگرديواحد تهران شرق

4کاردانی حسابداريواحد تهران شرق

4کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد تهران شرق



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4کارشناسی حرفه اي گرافیک - تصویرسازيواحد تهران شرق

4کامپیوترواحد تهران شرق

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد تهران شرق

4گرافیکواحد تهران شرق

4گرافیک-گرافیکواحد تهران شرق

4گرافیک - تصویر سازيواحد تهران شرق

4مدیریت بازرگانیواحد تهران شرق

4مدیریت بیمهواحد تهران شرق

4مدیریت صنعت جهانگرديواحد تهران شرق

4مدیریت مالیواحد تهران شرق

4مطالعات زنان ـ زن و خانوادهواحد تهران شرق

4مطالعات فرهنگی و رسانهواحد تهران شرق

4معماريواحد تهران شرق

4مکانیک خودروواحد تهران شرق

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد تهران شرق

4مهندسی اپتیک و لیزرواحد تهران شرق

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد تهران شرق

4مهندسی اجرایی عمرانواحد تهران شرق

4مهندسی برقواحد تهران شرق

4مهندسی برق- الکترونیکواحد تهران شرق

4مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد تهران شرق

4مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد تهران شرق

4مهندسی برق - سامانه هاي برقی حمل و نقلواحد تهران شرق

4مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتالواحد تهران شرق

4مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد تهران شرق

4مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد تهران شرق

4مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد تهران شرق

4مهندسی برق ـ قدرتواحد تهران شرق

4مهندسی پرتو پزشکیواحد تهران شرق

4مهندسی پزشکیواحد تهران شرق

واحد تهران شرق

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

4انتقال

واحد تهران شرق

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

4داده

واحد تهران شرق

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

4دیتا

واحد تهران شرق

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

4سیستمهاي تحت شبکه

واحد تهران شرق

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

4مخابرات سیار

واحد تهران شرق

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

4مخابرات نوري

واحد تهران شرق

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

4مدیریت آي سی تی



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات(آي سی تی)واحد تهران شرق

4مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد تهران شرق

4مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد تهران شرق

4مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد تهران شرق

4مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد تهران شرق

4مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد تهران شرق

4مهندسی تکنولوژي شبکه هاي کامپیوتري - طراحی و پیاده سازيواحد تهران شرق

4مهندسی تکنولوژي طراحی و نقشه کشی صنعتیواحد تهران شرق

4مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد تهران شرق

4مهندسی تکنولوژي معماريواحد تهران شرق

4مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد تهران شرق

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد تهران شرق

4مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد تهران شرق

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد تهران شرق

4مهندسی حرفه اي معماريواحد تهران شرق

4مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد تهران شرق

4مهندسی رباتیکواحد تهران شرق

4مهندسی شهرسازيواحد تهران شرق

4مهندسی عمرانواحد تهران شرق

4مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد تهران شرق

4مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد تهران شرق

4مهندسی عمران - سازهواحد تهران شرق

4مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد تهران شرق

4مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد تهران شرق

4مهندسی فناوري ارتباطات و اطالعات ICT- دیتاواحد تهران شرق

4مهندسی فناوري ارتباطات و اطالعات ICT- مخابرات سیارواحد تهران شرق

4مهندسی فناوري ارتباطات و اطالعات ICT- مخابرات نوريواحد تهران شرق

4مهندسی فناوري شبکه هاي کامپیوتريواحد تهران شرق

4مهندسی فناوري طراحی و نقشه کشی صنعتیواحد تهران شرق

4مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد تهران شرق

4مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد تهران شرق

4مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد تهران شرق

4مهندسی کامپیوترواحد تهران شرق

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد تهران شرق

4مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد تهران شرق

4مهندسی معماريواحد تهران شرق

4مهندسی مکاترونیکواحد تهران شرق

4مهندسی مکانیکواحد تهران شرق

4مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد تهران شرق

4مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدواحد تهران شرق

4مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد تهران شرق

4مهندسی نفت - مهندسی حفاري و استخراج نفتواحد تهران شرق



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی هسته ايواحد تهران شرق

4مهندسی هوا فضاواحد تهران شرق

4نرم افزار کامپیوترواحد تهران شرق

4نقاشیواحد تهران شرق

4نقشه کشی معماريواحد تهران شرق

4نقشه کشی معماري- معماريواحد تهران شرق

4هنرهاي تجسمی ـ نقاشیواحد تهران شرق

4بهداشت مواد غذاییواحد تهران شمال

4ریاضیواحد تهران غرب

4ریاضی - ریاضی کاربرديواحد تهران غرب

4علوم کامپیوترواحد تهران غرب

4علوم کامپیوتر - سیستم هاي کامپیوتريواحد تهران غرب

4علوم کامپیوتر - نظریه سیستم هاواحد تهران غرب

4پرستاريواحد تهران مرکزي

4تکنولوژي اتاق عملواحد تهران مرکزي

4علوم آزمایشگاهیواحد تهران مرکزي

4علوم تغذیهواحد تهران مرکزي

4ماماییواحد تهران مرکزي

4مهندسی بهداشت محیطواحد تهران مرکزي

4هوشبريواحد تهران مرکزي

4تربیت معلم آموزش ریاضیواحد جویبار

4تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد جویبار

4ریاضیواحد جویبار

4زیست شناسی دریا- آلودگی دریاواحد جویبار

4زیست شناسی سلولی و مولکولی-زیست فناوريواحد جویبار

4زیست فناوريواحد جویبار

4شیمی- کاربرديواحد جویبار

4شیمی- محضواحد جویبار

4شیمی - شیمی پلیمرواحد جویبار

4شیمی - شیمی دریاواحد جویبار

4شیمی -شیمی آلیواحد جویبار

4شیمی -شیمی دریاواحد جویبار

4شیمی کاربرديواحد جویبار

4شیمی محضواحد جویبار

4کاردانی آموزش ریاضیواحد جویبار

4اقیانوس شناسیواحد جهرم

4امور زراعی و باغیواحد جهرم

4آمارواحد جهرم

4آموزش ریاضیواحد جهرم

4آموزش زیست شناسیواحد جهرم

4آموزش علوم تجربیواحد جهرم

4بیماري شناسی گیاهیواحد جهرم

4بیماري شناسی گیاهی - پروکاریوت هاي بیماري زاي گیاهیواحد جهرم



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

واحد جهرم

بیماري شناسی گیاهی - ویروس شناسی و بیماریهاي ویروسی 

4گیاهی

4بیوشیمیواحد جهرم

4پرستاريواحد جهرم

4تربیت معلم آموزش ریاضیواحد جهرم

4تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد جهرم

4تکنولوژي آبیاريواحد جهرم

4تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد جهرم

4حشره شناسی کشاورزيواحد جهرم

4دبیري زیست شناسیواحد جهرم

4دبیري علوم تجربیواحد جهرم

4ریاضیواحد جهرم

4ریاضی - جبرواحد جهرم

4ریاضی محض-جبرواحد جهرم

4ریاضیات و کاربردهاواحد جهرم

4زیست شناسیواحد جهرم

4زیست شناسی- عمومیواحد جهرم

4زیست شناسی - بیوشیمی گرایش بیوشیمیواحد جهرم

4زیست شناسی - دبیريواحد جهرم

4زیست شناسی - سلولی و مولکولیواحد جهرم

4زیست شناسی - علوم جانوريواحد جهرم

4زیست شناسی - علوم جانوري گرایش بیو سیستماتیک جانوريواحد جهرم

4زیست شناسی - علوم جانوري گرایش زیست سلولی تکوینیواحد جهرم

واحد جهرم

زیست شناسی - علوم جانوري گرایش زیست شناسی سلولی و 

4تکوینی

4زیست شناسی - علوم جانوري گرایش سیستماتیک جانوريواحد جهرم

4زیست شناسی - علوم جانوري گرایش فیزیولوژي جانوريواحد جهرم

4زیست شناسی - علوم گیاهی - سیستماتیک اکولوژيواحد جهرم

4زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژيواحد جهرم

4زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد جهرم

4زیست شناسی -ژنتیکواحد جهرم

4زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولیواحد جهرم

4زیست شناسی جانوري - زیست شناسی سلولی و تکوینیواحد جهرم

4زیست شناسی جانوري - سلولی و تکوینیواحد جهرم

4زیست شناسی جانوري - فیزیولوژيواحد جهرم

4زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد جهرم

4زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمیواحد جهرم

4زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولیواحد جهرم

4زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد جهرم

4زیست شناسی سلولی و مولکولی ـ ژنتیکواحد جهرم

4زیست شناسی گیاهی - سیستماتیک و بوم شناسیواحد جهرم



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4زیست فناوري - میکروبیواحد جهرم

4زیست فناوري (بیوتکنولوژي) گرایش میکروبیواحد جهرم

4زیست فناوري میکروبیواحد جهرم

4ژنتیکواحد جهرم

4شیمی - شیمی داروییواحد جهرم

4شیمی - فیتوشیمیواحد جهرم

4شیمی داروییواحد جهرم

4علوم باغبانیواحد جهرم

4علوم باغبانی- سبزي کاريواحد جهرم

4علوم باغبانی-بیوتکنولوژي و ژنتیک مولکولی محصوالت باغبانیواحد جهرم

4علوم باغبانی-فیزیولوژي و اصالح درختان میوهواحد جهرم

4علوم باغبانی-فیزیولوژي و اصالح گل و گیاهان زینتیواحد جهرم

واحد جهرم

علوم باغبانی-فیزیولوژي و فناوري پس از برداشت محصوالت 

4باغبانی

4علوم باغبانی-گیاهان دارویی ، ادویه اي و نوشابه ايواحد جهرم

4علوم باغبانی - گیاهان زینتیواحد جهرم

4علوم باغبانی - میوه کاريواحد جهرم

4علوم تجربیواحد جهرم

4علوم جانوريواحد جهرم

4علوم جانوري- تکوینیواحد جهرم

4علوم مهندسیواحد جهرم

4علوم و مهندسی باغبانیواحد جهرم

4علوم و مهندسی باغبانی - تولید محصوالت گلخانه ايواحد جهرم

4علوم و مهندسی باغبانی - درختان میوهواحد جهرم

واحد جهرم

علوم و مهندسی باغبانی - فیزیولوژي تولید و پس از برداشت 

4گیاهان باغبانی

4علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان داروییواحد جهرم

4فیتو شیمیواحد جهرم

4کاردانی آموزش ریاضیواحد جهرم

4گیاه پزشکیواحد جهرم

4گیاهپزشکیواحد جهرم

4ماماییواحد جهرم

4مدیریت کشاورزيواحد جهرم

4مدیریت کشاورزي - مدیریت کشاورزيواحد جهرم

4مدیریت کشاورزي - مدیریت مزرعهواحد جهرم

4مهندسی تولیدات گیاهیواحد جهرم

واحد جهرم

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح 

4درختان میوه

واحد جهرم

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح سبزي 

4ها

واحد جهرم

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح گل و 

4گیاهان زینتی
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ترازرشتهواحد

واحد جهرم

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح 

4گیاهان دارویی، ادویه اي و عطري

واحد جهرم

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و فناوري پس 

4از برداشت محصوالت باغبانی

4مهندسی کشاورزي - حشره شناسی کشاورزيواحد جهرم

4مهندسی کشاورزي - علوم باغبانیواحد جهرم

واحد جهرم

مهندسی کشاورزي - علوم باغبانی گرایش بیوتکنولوژي و ژنتیک 

4مولکولی محصوالت باغبانی

4مهندسی کشاورزي - گیاه پزشکیواحد جهرم

4مهندسی کشاورزي -بیماري شناسی گیاهیواحد جهرم

4مهندسی کشاورزي -علوم باغبانی گرایش سبزي کاريواحد جهرم

واحد جهرم

مهندسی کشاورزي -علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی، ادویه اي 

4و نوشابه اي

4مهندسی کشاورزي -علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتیواحد جهرم

4مهندسی کشاورزي -علوم باغبانی گرایش میوه کاريواحد جهرم

4مهندسی کشاورزي ـ مدیریت کشاورزيواحد جهرم

4میکروبیولوژيواحد جهرم

4میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زاواحد جهرم

4میکروبیولوژي - میکروب هاي بیماري زاواحد جهرم

4پرستاريواحد جهرم-ظرفیت مازاد خودگردان

4ماماییواحد جهرم-ظرفیت مازاد خودگردان

4ادبیات عربیواحد چالوس

4اقتصادواحد چالوس

4اگروتکنولوژي - علوم علف هاي هرزواحد چالوس

4اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد چالوس

4الکتروتکنیکواحد چالوس

4الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد چالوس

4الهیات و معارف اسالمیواحد چالوس

4الهیات و معارف اسالمی - ادیان و عرفانواحد چالوس

4الهیات و معارف اسالمی - علوم قرآن و حدیثواحد چالوس

4الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد چالوس

4امور زراعی و باغیواحد چالوس

4امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیواحد چالوس

4امور زراعی و باغی-تکنولوژي تولیدات زراعیواحد چالوس

4آمارواحد چالوس

4آمار و کاربردهاواحد چالوس

4آموزش ابتداییواحد چالوس

4آموزش دینی و عربیواحد چالوس

4آموزش ریاضیواحد چالوس

4آموزش زبان انگلیسیواحد چالوس

4آموزش شیمیواحد چالوس

4آموزش علوم تجربیواحد چالوس

4آموزش و بهسازي منابع انسانیواحد چالوس

4آموزش و پرورش ابتداییواحد چالوس



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4باستان شناسیواحد چالوس

4باستان شناسیواحد چالوس

4برنامه ریزي درسیواحد چالوس

4بهداشت مواد غذایی با منشاء دامیواحد چالوس

4بیوشیمیواحد چالوس

4پرستاريواحد چالوس

4پژوهش علوم اجتماعیواحد چالوس

4تربیت بدنیواحد چالوس

4تربیت بدنی - مربیگريواحد چالوس

4تربیت بدنی و علوم ورزشی -فیزیولوژي ورزشیواحد چالوس

4تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد چالوس

4تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد چالوس

4تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد چالوس

4تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد چالوس

4تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد چالوس

4تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد چالوس

4تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد چالوس

4تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد چالوس

4تغذیه دامواحد چالوس

4تکنولوژي تولیدات دامیواحد چالوس

4تکنولوژي جنگلداريواحد چالوس

4تکنولوژي صنایع غذاییواحد چالوس

4جامعه شناسی ورزشیواحد چالوس

4جغرافیاواحد چالوس

4جغرافیا - انسانی گرایش شهريواحد چالوس

4جغرافیا ـ انسانی(روستایی)واحد چالوس

4جغرافیا و برنامه ریزي روستاییواحد چالوس

4جغرافیا و برنامه ریزي شهريواحد چالوس

4جغرافیا و برنامه ریزي شهري - کاربري اراضی و ممیزي امالكواحد چالوس

4جغرافیا و برنامه ریزي گردشگريواحد چالوس

واحد چالوس

جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري - برنامه ریزي فضایی و مجتمع 

4هاي گردشگري

4جغرافیاي انسانیواحد چالوس

4جغرافیاي انسانی - شهريواحد چالوس

4جغرافیاي طبیعی-اقلیم شناسی در برنامه ریزي محیطیواحد چالوس

4جنگلداريواحد چالوس

4چوب شناسی وصنایع چوبواحد چالوس

4حسابداريواحد چالوس

4حسابداري- مالیاتیواحد چالوس

4حسابداري - حسابرسیواحد چالوس

4حسابداري -دولتیواحد چالوس

4حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد چالوس
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ترازرشتهواحد

4حسابرسیواحد چالوس

4حقوقواحد چالوس

4حقوق بین المللواحد چالوس

4حقوق جزا و جرم شناسیواحد چالوس

4حقوق خصوصیواحد چالوس

4حقوق عمومیواحد چالوس

4حقوق کیفري و جرم شناسیواحد چالوس

4حقوق مالی - اقتصاديواحد چالوس

4دامپزشکیواحد چالوس

4دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد چالوس

4دبیري زبان انگلیسیواحد چالوس

4دبیري زبان وادبیات فارسیواحد چالوس

4دبیري علوم تجربیواحد چالوس

4دینی وعربیواحد چالوس

4روابط بین المللواحد چالوس

4روابط سیاسی ( روابط دیپلماتیک )واحد چالوس

4روابط سیاسی در روابط دیپلماتیکواحد چالوس

4روان شناسیواحد چالوس

4روان شناسی بالینیواحد چالوس

4روانشناسیواحد چالوس

4روانشناسی - روانشناسی بالینیواحد چالوس

4روانشناسی بالینیواحد چالوس

4ریاضیواحد چالوس

4ریاضی - جبرواحد چالوس

4ریاضی - ریاضی کاربرديواحد چالوس

4ریاضی - ریاضی محضواحد چالوس

4ریاضی محضواحد چالوس

4ریاضی محض-جبرواحد چالوس

4ریاضیات و کاربردهاواحد چالوس

4زبان انگلیسیواحد چالوس

4زبان شناسیواحد چالوس

4زبان شناسی همگانیواحد چالوس

4زبان و ادبیات عربواحد چالوس

4زبان و زبان شناسیواحد چالوس

4زبان وادبیات عربیواحد چالوس

4زبان وادبیات فارسیواحد چالوس

4زبانشناسی همگانیواحد چالوس

4زراعتواحد چالوس

4زراعت واصالح نباتاتواحد چالوس

4زمین شناسیواحد چالوس

4زمین شناسی-فسیل شناسی و چینه شناسیواحد چالوس

4زمین شناسی - تکتونیکواحد چالوس

4زیست شناسی - بیوشیمی گرایش بیوشیمیواحد چالوس

4زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد چالوس
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ترازرشتهواحد

4زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولیواحد چالوس

4زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد چالوس

4زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمیواحد چالوس

4زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد چالوس

4ژئوفیزیک - زلزله شناسیواحد چالوس

4ساختمانواحد چالوس

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد چالوس

4ساختمانهاي بتنیواحد چالوس

4صنایع چوب و مبلمانواحد چالوس

4صنایع چوب و کاغذ - سازه هاي چوبیواحد چالوس

4صنایع خمیر و کاغذواحد چالوس

4طراحی شهريواحد چالوس

4عرفان اسالمیواحد چالوس

4علمی-کاربردي بهداشت فرآورده هاي دامیواحد چالوس

4علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد چالوس

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد چالوس

4علمی - کاربردي صنایع چوب و کاغذ - سازه هاي چوبیواحد چالوس

4علمی - کاربردي گوشت و فرآورده هاي گوشتیواحد چالوس

4علمی کاربردي بهداشت موادغذایی با منشاء دامیواحد چالوس

4علمی کاربردي حسابداريواحد چالوس

4علمی کاربردي شهرسازيواحد چالوس

4علمی کاربردي صنایع چوب و کاغذواحد چالوس

4علمی کاربردي عمران-آب وفاضالبواحد چالوس

4علمی کاربردي معلم فنی صنایع شیمیاییواحد چالوس

4علمی کاربردي معماريواحد چالوس

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد چالوس

4علوم اقتصادي - اقتصاد کشاورزيواحد چالوس

4علوم آزمایشگاهیواحد چالوس

4علوم آزمایشگاهی دامپزشکیواحد چالوس

4علوم تجربیواحد چالوس

4علوم تربیتیواحد چالوس

4علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد چالوس

4علوم تربیتی - برنامه ریزي آموزشیواحد چالوس

4علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد چالوس

4علوم تربیتی -برنامه ریزي درسیواحد چالوس

4علوم جنگلواحد چالوس

4علوم دامیواحد چالوس

4علوم دامی - تغذیه دامواحد چالوس

4علوم دامی - فیزیولوژي دامواحد چالوس

4علوم دامی - فیزیولوژي دام و طیورواحد چالوس

4علوم زمین - زمین ساخت (تکتونیک)واحد چالوس

4علوم سیاسیواحد چالوس

4علوم سیاسی - اندیشه سیاسیواحد چالوس

4علوم سیاسی - اندیشه هاي سیاسیواحد چالوس
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4علوم صنایع چوب و کاغذواحد چالوس

4علوم قرآن و حدیثواحد چالوس

4علوم قرآن و حدیثواحد چالوس

4علوم و مهندسی جنگلواحد چالوس

4علوم و مهندسی جنگل - مدیریت جنگلواحد چالوس

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذاییواحد چالوس

4علوم ورزشیواحد چالوس

4علوم ورزشی - علوم زیستی ورزشواحد چالوس

4علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزشواحد چالوس

4عمرانواحد چالوس

4فرآورده هاي چندسازه چوبواحد چالوس

4فقه و حقوق اسالمیواحد چالوس

4فقه و حقوق خصوصیواحد چالوس

4فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد چالوس

4فیزیکواحد چالوس

4فیزیک - اتمیواحد چالوس

4فیزیک - ذرات بنیادي و نظریه میدان هاواحد چالوس

4فیزیک - ذرات بنیادي و نظریه میدانهاواحد چالوس

4فیزیک - هسته ايواحد چالوس

4فیزیولوژي ورزشی - تغذیه ورزشواحد چالوس

4کاردانی دامپزشکیواحد چالوس

4کارآفرینیواحد چالوس

4کارآفرینی - آموزش عالیواحد چالوس

4کارآفرینی - کسب و کارواحد چالوس

4کارآفرینی - کسب و کار جدیدواحد چالوس

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد چالوس

4کاردان فنی پل سازي و ابنیه فنیواحد چالوس

4کاردان فنی ساختمانهاي بتنیواحد چالوس

4کاردان فنی صنایع غذاییواحد چالوس

4کاردان فنی عمران-پل سازي وابنیه فنیواحد چالوس

4کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد چالوس

4کاردان فنی عمران -آب و فاضالبواحد چالوس

4کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد چالوس

4کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد چالوس

4کاردانی آموزش دینی و عربیواحد چالوس

4کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد چالوس

4کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد چالوس

4کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد چالوس

4کاردانی تکنولوژي صنایع غذاییواحد چالوس

4کاردانی حسابداريواحد چالوس

4کاردانی علوم ورزشیواحد چالوس

4کاردانی فنی برقواحد چالوس

4کاردانی فنی شهرسازيواحد چالوس

4کاردانی فنی صنایع شیمیاییواحد چالوس



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4کاردانی فنی عمرانواحد چالوس

4کاردانی معماريواحد چالوس

4کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد چالوس

4کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد چالوس

4کارهاي عمومی ساختمانواحد چالوس

4کودکیاري -مربی بهداشت مدارسواحد چالوس

4گیاه پزشکیواحد چالوس

4گیاهپزشکیواحد چالوس

4ماماییواحد چالوس

4مدیریت آموزشیواحد چالوس

4مدیریت بیمهواحد چالوس

4مدیریت دولتیواحد چالوس

4مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیواحد چالوس

4مدیریت دولتی- مدیریت نیروي انسانیواحد چالوس

4مدیریت دولتی-رفتارسازمانیواحد چالوس

4مدیریت دولتی-مدیریت تحولواحد چالوس

4مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد چالوس

4مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیواحد چالوس

4مدیریت صنعتی کاربرديواحد چالوس

4مدیریت کارآفرینی - کسب و کار جدیدواحد چالوس

4مدیریت وبرنامه ریزي آموزشیواحد چالوس

4مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشیواحد چالوس

4مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزش هاي تفریحیواحد چالوس

4مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزشهاي تفریحیواحد چالوس

4مربی بهداشت مدارسواحد چالوس

4مربی بهداشت مدارسواحد چالوس

4مطالعات منطقه ايواحد چالوس

4مطالعات منطقه اي - مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقاواحد چالوس

4معارف اسالمیواحد چالوس

4معلم فنی صنایع شیمیاییواحد چالوس

4معماريواحد چالوس

4معماري داخلیواحد چالوس

4معماري سنتیواحد چالوس

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد چالوس

4مهندسی اجرایی عمرانواحد چالوس

4مهندسی تکنولوژي صنایع چوب - سازه هاي چوبیواحد چالوس

4مهندسی تکنولوژي صنایع چوب و کاغذ-صنایع چوبواحد چالوس

4مهندسی تکنولوژي صنایع چوب و کاغذ - سازه هاي چوبیواحد چالوس

4مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد چالوس

4مهندسی تکنولوژي معماريواحد چالوس

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد چالوس

4مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد چالوس

4مهندسی تولیدات دامیواحد چالوس



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی تولیدات گیاهیواحد چالوس

4مهندسی چوب و کاغذواحد چالوس

4مهندسی حرفه اي صنایع چوب و مبلمانواحد چالوس

4مهندسی حرفه اي علوم دامیواحد چالوس

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد چالوس

4مهندسی حرفه اي معماريواحد چالوس

4مهندسی زراعتواحد چالوس

4مهندسی شهرسازيواحد چالوس

4مهندسی صنایع چوب و فرآورده هاي سلولزيواحد چالوس

4مهندسی صنایع چوب و فرآورده هاي سلولزي - صنایع سلولزيواحد چالوس

واحد چالوس

مهندسی صنایع چوب و فرآورده هاي سلولزي - کامپوزیت هاي 

4لیگنو سلولزي

4مهندسی علوم دامیواحد چالوس

4مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد چالوس

4مهندسی عمرانواحد چالوس

4مهندسی عمران-خاكواحد چالوس

4مهندسی عمران-مهندسی سواحل، بنادر و سازه هاي دریاییواحد چالوس

4مهندسی عمران - سازهواحد چالوس

4مهندسی عمران - سواحل ، بنادر و سازه هاي دریاییواحد چالوس

4مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد چالوس

4مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد چالوس

4مهندسی عمران -آبواحد چالوس

4مهندسی عمران -راهواحد چالوس

4مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد چالوس

4مهندسی فضاي سبزواحد چالوس

4مهندسی فناوري ارتباطات و اطالعات ICT- دیتاواحد چالوس

4مهندسی فناوري بهداشت مواد غذایی با منشا دامیواحد چالوس

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد چالوس

4مهندسی کشاورزي-علوم دامی-تغذیه دامواحد چالوس

4مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد چالوس

4مهندسی کشاورزي - علوم دامیواحد چالوس

4مهندسی کشاورزي - علوم دامی - فیزیولوژي دامواحد چالوس

4مهندسی کشاورزي - علوم دامی گرایش تغذیه دامواحد چالوس

4مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد چالوس

4مهندسی کشاورزي - گیاه پزشکیواحد چالوس

4مهندسی کشاورزي -زراعتواحد چالوس

4مهندسی کشاورزي ـ شناسایی و مبارزه با علفهاي هرزواحد چالوس

4مهندسی معماريواحد چالوس

4مهندسی مکانیکواحد چالوس

4مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد چالوس

4مهندسی منابع طبیعی - جنگلداريواحد چالوس

4مهندسی منابع طبیعی - مهندسی چوب و کاغذواحد چالوس



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی منابع طبیعی -صنایع چوبواحد چالوس

4میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زاواحد چالوس

4میکروبیولوژي - میکروب هاي بیماري زاواحد چالوس

4نرم افزار کامپیوترواحد چالوس

4نقشه برداريواحد چالوس

4نقشه کشی معماريواحد چالوس

4نقشه کشی معماري- معماريواحد چالوس

4پرستاريواحد چالوس-ظرفیت مازاد خودگردان

4علوم آزمایشگاهیواحد چالوس-ظرفیت مازاد خودگردان

4ماماییواحد چالوس-ظرفیت مازاد خودگردان

4ادبیات عربیواحد خرم آباد

4ادیان و عرفانواحد خرم آباد

4اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد خرم آباد

4الکترونیک عمومیواحد خرم آباد

4الکتروتکنیکواحد خرم آباد

4الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد خرم آباد

4الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد خرم آباد

4الکترونیکواحد خرم آباد

4الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد خرم آباد

4الهیات و معارف اسالمیواحد خرم آباد

4الهیات و معارف اسالمی - ادیان و عرفانواحد خرم آباد

4الهیات و معارف اسالمی - علوم قرآن و حدیثواحد خرم آباد

4الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد خرم آباد

4الهیات و معارف اسالمی - فلسفه و حکمت اسالمیواحد خرم آباد

4الهیات و معارف اسالمی - فلسفه و کالم اسالمیواحد خرم آباد

4امور زراعی و باغیواحد خرم آباد

4امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیواحد خرم آباد

4امور زراعی و باغی-تکنولوژي تولیدات زراعیواحد خرم آباد

4امور زراعی و باغی - تکنولوژي تولیدات باغیواحد خرم آباد

4آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)واحد خرم آباد

4آب و هواشناسی - آب و هواشناسی شهريواحد خرم آباد

4آب و هواشناسی - آب و هواشناسی محیطیواحد خرم آباد

4آموزش ابتداییواحد خرم آباد

4آموزش دینی - عربیواحد خرم آباد

4آموزش دینی و عربیواحد خرم آباد

4آموزش ریاضیواحد خرم آباد

4آموزش زبان انگلیسیواحد خرم آباد

4آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد خرم آباد

4آموزش علوم تجربیواحد خرم آباد

4آموزش و پرورش ابتداییواحد خرم آباد

4برق - قدرتواحد خرم آباد

4بیماري شناسی گیاهیواحد خرم آباد

4تربیت بدنیواحد خرم آباد

4تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد خرم آباد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)
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4تربیت بدنی - مربیگريواحد خرم آباد

4تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد خرم آباد

4تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد خرم آباد

4تربیت معلم آموزش ریاضیواحد خرم آباد

4تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد خرم آباد

4تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد خرم آباد

4تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد خرم آباد

4تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد خرم آباد

4تکنولوژي تولیدات دامیواحد خرم آباد

4تکنولوژي تولیدات گیاهان دارویی معطرواحد خرم آباد

4تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد خرم آباد

4تکنولوژي ماشینهاي کشاورزيواحد خرم آباد

4توسعه روستایی - توسعه کشاورزيواحد خرم آباد

4تولید و بهره برداري از گیاهان داروییواحد خرم آباد

4تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد خرم آباد

4جغرافیاواحد خرم آباد

4جغرافیا - طبیعی گرایش ژئومرفولوژيواحد خرم آباد

4جغرافیاي طبیعیواحد خرم آباد

4جغرافیاي طبیعی-اقلیم شناسی در برنامه ریزي محیطیواحد خرم آباد

4جغرافیاي طبیعی - ژئومرفولوژيواحد خرم آباد

4حسابداريواحد خرم آباد

4حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد خرم آباد

4حقوقواحد خرم آباد

4حقوق - حقوق ثبتیواحد خرم آباد

4حقوق تجارت بین المللواحد خرم آباد

4حقوق جزا و جرم شناسیواحد خرم آباد

4حقوق خصوصیواحد خرم آباد

4حقوق قضایی - علوم ثبتیواحد خرم آباد

4دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد خرم آباد

4دبیري زبان انگلیسیواحد خرم آباد

4دبیري زبان وادبیات فارسیواحد خرم آباد

4دبیري علوم تجربیواحد خرم آباد

4دینی وعربیواحد خرم آباد

4رفتار حرکتی - آموزش تربیت بدنیواحد خرم آباد

4روابط بین المللواحد خرم آباد

4روابط سیاسی ( روابط دیپلماتیک )واحد خرم آباد

4روابط سیاسی در روابط دیپلماتیکواحد خرم آباد

4روان شناسیواحد خرم آباد

4روان شناسی تربیتیواحد خرم آباد

4روانشناسیواحد خرم آباد

4ریاضیواحد خرم آباد

4ریاضی - جبرواحد خرم آباد

4ریاضی - دبیري ریاضیواحد خرم آباد

4ریاضی _ کاربرديواحد خرم آباد
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4ریاضی کاربرديواحد خرم آباد

4ریاضی کاربردي ـ آنالیز عدديواحد خرم آباد

4ریاضی کاربردي ـ تحقیق در عملیاتواحد خرم آباد

4ریاضی محض-جبرواحد خرم آباد

4ریاضیات و کاربردهاواحد خرم آباد

4زبان و ادبیات عربواحد خرم آباد

4زبان وادبیات عربیواحد خرم آباد

4زبان وادبیات فارسیواحد خرم آباد

4زراعتواحد خرم آباد

4زراعت واصالح نباتاتواحد خرم آباد

4زمین شناسیواحد خرم آباد

4زمین شناسی-فسیل شناسی و چینه شناسیواحد خرم آباد

4زمین شناسی - زمین شناسی اقتصاديواحد خرم آباد

4زمین شناسی زیست محیطیواحد خرم آباد

4زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولیواحد خرم آباد

4زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد خرم آباد

4زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولیواحد خرم آباد

4زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد خرم آباد

4زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژيواحد خرم آباد

4ژنتیک و به نژادي گیاهیواحد خرم آباد

4ژئومورفولوژيواحد خرم آباد

4ساختمانهاي بتنیواحد خرم آباد

4سخت افزار کامپیوترواحد خرم آباد

4سنجش از دور زمین شناختیواحد خرم آباد

4شیمی- کاربرديواحد خرم آباد

4شیمی- محضواحد خرم آباد

4شیمی - شیمی داروییواحد خرم آباد

4شیمی - نانوشیمیواحد خرم آباد

4شیمی -شیمی تجزیهواحد خرم آباد

4شیمی -شیمی فیزیکواحد خرم آباد

4شیمی -شیمی معدنیواحد خرم آباد

4شیمی داروییواحد خرم آباد

4شیمی کاربرديواحد خرم آباد

4شیمی محضواحد خرم آباد

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد خرم آباد

4علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد خرم آباد

4علمی - کاربردي حقوق قضایی - علوم ثبتیواحد خرم آباد

4علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیواحد خرم آباد

4علمی کاربردي امور زراعی و باغی - تکنولوژي تولیدات زراعیواحد خرم آباد

4علمی کاربردي امورزراعی وباغی-تکنولوژي تولیدات باغیواحد خرم آباد

4علمی کاربردي برق - قدرتواحد خرم آباد

4علمی کاربردي برق صنعتیواحد خرم آباد

4علمی کاربردي تولیدوبهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد خرم آباد
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ترازرشتهواحد

4علمی کاربردي حسابداريواحد خرم آباد

4علمی کاربردي سخت افزارکامپیوترواحد خرم آباد

4علمی کاربردي عمران ـ سدوشبکهواحد خرم آباد

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد خرم آباد

4علوم تجربیواحد خرم آباد

4علوم تربیتیواحد خرم آباد

4علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد خرم آباد

4علوم تربیتی - برنامه ریزي آموزشیواحد خرم آباد

4علوم تربیتی - مدیریت آموزشیواحد خرم آباد

4علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد خرم آباد

4علوم زمین - چینه نگاري و دیرینه شناسیواحد خرم آباد

4علوم زمین - زمین شناسی اقتصاديواحد خرم آباد

4علوم زمین - زمین شناسی زیست محیطیواحد خرم آباد

4علوم زمین - سنجش از دور زمین شناختیواحد خرم آباد

4علوم زمین - فسیل شناسی و چینه شناسیواحد خرم آباد

4علوم زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسیواحد خرم آباد

4علوم سیاسیواحد خرم آباد

4علوم سیاسی - اندیشه سیاسیواحد خرم آباد

4علوم سیاسی - اندیشه هاي سیاسیواحد خرم آباد

4علوم قرآن و حدیثواحد خرم آباد

4علوم قرآن و حدیثواحد خرم آباد

4علوم قضاییواحد خرم آباد

4علوم کامپیوترواحد خرم آباد

4علوم کامپیوترواحد خرم آباد

4علوم گیاهی - فیزیولوژيواحد خرم آباد

4علوم و فناوري نانو - نانو شیمیواحد خرم آباد

4علوم ورزشیواحد خرم آباد

4عمرانواحد خرم آباد

4فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد خرم آباد

4فلسفه و حکمت اسالمیواحد خرم آباد

4فلسفه و کالم اسالمیواحد خرم آباد

4فلسفه و کالم اسالمی - فلسفه اسالمیواحد خرم آباد

4فلسفه و کالم اسالمی - کالم اسالمیواحد خرم آباد

4فناوري تولیدات باغیواحد خرم آباد

4فناوري تولیدات زراعیواحد خرم آباد

4فیزیکواحد خرم آباد

4فیزیک - فیزیک هسته ايواحد خرم آباد

4فیزیک - هسته ايواحد خرم آباد

4فیزیولوژي ورزشی - تغذیه ورزشواحد خرم آباد

4فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستیواحد خرم آباد

4قدرت -الکتروتکنیکواحد خرم آباد

4کاردانی حرفه اي حقوق- حقوق ثبتیواحد خرم آباد

4کاردانی فنی عمران - بتنواحد خرم آباد

4کاردانی فنی عمران - شبکه و تصفیه خانه آبواحد خرم آباد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4کاردانی فنی عمران - منابع آب هاي سطحیواحد خرم آباد

4کاردان فنی الکترونیکواحد خرم آباد

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد خرم آباد

4کاردان فنی برق - قدرتواحد خرم آباد

4کاردان فنی برق - مخابراتواحد خرم آباد

4کاردان فنی پل سازي و ابنیه فنیواحد خرم آباد

4کاردان فنی ساختمانهاي بتنیواحد خرم آباد

4کاردان فنی شیمی - عملیات پتروشیمیواحد خرم آباد

4کاردان فنی عمران-پل سازي وابنیه فنیواحد خرم آباد

4کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد خرم آباد

4کاردان فنی عمران -آب و فاضالبواحد خرم آباد

4کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد خرم آباد

4کاردان فنی عمران ـ نقشه برداري ( ژئودزي)واحد خرم آباد

4کاردان فنی عملیات پتروشیمیواحد خرم آباد

4کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد خرم آباد

4کاردان فنی مخابراتواحد خرم آباد

ـ ساخت و تولیدواحد خرم آباد 4کاردان فنی مکانیک 

4کاردانی آموزش ریاضیواحد خرم آباد

4کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد خرم آباد

4کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد خرم آباد

4کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد خرم آباد

4کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد خرم آباد

4کاردانی حسابداريواحد خرم آباد

4کاردانی حقوق قضاییواحد خرم آباد

4کاردانی سخت افزار کامپیوترواحد خرم آباد

4کاردانی علوم ورزشیواحد خرم آباد

4کاردانی فنی برقواحد خرم آباد

4کاردانی فنی عمرانواحد خرم آباد

4کاردانی فنی عملیات پتروشیمیواحد خرم آباد

4کاردانی فنی کامپیوتر - سیستم هاي کامپیوتريواحد خرم آباد

4کاردانی فنی مخابراتواحد خرم آباد

4کاردانی فنی مکانیکواحد خرم آباد

4کاردانی مخابراتواحد خرم آباد

4کاردانی مدیریت بازرگانیواحد خرم آباد

4کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد خرم آباد

4کاردانی نقشه برداريواحد خرم آباد

4کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد خرم آباد

4کارهاي عمومی ساختمانواحد خرم آباد

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد خرم آباد

4گردشگريواحد خرم آباد

4گیاه پزشکیواحد خرم آباد

4گیاهپزشکیواحد خرم آباد

4مترجمی زبان انگلیسیواحد خرم آباد

4مدیریت امور بانکیواحد خرم آباد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مدیریت آموزشیواحد خرم آباد

4مدیریت آموزشیواحد خرم آباد

4مدیریت بازرگانیواحد خرم آباد

4مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد خرم آباد

4مدیریت بیمهواحد خرم آباد

4مدیریت جهانگرديواحد خرم آباد

4مدیریت مالیواحد خرم آباد

4مدیریت وبرنامه ریزي آموزشیواحد خرم آباد

4مردم شناسیواحد خرم آباد

4مشاورهواحد خرم آباد

4معارف اسالمیواحد خرم آباد

4مکانیک خودروواحد خرم آباد

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد خرم آباد

4مهندسی اجرایی عمرانواحد خرم آباد

4مهندسی برقواحد خرم آباد

4مهندسی برق- الکترونیکواحد خرم آباد

4مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد خرم آباد

4مهندسی برق ـ قدرتواحد خرم آباد

4مهندسی پلیمرواحد خرم آباد

4مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد خرم آباد

4مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد خرم آباد

4مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد خرم آباد

4مهندسی تکنولوژي جوشکاريواحد خرم آباد

4مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد خرم آباد

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد خرم آباد

4مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد خرم آباد

4مهندسی تولیدات گیاهیواحد خرم آباد

4مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد خرم آباد

4مهندسی حرفه اي جوشواحد خرم آباد

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد خرم آباد

4مهندسی حرفه اي معماريواحد خرم آباد

4مهندسی زراعتواحد خرم آباد

4مهندسی شیمیواحد خرم آباد

4مهندسی صنایعواحد خرم آباد

4مهندسی صنایع - برنامه ریزي و تحلیل سیستمهاواحد خرم آباد

4مهندسی عمرانواحد خرم آباد

4مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد خرم آباد

4مهندسی عمران - سازهواحد خرم آباد

4مهندسی فناوري جوشواحد خرم آباد

4مهندسی کامپیوترواحد خرم آباد

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد خرم آباد

4مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد خرم آباد

4مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد خرم آباد

4مهندسی کشاورزي - علوم و تکنولوژي بذرواحد خرم آباد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی کشاورزي - گیاه پزشکیواحد خرم آباد

4مهندسی کشاورزي -اصالح نباتاتواحد خرم آباد

4مهندسی کشاورزي -بیماري شناسی گیاهیواحد خرم آباد

4مهندسی کشاورزي -زراعتواحد خرم آباد

4مهندسی مکانیکواحد خرم آباد

4مهندسی مکانیک - مکانیک در طراحی جامداتواحد خرم آباد

4مهندسی مکانیک -طراحی جامداتواحد خرم آباد

4مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد خرم آباد

4مهندسی مواد و متالورژيواحد خرم آباد

4مهندسی نفتواحد خرم آباد

4مهندسی هسته ايواحد خرم آباد

4میکروبیولوژيواحد خرم آباد

4میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زاواحد خرم آباد

4نانوشیمیواحد خرم آباد

4نانوفیزیکواحد خرم آباد

4نرم افزار کامپیوترواحد خرم آباد

4نقشه برداري - ژئودزيواحد خرم آباد

4اقتصادواحد خلخال

4امور بانکیواحد خلخال

4اموردولتیواحد خلخال

4آموزش ابتداییواحد خلخال

4آموزش دینی - عربیواحد خلخال

4آموزش دینی و عربیواحد خلخال

4آموزش زبان انگلیسیواحد خلخال

4آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد خلخال

4آموزش و پرورش ابتداییواحد خلخال

4برنامه ریزي اجتماعی و تعاونواحد خلخال

4پژوهش علوم اجتماعیواحد خلخال

4پژوهشگري اجتماعیواحد خلخال

4تربیت بدنیواحد خلخال

4تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد خلخال

4تربیت بدنی - مربیگريواحد خلخال

4تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد خلخال

4تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد خلخال

4تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد خلخال

4تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد خلخال

4تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد خلخال

4تکنولوژي جنگلداريواحد خلخال

4تکنولوژي مرتع و آبخیزداريواحد خلخال

4جامعه شناسیواحد خلخال

4جامعه شناسی - جامعه شناسی اقتصادي و توسعهواحد خلخال

4جامعه شناسی - جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایرانواحد خلخال

4جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادي و توسعهواحد خلخال



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایرانواحد خلخال

4جنگلداريواحد خلخال

4حسابداريواحد خلخال

4حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد خلخال

4دبیري زبان وادبیات فارسیواحد خلخال

4دینی وعربیواحد خلخال

4روان شناسیواحد خلخال

4روان شناسی بالینیواحد خلخال

4روانشناسیواحد خلخال

4روانشناسی - روانشناسی بالینیواحد خلخال

4روانشناسی - روانشناسی عمومیواحد خلخال

4روانشناسی بالینیواحد خلخال

4روانشناسی عمومیواحد خلخال

4زبان و ادبیات فارسی - ادبیات غناییواحد خلخال

4زبان وادبیات فارسیواحد خلخال

4صنایع چوب و مبلمانواحد خلخال

4صنایع چوب و کاغذ - سازه هاي چوبیواحد خلخال

4طراحی شهريواحد خلخال

4علمی - کاربردي صنایع چوب و کاغذ - سازه هاي چوبیواحد خلخال

4علمی کاربردي حسابداريواحد خلخال

4علمی کاربردي معماريواحد خلخال

4علوم اجتماعی - برنامه ریزي اجتماعیواحد خلخال

4علوم اجتماعی - برنامه ریزي علوم اجتماعیواحد خلخال

4علوم اجتماعی - پژوهشگري علوم اجتماعیواحد خلخال

4علوم اقتصادي - اقتصاد صنعتیواحد خلخال

4علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد خلخال

4علوم صنایع چوب و کاغذواحد خلخال

4علوم و مهندسی آبخیز - سیالب و رودخانهواحد خلخال

4علوم و مهندسی آبخیزداري - سیالب و رودخانهواحد خلخال

4علوم و مهندسی جنگلواحد خلخال

4فتوگرافیک گرافیکواحد خلخال

4کاردانی امور بانکیواحد خلخال

4کاردانی امور دولتیواحد خلخال

4کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد خلخال

4کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد خلخال

4کاردانی علوم ورزشیواحد خلخال

4کاردانی مدیریت بازرگانیواحد خلخال

4کاردانی معماريواحد خلخال

4مدیریت اجراییواحد خلخال

4مدیریت بازرگانیواحد خلخال

4مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد خلخال

4مدیریت تکنولوژي - نوآوري تکنولوژيواحد خلخال

4مدیریت دولتیواحد خلخال

4مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیواحد خلخال



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مدیریت دولتی- مدیریت نیروي انسانیواحد خلخال

4مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیواحد خلخال

4مدیریت صنعتیواحد خلخال

4مدیریت کسب و کار - سیستم هاي اطالعاتی و فناوري اطالعاتواحد خلخال

4معماريواحد خلخال

4معماري داخلیواحد خلخال

4مهندسی آبخیزداريواحد خلخال

4مهندسی کشاورزي -اصالح نباتاتواحد خلخال

4مهندسی معماريواحد خلخال

4مهندسی منابع طبیعی-آبخیزداريواحد خلخال

4مهندسی منابع طبیعی - جنگل شناسی و اکولوژي جنگلواحد خلخال

4مهندسی منابع طبیعی - جنگلداريواحد خلخال

4مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداريواحد خلخال

4حسابداريواحد خلخال - پردیس هشتجین

4علمی کاربردي حسابداريواحد خلخال - پردیس هشتجین

4اقتصادواحد خمینی شهر

4اقتصاد - اقتصاد سالمتواحد خمینی شهر

4اقتصاد اسالمیواحد خمینی شهر

4اقتصاد بازرگانیواحد خمینی شهر

4اقتصاد سالمتواحد خمینی شهر

4اقتصاد نظريواحد خمینی شهر

4اقتصاد و تجارت الکترونیکواحد خمینی شهر

4اقتصادانرژيواحد خمینی شهر

4الهیات و معارف اسالمیواحد خمینی شهر

4امورتربیتی ومشاورهواحد خمینی شهر

4آموزش ابتداییواحد خمینی شهر

4آموزش دینی - عربیواحد خمینی شهر

4آموزش دینی و عربیواحد خمینی شهر

4آموزش و پرورش ابتداییواحد خمینی شهر

4بانکداري اسالمیواحد خمینی شهر

4تربیت کودكواحد خمینی شهر

4تربیت بدنیواحد خمینی شهر

4تربیت بدنی و علوم ورزشی - روانشناسی ورزشیواحد خمینی شهر

4تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد خمینی شهر

4تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد خمینی شهر

4تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد خمینی شهر

4توسعه اقتصادي و برنامه ریزيواحد خمینی شهر

4جامعه شناسی انقالب اسالمیواحد خمینی شهر

4جامعه شناسی ورزشیواحد خمینی شهر

4حسابداريواحد خمینی شهر

4حقوقواحد خمینی شهر

4حقوق - حقوق ثبتیواحد خمینی شهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4حقوق خانوادهواحد خمینی شهر

4دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد خمینی شهر

4دبیري زبان وادبیات فارسیواحد خمینی شهر

4دینی وعربیواحد خمینی شهر

4راهنمایی و مشاورهواحد خمینی شهر

4روان شناسیواحد خمینی شهر

4روان شناسی اسالمی - روان شناسی مثبت گراواحد خمینی شهر

4روان شناسی بالینیواحد خمینی شهر

4روان شناسی بالینی - خانوادهواحد خمینی شهر

4روان شناسی خانواده درمانیواحد خمینی شهر

4روان شناسی شخصیتواحد خمینی شهر

4روان شناسی صنعتی و سازمانیواحد خمینی شهر

4روان شناسی ورزشیواحد خمینی شهر

4روانشناسیواحد خمینی شهر

4روانشناسی-صنعتی و سازمانیواحد خمینی شهر

4روانشناسی اسالمی - روانشناسی مثبت گراواحد خمینی شهر

4روانشناسی بالینیواحد خمینی شهر

4روانشناسی خانواده درمانیواحد خمینی شهر

4روانشناسی شخصیتواحد خمینی شهر

4روانشناسی صنعتی و سازمانیواحد خمینی شهر

4روانشناسی ورزشیواحد خمینی شهر

4زبان وادبیات فارسیواحد خمینی شهر

4سنجش و اندازه گیري (روانسنجی)واحد خمینی شهر

4علمی کاربردي حسابداريواحد خمینی شهر

4علوم اقتصاديواحد خمینی شهر

4علوم اقتصادي - اقتصاد اسالمیواحد خمینی شهر

4علوم اقتصادي - اقتصاد انرژيواحد خمینی شهر

4علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگانیواحد خمینی شهر

4علوم اقتصادي - اقتصاد صنعتیواحد خمینی شهر

4علوم اقتصادي - اقتصاد نظريواحد خمینی شهر

4علوم اقتصادي - اقتصاد و تجارت الکترونیکواحد خمینی شهر

4علوم اقتصادي - بانکداري اسالمیواحد خمینی شهر

4علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي و برنامه ریزيواحد خمینی شهر

4علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد خمینی شهر

4علوم ورزشیواحد خمینی شهر

4فقه و حقوق اقتصاديواحد خمینی شهر

4کاردانی حرفه اي حقوق _ خدمات قضاییواحد خمینی شهر

4کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد خمینی شهر

4مددکاري اجتماعیواحد خمینی شهر

4مشاورهواحد خمینی شهر

4مشاوره - مشاوره توانبخشیواحد خمینی شهر

4مشاوره - مشاوره خانوادهواحد خمینی شهر

4مشاوره و راهنماییواحد خمینی شهر

4معارف اسالمیواحد خمینی شهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4معارف اسالمی و حقوق گرایش حقوق خانوادهواحد خمینی شهر

4اقتصادواحد خوي

4اقتصاد اسالمیواحد خوي

4اگروتکنولوژي - علوم و تکنولوژي بذرواحد خوي

4اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد خوي

4الهیات و معارف اسالمیواحد خوي

4الهیات و معارف اسالمی - تاریخ و تمدن ملل اسالمیواحد خوي

4الهیات و معارف اسالمی - علوم قرآن و حدیثواحد خوي

4الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد خوي

4امور اداريواحد خوي

4امور زراعی و باغیواحد خوي

4امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیواحد خوي

4امور زراعی و باغی-تکنولوژي تولیدات زراعیواحد خوي

4آموزش ابتداییواحد خوي

4آموزش دینی - عربیواحد خوي

4آموزش دینی و عربیواحد خوي

4آموزش ریاضیواحد خوي

4آموزش زبان انگلیسیواحد خوي

4آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد خوي

4آموزش علوم تجربیواحد خوي

4آموزش و بهسازي منابع انسانیواحد خوي

4آموزش و پرورش ابتداییواحد خوي

4بانکداري اسالمیواحد خوي

4برنامه ریزي درسیواحد خوي

4تاریخ و تمدن ملل اسالمیواحد خوي

4تحقیقات آموزشیواحد خوي

4تربیت بدنیواحد خوي

4تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد خوي

4تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشیواحد خوي

4تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد خوي

4تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد خوي

4تربیت معلم آموزش ریاضیواحد خوي

4تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد خوي

4تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد خوي

4تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد خوي

4تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد خوي

4تکنولوژي تولیدات دامیواحد خوي

4تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد خوي

4تکنولوژي صنایع غذاییواحد خوي

4توسعه اقتصادي و برنامه ریزيواحد خوي

4حسابداريواحد خوي

4حقوقواحد خوي

4حقوق - حقوق ثبتیواحد خوي



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4حقوق خانوادهواحد خوي

4دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد خوي

4دبیري زبان وادبیات فارسیواحد خوي

4دبیري علوم تجربیواحد خوي

4دینی وعربیواحد خوي

4راهنمایی و مشاورهواحد خوي

4راهنمایی و مشاوره - مشاورهواحد خوي

4روان شناسیواحد خوي

4روان شناسی اسالمی - روان شناسی مثبت گراواحد خوي

4روان شناسی تربیتیواحد خوي

4روان شناسی عمومیواحد خوي

4روانشناسیواحد خوي

4روانشناسی - روانشناسی بالینیواحد خوي

4روانشناسی اسالمی - روانشناسی مثبت گراواحد خوي

4روانشناسی تربیتیواحد خوي

4ریاضیواحد خوي

4ریاضی - جبرواحد خوي

4ریاضی کاربردي - بهینه سازيواحد خوي

4ریاضی کاربردي ـ تحقیق در عملیاتواحد خوي

4ریاضی محض-جبرواحد خوي

4ریاضیات و کاربردهاواحد خوي

4ریاضیات و کاربردها _ جبرواحد خوي

4زبان و ادبیات فارسی - ادبیات غناییواحد خوي

4زبان وادبیات فارسیواحد خوي

4زراعتواحد خوي

4زراعت واصالح نباتاتواحد خوي

4زمین ساخت - تکتونیکواحد خوي

4زمین شناسیواحد خوي

4زمین شناسی - تکتونیکواحد خوي

4زمین شناسی زیست محیطیواحد خوي

4شیمیواحد خوي

4شیمی- کاربرديواحد خوي

4شیمی - آفت کش هاواحد خوي

4شیمی - شیمی داروییواحد خوي

4شیمی - نانوشیمیواحد خوي

4شیمی -شیمی آلیواحد خوي

4شیمی کاربرديواحد خوي

4شیمی گرایش شیمی داروییواحد خوي

4شیمی گرایش فناوري اطالعاتواحد خوي

4شیمی محضواحد خوي

4صنایع غذاییواحد خوي

4علمی کاربردي حسابداريواحد خوي

4علوم اقتصادي - اقتصاد اسالمیواحد خوي

4علوم اقتصادي - بانکداري اسالمیواحد خوي



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4علوم باغبانیواحد خوي

4علوم باغبانی-فیزیولوژي و اصالح گیاهان دارویی، ادویه اي و عطريواحد خوي

4علوم تجربیواحد خوي

4علوم تربیتیواحد خوي

4علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد خوي

4علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد خوي

4علوم تربیتی -برنامه ریزي درسیواحد خوي

4علوم زمین - زمین ساخت (تکتونیک)واحد خوي

4علوم زمین - زمین شناسی زیست محیطیواحد خوي

4علوم قرآن و حدیثواحد خوي

4علوم قرآن و حدیثواحد خوي

4علوم کامپیوترواحد خوي

4علوم کامپیوتر - سیستم هاي هوشمندواحد خوي

4علوم کامپیوتر - محاسبات نرم و هوش مصنوعیواحد خوي

4علوم و تکنولوژي بذرواحد خوي

4علوم و فناوري نانو - نانو شیمیواحد خوي

4علوم و مهندسی آبواحد خوي

4علوم و مهندسی آب - سازه هاي آبیواحد خوي

4علوم و مهندسی باغبانیواحد خوي

4علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان داروییواحد خوي

4علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد خوي

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذاییواحد خوي

4علوم ورزشیواحد خوي

4علوم ورزشی - علوم انسانی ورزشواحد خوي

4علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزشواحد خوي

4فقه و حقوق اقتصاديواحد خوي

4فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد خوي

4فیزیکواحد خوي

4فیزیک - اتمیواحد خوي

4فیزیک - حالت جامدواحد خوي

4فیزیک - فیزیک ماده چگالواحد خوي

4فیزیک - هسته ايواحد خوي

4فیزیک مهندسیواحد خوي

4کاردان فنی صنایع غذاییواحد خوي

4کاردانی آموزش دینی و عربیواحد خوي

4کاردانی آموزش ریاضیواحد خوي

4کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد خوي

4کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد خوي

4گیاه پزشکیواحد خوي

4گیاهپزشکیواحد خوي

4مدیریت اجراییواحد خوي

4مدیریت آموزشیواحد خوي

4مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد خوي



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد خوي

4مدیریت خانوادهواحد خوي

4مدیریت دولتیواحد خوي

4مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیواحد خوي

4مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد خوي

4مدیریت دولتی - خط مشی گذاري عمومیواحد خوي

4مدیریت دولتی - مدیریت سیستمهاي اطالعاتیواحد خوي

4مدیریت صنعتیواحد خوي

4مدیریت کسب و کار - مالیواحد خوي

4مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد خوي

4مدیریت ورزشیواحد خوي

4مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزشواحد خوي

4مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشیواحد خوي

4مشاورهواحد خوي

4مطالعات خانوادهواحد خوي

4معارف اسالمیواحد خوي

4معارف اسالمی و حقوق گرایش حقوق خانوادهواحد خوي

4مهندسی اپتیک و لیزرواحد خوي

4مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد خوي

4مهندسی تولیدات گیاهیواحد خوي

4مهندسی زراعتواحد خوي

4مهندسی فضاي سبزواحد خوي

واحد خوي

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح 

4گیاهان دارویی، ادویه اي و عطري

4مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد خوي

4مهندسی کشاورزي - علوم باغبانیواحد خوي

4مهندسی کشاورزي - علوم و تکنولوژي بذرواحد خوي

4مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد خوي

4مهندسی کشاورزي - گیاه پزشکیواحد خوي

4مهندسی کشاورزي - مکانیک ماشینهاي کشاورزيواحد خوي

4مهندسی کشاورزي -زراعتواحد خوي

4مهندسی کشاورزي -سازه هاي آبیواحد خوي

4مهندسی کشاورزي ـ آبواحد خوي

4مهندسی مکانیک بیوسیستمواحد خوي

4نانوشیمیواحد خوي

4دامپزشکیواحد داراب

4کاردانی دامپزشکیواحد داراب

4الهیات و معارف اسالمیواحد دامغان

4الهیات و معارف اسالمی - ادیان و عرفانواحد دامغان

4الهیات و معارف اسالمی - علوم قرآن و حدیثواحد دامغان

4الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد دامغان

4آموزش دینی - عربیواحد دامغان

4آموزش دینی و عربیواحد دامغان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4بیوشیمیواحد دامغان

4بیولوژي دریاواحد دامغان

4پزشکیواحد دامغان

4تربیت بدنیواحد دامغان

4تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد دامغان

4تربیت بدنی - مربیگريواحد دامغان

4تربیت بدنی و علوم ورزشی -فیزیولوژي ورزشیواحد دامغان

4تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد دامغان

4تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد دامغان

4تکنولوژي معماريواحد دامغان

4حسابداريواحد دامغان

4حقوقواحد دامغان

4حقوق - حقوق ثبتیواحد دامغان

4حقوق بین المللواحد دامغان

4حقوق بین الملل عمومیواحد دامغان

4حقوق تجارت بین المللواحد دامغان

4حقوق ثبت اسناد و امالكواحد دامغان

4حقوق جزا و جرم شناسیواحد دامغان

4حقوق خانوادهواحد دامغان

4حقوق خصوصیواحد دامغان

4حقوق عمومیواحد دامغان

4حقوق قضایی - علوم ثبتیواحد دامغان

4حقوق کیفري و جرم شناسیواحد دامغان

4حقوق مالی - اقتصاديواحد دامغان

4داروسازيواحد دامغان

4دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد دامغان

4دندانپزشکیواحد دامغان

4ریاضی - ریاضی کاربرديواحد دامغان

4ریاضی - ریاضیات صنعتیواحد دامغان

4ریاضیات و کاربردهاواحد دامغان

4زیست شناسی- ژنتیک مولکولیواحد دامغان

4زیست شناسی- عمومیواحد دامغان

4زیست شناسی- فیزیولوژي گیاهیواحد دامغان

4زیست شناسی - بیوشیمی گرایش بیوشیمیواحد دامغان

4زیست شناسی - زیست دریاواحد دامغان

4زیست شناسی - سلولی و مولکولیواحد دامغان

4زیست شناسی - علوم جانوريواحد دامغان

4زیست شناسی - علوم جانوري گرایش بیو سیستماتیک جانوريواحد دامغان

4زیست شناسی - علوم جانوري گرایش زیست سلولی تکوینیواحد دامغان

واحد دامغان

زیست شناسی - علوم جانوري گرایش زیست شناسی سلولی و 

4تکوینی



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4زیست شناسی - علوم جانوري گرایش سیستماتیک جانوريواحد دامغان

4زیست شناسی - علوم جانوري گرایش فیزیولوژي جانوريواحد دامغان

4زیست شناسی - علوم گیاهیواحد دامغان

4زیست شناسی - فیزیولوژي جانوريواحد دامغان

4زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد دامغان

4زیست شناسی -بیوشیمیواحد دامغان

4زیست شناسی -ژنتیکواحد دامغان

4زیست شناسی جانوريواحد دامغان

4زیست شناسی جانوري - زیست شناسی سلولی و تکوینیواحد دامغان

4زیست شناسی جانوري - سلولی و تکوینیواحد دامغان

4زیست شناسی جانوري - فیزیولوژيواحد دامغان

4زیست شناسی دریاواحد دامغان

4زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد دامغان

4زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمیواحد دامغان

4زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولیواحد دامغان

4زیست شناسی سلولی و مولکولی-زیست فناوريواحد دامغان

4زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد دامغان

4زیست شناسی سلولی و مولکولی - بیوتکنولوژيواحد دامغان

4زیست شناسی سلولی و مولکولی ـ ژنتیکواحد دامغان

4زیست شناسی گیاهیواحد دامغان

4زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژيواحد دامغان

4زیست فناوريواحد دامغان

4زیست فناوري - میکروبیواحد دامغان

4زیست فناوري (بیوتکنولوژي) گرایش میکروبیواحد دامغان

4زیست فناوري میکروبیواحد دامغان

4ژنتیکواحد دامغان

4ژنتیک مولکولیواحد دامغان

4شیمی- کاربرديواحد دامغان

4شیمی- محضواحد دامغان

4شیمی - شیمی پلیمرواحد دامغان

4شیمی - شیمی داروییواحد دامغان

4شیمی -شیمی آلیواحد دامغان

4شیمی -شیمی تجزیهواحد دامغان

4شیمی آزمایشگاهیواحد دامغان

4شیمی آلیواحد دامغان

4شیمی کاربرديواحد دامغان

4شیمی گرایش شیمی آلیواحد دامغان

4شیمی محضواحد دامغان

4علمی - کاربردي حقوق قضایی - علوم ثبتیواحد دامغان

4علمی - کاربردي حقوق قضایی گرایش علوم ثبتیواحد دامغان

4علمی - کاربردي مرمت و احیاء بناهاي تاریخیواحد دامغان

4علمی کاربردي حسابداريواحد دامغان

4علمی کاربردي شهرسازيواحد دامغان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4علمی کاربردي معماريواحد دامغان

4علوم اسالمی - حقوق خصوصیواحد دامغان

4علوم آزمایشگاهی دامپزشکیواحد دامغان

4علوم جانوريواحد دامغان

4علوم جانوري- تکوینیواحد دامغان

4علوم جانوري - فیزیولوژي جانوريواحد دامغان

4علوم قرآن و حدیثواحد دامغان

4علوم قضاییواحد دامغان

4علوم گیاهیواحد دامغان

4علوم ورزشیواحد دامغان

4علوم ورزشی - علوم زیستی ورزشواحد دامغان

4علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزشواحد دامغان

4فتوگرافیک گرافیکواحد دامغان

4فقه و حقوق اسالمیواحد دامغان

4فقه و حقوق جزاواحد دامغان

4فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد دامغان

4فلسفه و کالم اسالمیواحد دامغان

4فناوري معماري - معماري بیونیکواحد دامغان

4فناوري معماري - معماري دیجیتالواحد دامغان

4فیزیولوژي ورزشیواحد دامغان

4فیزیولوژي ورزشی - تغذیه ورزشواحد دامغان

4فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستیواحد دامغان

4فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت ورزشی بالینیواحد دامغان

4فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی قلب و عروق و تنفسواحد دامغان

4کاردانی شیمی آزمایشگاهیواحد دامغان

4کاردانی علوم ورزشیواحد دامغان

4کاردانی معماريواحد دامغان

4کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد دامغان

4گرافیک-گرافیکواحد دامغان

4مدیریت مالیواحد دامغان

4مدیریت ورزشیواحد دامغان

4مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزشواحد دامغان

واحد دامغان

مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان ها و رویدادهاي 

4ورزشی

4معارف اسالمیواحد دامغان

4معارف اسالمی و حقوق گرایش حقوق خانوادهواحد دامغان

4معماريواحد دامغان

4معماري داخلیواحد دامغان

4مهندسی شهرسازيواحد دامغان

4مهندسی معماريواحد دامغان

4میکروبیولوژيواحد دامغان

4میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زاواحد دامغان

4میکروبیولوژي - میکروب هاي بیماري زاواحد دامغان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4داروسازيواحد دامغان-ظرفیت مازاد خودگردان

4روان شناسیواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

4روان شناسی بالینیواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

4روان شناسی تربیتیواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

4روانشناسیواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

4روانشناسی بالینیواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

4روانشناسی تربیتیواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

4علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذاییواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذاییواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

4گیاه پزشکیواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

4مددکاري اجتماعیواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

4مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

4مدیریت کسب و کار - بازاریابیواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

4مشاوره - مشاوره توانبخشیواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

4مهندسی پزشکیواحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

4اگروتکنولوژي - علوم و تکنولوژي بذرواحد دزفول

4اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد دزفول

4الکترونیک عمومیواحد دزفول

4الکتروتکنیکواحد دزفول

4الکتروتکنیک - الکترونیک عمومیواحد دزفول

4الکترونیکواحد دزفول

4الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد دزفول

4امور زراعی و باغیواحد دزفول

4امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیواحد دزفول

4امور زراعی و باغی-تکنولوژي تولیدات زراعیواحد دزفول

4آموزش ریاضیواحد دزفول

4آموزش علوم تجربیواحد دزفول

4بیوشیمیواحد دزفول

4پرستاريواحد دزفول

4تاسیساتواحد دزفول

4تاسیسات -تهویه مطبوعواحد دزفول

4تبدیل انرژيواحد دزفول

4تبریدواحد دزفول

4تربیت معلم آموزش ریاضیواحد دزفول

4تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد دزفول

4جوشکاريواحد دزفول

4حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد دزفول

4حشره شناسی کشاورزيواحد دزفول

4دبیري علوم تجربیواحد دزفول

4ریاضیواحد دزفول

4ریاضی - دبیري ریاضیواحد دزفول

4ریاضی - ریاضی محضواحد دزفول

4ریاضی محضواحد دزفول



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4ریاضیات و کاربردهاواحد دزفول

4ریخته گريواحد دزفول

4زراعتواحد دزفول

4زراعت واصالح نباتاتواحد دزفول

4زمین شناسیواحد دزفول

4زیست شناسی - بیوشیمی گرایش بیوشیمیواحد دزفول

4زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد دزفول

4زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولیواحد دزفول

4زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد دزفول

4زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمیواحد دزفول

4زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولیواحد دزفول

4ساخت و تولیدواحد دزفول

4ساختمانواحد دزفول

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد دزفول

4سازهواحد دزفول

4سازه هاي هیدرولیکیواحد دزفول

4سرامیکواحد دزفول

4شیمی- کاربرديواحد دزفول

4شیمی- محضواحد دزفول

4شیمی - شیمی داروییواحد دزفول

4شیمی - نانوشیمیواحد دزفول

4شیمی کاربرديواحد دزفول

4شیمی گرایش شیمی داروییواحد دزفول

4شیمی گرایش فناوري اطالعاتواحد دزفول

4شیمی محضواحد دزفول

4صنایع چوب و کاغذ - سازه هاي چوبیواحد دزفول

4صنایع شیمیاییواحد دزفول

4علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد دزفول

4علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعواحد دزفول

4علمی - کاربردي صنایع چوب و کاغذ - سازه هاي چوبیواحد دزفول

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد دزفول

4علمی کاربردي امور زراعی و باغی - تکنولوژي تولیدات زراعیواحد دزفول

4علمی کاربردي امورزراعی وباغی-تکنولوژي تولیدات باغیواحد دزفول

4علمی کاربردي آبشناسیواحد دزفول

4علمی کاربردي برق - قدرتواحد دزفول

4علمی کاربردي برق صنعتیواحد دزفول

4علمی کاربردي سخت افزارکامپیوترواحد دزفول

4علمی کاربردي صنایع قندسازي -نیشکرواحد دزفول

4علمی کاربردي صنایع قندسازي بادوگرایش چغندرقندونیشکرواحد دزفول

4علمی کاربردي عمران ـ آبشناسیواحد دزفول

4علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد دزفول

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد دزفول



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4علوم تجربیواحد دزفول

4علوم صنایع چوب و کاغذواحد دزفول

4علوم و تکنولوژي بذرواحد دزفول

4علوم و فناوري نانو - نانو شیمیواحد دزفول

4علوم و مهندسی آبواحد دزفول

4علوم و مهندسی آب - منابع آبواحد دزفول

4علوم و مهندسی خاكواحد دزفول

4عمرانواحد دزفول

4فناوري تولیدات زراعیواحد دزفول

4فیزیکواحد دزفول

4قدرت -الکتروتکنیکواحد دزفول

4کاردان فنی الکترونیکواحد دزفول

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد دزفول

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد دزفول

4کاردان فنی برق - قدرتواحد دزفول

4کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبریدواحد دزفول

4کاردان فنی شیمیواحد دزفول

4کاردان فنی شیمی - عملیات پتروشیمیواحد دزفول

4کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد دزفول

4کاردان فنی عملیات پتروشیمیواحد دزفول

4کاردان فنی قدرتواحد دزفول

4کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد دزفول

4کاردان فنی مکانیک ـتاسیسات تهویه وتبریدواحد دزفول

4کاردانی سخت افزار کامپیوترواحد دزفول

4کاردانی فنی برقواحد دزفول

4کاردانی فنی تجهیزات پزشکی _ تجهیزات اتاق عملواحد دزفول

4کاردانی فنی عمرانواحد دزفول

4کاردانی فنی عملیات پتروشیمیواحد دزفول

4کاردانی فنی کامپیوتر - سیستم هاي کامپیوتريواحد دزفول

4کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد دزفول

4کارهاي عمومی ساختمانواحد دزفول

4کامپیوترواحد دزفول

4گیاه پزشکیواحد دزفول

4گیاهپزشکیواحد دزفول

4ماماییواحد دزفول

4متالورژي استخراجیواحد دزفول

4متالورژي صنعتیواحد دزفول

4متالورژي ومواد-سرامیکواحد دزفول

4مخابراتواحد دزفول

4مدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري خاكواحد دزفول

واحد دزفول

مدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري خاك - شیمی و حاصلخیزي 

4خاك

4مدیریت منابع خاكواحد دزفول

4مدیریت منابع خاك - فیزیک و حفاظت خاكواحد دزفول



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مکانیزاسیون کشاورزيواحد دزفول

4مکانیسین ماشینهاي کشاورزيواحد دزفول

4مکانیک خودروواحد دزفول

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد دزفول

4مکانیک ماشینهاي کشاورزيواحد دزفول

4مهندسی اپتیک و لیزرواحد دزفول

4مهندسی فناوري آسانسورها و باالبرهاواحد دزفول

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد دزفول

4مهندسی اپتیک و لیزرواحد دزفول

4مهندسی اجرایی عمرانواحد دزفول

4مهندسی آبیاريواحد دزفول

4مهندسی برقواحد دزفول

4مهندسی برق- الکترونیکواحد دزفول

4مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد دزفول

4مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد دزفول

4مهندسی برق - کنترلواحد دزفول

4مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد دزفول

4مهندسی برق ـ قدرتواحد دزفول

4مهندسی پزشکیواحد دزفول

4مهندسی پزشکی-بیومتریالواحد دزفول

4مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد دزفول

واحد دزفول

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

4داده

واحد دزفول

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

4دیتا

4مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد دزفول

4مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد دزفول

4مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد دزفول

4مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد دزفول

4مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد دزفول

4مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد دزفول

4مهندسی تکنولوژي متالورژي-ذوب فلزاتواحد دزفول

4مهندسی تکنولوژي معماريواحد دزفول

4مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد دزفول

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد دزفول

4مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد دزفول

4مهندسی تولیدات گیاهیواحد دزفول

4مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد دزفول

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد دزفول

4مهندسی حرفه اي معماريواحد دزفول

4مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد دزفول

4مهندسی حرفه اي مواد ریخته گريواحد دزفول

4مهندسی رباتیکواحد دزفول

4مهندسی زراعتواحد دزفول



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی شیمیواحد دزفول

4مهندسی شیمی - پتروشیمیواحد دزفول

4مهندسی شیمی - صنایع پاالیش ، پتروشیمی و گازواحد دزفول

4مهندسی شیمی - صنایع غذاییواحد دزفول

4مهندسی شیمی - طراحی فرآیندواحد دزفول

4مهندسی شیمی - طراحی فرآیندواحد دزفول

4مهندسی شیمی - مهندسی صنایع غذاییواحد دزفول

4مهندسی شیمی ـ صنایع پاالیشواحد دزفول

4مهندسی عمرانواحد دزفول

4مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد دزفول

4مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد دزفول

4مهندسی عمران - سازهواحد دزفول

4مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد دزفول

4مهندسی عمران -آبواحد دزفول

4مهندسی عمران -سازه هاي هیدرولیکیواحد دزفول

4مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد دزفول

4مهندسی فناوري ارتباطات و اطالعات ICT- دیتاواحد دزفول

4مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي ارتباطی و کامپیوتريواحد دزفول

4مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي کامپیوتريواحد دزفول

4مهندسی فناوري متالورژي - ذوب فلزاتواحد دزفول

4مهندسی فناوري متالورژي - ذوب فلزاتواحد دزفول

4مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد دزفول

4مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد دزفول

4مهندسی کامپیوترواحد دزفول

4مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد دزفول

4مهندسی کامپیوتر- معماري سیستم هاي کامپیوتريواحد دزفول

4مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد دزفول

4مهندسی کامپیوتر- معماري کامپیوترواحد دزفول

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد دزفول

4مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعیواحد دزفول

4مهندسی کامپیوتر - شبکه هاي کامپیوتريواحد دزفول

4مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکزواحد دزفول

4مهندسی کشاورزي- خاکشناسیواحد دزفول

4مهندسی کشاورزي - حشره شناسی کشاورزيواحد دزفول

4مهندسی کشاورزي - خاکشناسی گرایش فیزیک و حفاظت خاكواحد دزفول

4مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد دزفول

4مهندسی کشاورزي - علوم خاكواحد دزفول

4مهندسی کشاورزي - علوم و تکنولوژي بذرواحد دزفول

4مهندسی کشاورزي - گیاه پزشکیواحد دزفول

4مهندسی کشاورزي - مکانیزاسیون کشاورزيواحد دزفول

4مهندسی کشاورزي - مکانیک ماشینهاي کشاورزيواحد دزفول

4مهندسی کشاورزي -زراعتواحد دزفول



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی کشاورزي -مهندسی منابع آبواحد دزفول

4مهندسی کشاورزي ـ آبواحد دزفول

4مهندسی ماشین هاي کشاورزيواحد دزفول

4مهندسی متالورژي و مواد - جوشکاريواحد دزفول

4مهندسی متالورژي و مواد - سرامیکواحد دزفول

4مهندسی متالورژي و مواد - متالورژي استخراجیواحد دزفول

4مهندسی متالورژي و مواد - متالورژي صنعتیواحد دزفول

4مهندسی متالورژي و مواد (جوشکاري)واحد دزفول

4مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي - انرژيواحد دزفول

4مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي - بازیافت و مدیریت پسماندواحد دزفول

4مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي - مدیریت تحلیل سامانه هاواحد دزفول

4مهندسی مکانیکواحد دزفول

4مهندسی مکانیک-حرارت و سیاالتواحد دزفول

4مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد دزفول

4مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدواحد دزفول

4مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت و سیاالتواحد دزفول

4مهندسی مکانیک - مکانیک در طراحی جامداتواحد دزفول

4مهندسی مکانیک -طراحی جامداتواحد دزفول

4مهندسی مکانیک بیوسیستمواحد دزفول

4مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژي هاي تجدید پذیرواحد دزفول

4مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساختواحد دزفول

4مهندسی مواد-جوشکاريواحد دزفول

4مهندسی مواد - سرامیکواحد دزفول

4مهندسی مواد و متالورژيواحد دزفول

4مهندسی مواد و متالورژي - مهندسی متالورژيواحد دزفول

4مهندسی مواد و متالورژي - مهندسی موادواحد دزفول

4مهندسی ورزشواحد دزفول

4نانوشیمیواحد دزفول

4نرم افزار کامپیوترواحد دزفول

4نقشه برداريواحد دزفول

4نقشه کشی صنعتیواحد دزفول

4نقشه کشی عمومیواحد دزفول

4نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد دزفول

4نقشه کشی معماريواحد دزفول

4نقشه کشی معماري- معماريواحد دزفول

4پرستاريواحد دزفول-ظرفیت مازاد خودگردان

4ماماییواحد دزفول-ظرفیت مازاد خودگردان

4الکترونیک عمومیواحد دماوند

4الکتروتکنیکواحد دماوند

4الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد دماوند

4الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد دماوند

4الکترونیکواحد دماوند



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد دماوند

4آموزش ابتداییواحد دماوند

4آموزش زبان انگلیسیواحد دماوند

4آموزش وپرورش پیش دبستانی ودبستانیواحد دماوند

4برنامه ریزي درسیواحد دماوند

4پرستاريواحد دماوند

4تربیت بدنیواحد دماوند

4تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد دماوند

4تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد دماوند

4تربیت معلم قرآن مجیدواحد دماوند

4حسابداريواحد دماوند

4حسابداري- مالیاتیواحد دماوند

4حقوقواحد دماوند

4حقوق - حقوق ثبتیواحد دماوند

4حقوق بین المللواحد دماوند

4حقوق جزا و جرم شناسیواحد دماوند

4حقوق خصوصیواحد دماوند

4حقوق عمومیواحد دماوند

4روابط عمومیواحد دماوند

4روزنامه نگاريواحد دماوند

4زبان شناسی همگانیواحد دماوند

4زبان وادبیات انگلیسیواحد دماوند

4زبان وادبیات فارسیواحد دماوند

4زبانشناسی همگانیواحد دماوند

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد دماوند

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد دماوند

4علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد دماوند

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد دماوند

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد دماوند

4علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیواحد دماوند

4علمی کاربردي حسابداريواحد دماوند

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد دماوند

4علوم ارتباطات اجتماعیواحد دماوند

4علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاريواحد دماوند

4علوم ارتباطات اجتماعی ـ روابط عمومیواحد دماوند

4علوم تربیتیواحد دماوند

4علوم تربیتی - آموزش ابتداییواحد دماوند

4علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد دماوند

4علوم تربیتی - آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانیواحد دماوند

4علوم تربیتی - برنامه ریزي آموزشیواحد دماوند

4علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد دماوند

4علوم تربیتی -برنامه ریزي درسیواحد دماوند

4علوم ورزشیواحد دماوند

4عمرانواحد دماوند



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4قدرت -الکتروتکنیکواحد دماوند

4کاردان فنی الکترونیکواحد دماوند

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد دماوند

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد دماوند

4کاردان فنی عمران - روسازي راهواحد دماوند

4کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد دماوند

4کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد دماوند

4کاردانی حسابداريواحد دماوند

4کاردانی فنی برقواحد دماوند

4کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد دماوند

4کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد دماوند

4کارهاي عمومی ساختمانواحد دماوند

4کامپیوترواحد دماوند

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد دماوند

4مترجمی زبان انگلیسیواحد دماوند

4مدیریت - مدیریت رسانه ايواحد دماوند

4مدیریت اجراییواحد دماوند

4مدیریت امورشهريواحد دماوند

4مدیریت آموزشیواحد دماوند

4مدیریت خانوادهواحد دماوند

4مدیریت رسانهواحد دماوند

4مدیریت رسانه ايواحد دماوند

4مدیریت شهريواحد دماوند

4مدیریت فناوري اطالعات - سیستم هاي اطالعاتی پیشرفتهواحد دماوند

4مدیریت فناوري اطالعات - سیستمهاي اطالعاتی پیشرفتهواحد دماوند

4مدیریت فناوري اطالعات - کسب و کار الکترونیکواحد دماوند

4مدیریت فناوري اطالعات - مدیریت دانشواحد دماوند

4مدیریت فناوري اطالعات - مدیریت منابع اطالعاتیواحد دماوند

4مدیریت کسب و کار - رفتار سازمانی و منابع انسانیواحد دماوند

4مدیریت کسب و کار - عملیات و زنجیره تامینواحد دماوند

4مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد دماوند

4مدیریت مالیواحد دماوند

4مدیریت وبرنامه ریزي آموزشیواحد دماوند

4مکانیک خودروواحد دماوند

4مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکیواحد دماوند

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد دماوند

4مهندسی اجرایی عمرانواحد دماوند

4مهندسی اکتشاف نفتواحد دماوند

4مهندسی برقواحد دماوند

4مهندسی برق- الکترونیکواحد دماوند

4مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد دماوند

4مهندسی برق- کنترل و سیستمواحد دماوند

4مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژيواحد دماوند



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستمهاي انرژي الکتریکیواحد دماوند

4مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتالواحد دماوند

4مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد دماوند

4مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد دماوند

4مهندسی برق - کنترلواحد دماوند

4مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد دماوند

4مهندسی برق ـ قدرتواحد دماوند

4مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد دماوند

4مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد دماوند

4مهندسی تکنولوژي ساخت و تولیدواحد دماوند

4مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد دماوند

4مهندسی تکنولوژي معماريواحد دماوند

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد دماوند

4مهندسی حرفه اي ایمنی صنعتیواحد دماوند

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد دماوند

4مهندسی حرفه اي معماريواحد دماوند

4مهندسی رباتیکواحد دماوند

4مهندسی صنایعواحد دماوند

4مهندسی صنایع - برنامه ریزي و تحلیل سیستمهاواحد دماوند

4مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وريواحد دماوند

4مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وريواحد دماوند

4مهندسی عمرانواحد دماوند

4مهندسی عمران - سازهواحد دماوند

4مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد دماوند

4مهندسی عمران - مهندسی راه و ترابريواحد دماوند

4مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد دماوند

4مهندسی عمران -راه وترابريواحد دماوند

4مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد دماوند

4مهندسی فناوري اطالعاتواحد دماوند

4مهندسی فناوري عمران - نقشه برداريواحد دماوند

4مهندسی کامپیوترواحد دماوند

4مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد دماوند

4مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد دماوند

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد دماوند

4مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد دماوند

4مهندسی مکانیکواحد دماوند

4مهندسی مکانیک-حرارت و سیاالتواحد دماوند

4مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد دماوند

4مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدواحد دماوند

واحد دماوند

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردي شاخه تخصصی مکانیک 

4جامدات

4مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت و سیاالتواحد دماوند

4مهندسی مکانیک - مکانیک در طراحی جامداتواحد دماوند



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی مکانیک -طراحی جامداتواحد دماوند

4مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد دماوند

4مهندسی نفتواحد دماوند

4مهندسی نفت - اکتشاف نفتواحد دماوند

4مهندسی نفت - اکتشافاتواحد دماوند

4مهندسی نفت - بهره برداري از منابع نفتواحد دماوند

4مهندسی نفت - حفاري و استخراج نفتواحد دماوند

4مهندسی نفت - مخازن هیدروکربوريواحد دماوند

4نرم افزار کامپیوترواحد دماوند

4نقشه کشی معماريواحد دماوند

4نقشه کشی معماري- معماريواحد دماوند

4پرستاريواحد دماوند - ظرفیت مازاد خودگردان

4برنامه ریزي شهريواحد دولت آباد

4طراحی شهريواحد دولت آباد

4علمی کاربردي معماريواحد دولت آباد

4فناوري معماريواحد دولت آباد

4فناوري معماري - معماري دیجیتالواحد دولت آباد

4کاردانی معماريواحد دولت آباد

4معماريواحد دولت آباد

4مهندسی شهرسازيواحد دولت آباد

4مهندسی معماريواحد دولت آباد

4الهیات و معارف اسالمی - فلسفه و کالم اسالمیواحد دهاقان

4الهیات ومعارف اسالمی -عرفان اسالمیواحد دهاقان

4امور بانکیواحد دهاقان

4امور تربیتیواحد دهاقان

4آموزش علوم اجتماعیواحد دهاقان

4بانکداريواحد دهاقان

4برنامه ریزي سیستمهاي اقتصاديواحد دهاقان

4بیمهواحد دهاقان

4پرستاريواحد دهاقان

4پژوهش علوم اجتماعیواحد دهاقان

4تربیت بدنی - مربیگريواحد دهاقان

4تصوف و عرفان اسالمیواحد دهاقان

4جامعه شناسیواحد دهاقان

4جامعه شناسی- جامعه شناسی فرهنگیواحد دهاقان

4جامعه شناسی- جامعه شناسی گروه هاي اجتماعیواحد دهاقان

4جامعه شناسی - جامعه شناسی اقتصادي و توسعهواحد دهاقان

4جامعه شناسی - جامعه شناسی سیاسیواحد دهاقان

4جامعه شناسی - جامعه شناسی گروههاي اجتماعیواحد دهاقان

4جامعه شناسی - جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایرانواحد دهاقان

4جامعه شناسی انقالب اسالمیواحد دهاقان

4جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادي و توسعهواحد دهاقان

4جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی سیاسیواحد دهاقان

4جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی فرهنگیواحد دهاقان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی گروه هاي اجتماعیواحد دهاقان

4جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایرانواحد دهاقان

4جمعیت شناسیواحد دهاقان

4حسابداريواحد دهاقان

4حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد دهاقان

4حسابرسیواحد دهاقان

4زبان و ادبیات فارسی - ادبیات غناییواحد دهاقان

4زبان وادبیات فارسیواحد دهاقان

4عرفان اسالمیواحد دهاقان

4علمی کاربردي حسابداريواحد دهاقان

4علوم اجتماعی - برنامه ریزي علوم اجتماعیواحد دهاقان

4علوم اجتماعی - پژوهشگري علوم اجتماعیواحد دهاقان

4علوم اجتماعی - تعاون و رفاه اجتماعیواحد دهاقان

4علوم اجتماعی - تعاون و رفاه علوم اجتماعیواحد دهاقان

4علوم اجتماعی - دبیري علوم اجتماعیواحد دهاقان

4علوم اجتماعی -جامعه شناسیواحد دهاقان

4علوم اجتماعی -جمعیت شناسیواحد دهاقان

4علوم اقتصاديواحد دهاقان

4علوم اقتصادي - اقتصاد اسالمیواحد دهاقان

4علوم اقتصادي - اقتصاد و تجارت الکترونیکواحد دهاقان

4علوم اقتصادي - برنامه ریزي سیستم هاي اقتصاديواحد دهاقان

4علوم اقتصادي - برنامه ریزي سیستمهاي اقتصاديواحد دهاقان

4علوم اقتصادي - توسعه اقتصاديواحد دهاقان

4فلسفه و کالم اسالمیواحد دهاقان

4کارآفرینیواحد دهاقان

4کارآفرینی - آموزش عالیواحد دهاقان

4کارآفرینی - بین المللواحد دهاقان

4کارآفرینی - کسب و کار جدیدواحد دهاقان

4مالی - مهندسی مالیواحد دهاقان

4مالی - مهندسی مالی و مدیریت ریسکواحد دهاقان

4مدرسی معارف اسالمی - اخالق اسالمیواحد دهاقان

4مدیریت اجراییواحد دهاقان

4مدیریت امور بانکیواحد دهاقان

4مدیریت بازرگانیواحد دهاقان

4مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد دهاقان

4مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابیواحد دهاقان

4مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد دهاقان

4مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد دهاقان

4مدیریت بیمهواحد دهاقان

4مدیریت تکنولوژي - مدیریت انتقال تکنولوژيواحد دهاقان

4مدیریت تکنولوژي - مدیریت انتقال تکنولوژي و مالکیت معنويواحد دهاقان

4مدیریت دولتیواحد دهاقان

4مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیواحد دهاقان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مدیریت دولتی- مدیریت نیروي انسانیواحد دهاقان

4مدیریت دولتی-مدیریت تحولواحد دهاقان

4مدیریت دولتی-مدیریت تطبیقی و توسعهواحد دهاقان

4مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد دهاقان

4مدیریت دولتی - تشکیالت و روشهاواحد دهاقان

4مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیواحد دهاقان

4مدیریت دولتی - خط مشی گذاري عمومیواحد دهاقان

4مدیریت دولتی - طراحی سازمان هاي دولتیواحد دهاقان

4مدیریت دولتی - مدیریت سیستمهاي اطالعاتیواحد دهاقان

4مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانیواحد دهاقان

4مدیریت سازمان هاي دولتی - مالی و اقتصاديواحد دهاقان

4مدیریت صنعتی - مالیواحد دهاقان

4مدیریت فناوري اطالعات - مدیریت منابع اطالعاتیواحد دهاقان

4مدیریت کارآفرینی - کسب و کار جدیدواحد دهاقان

4مدیریت کسب و کار - استراتژيواحد دهاقان

4مدیریت کسب و کار - رفتار سازمانی و منابع انسانیواحد دهاقان

4مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد دهاقان

4مدیریت مالیواحد دهاقان

4مطالعات فرهنگی و رسانهواحد دهاقان

4پرستاريواحد دهاقان-ظرفیت مازاد خودگردان

4مهندسی نقشه برداري - سیستم هاي اطالعات جغرافیایی (GIS)واحد رامسر

4الکتروتکنیکواحد رامسر

4الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد رامسر

4الکترونیکواحد رامسر

4الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد رامسر

4تاسیساتواحد رامسر

4تاسیسات -تهویه مطبوعواحد رامسر

4تأسیسات -تبریدواحد رامسر

4حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد رامسر

4ساخت و تولیدواحد رامسر

4ساخت و تولید- قالبسازيواحد رامسر

4ساخت و تولید - ماشین افزارواحد رامسر

4ساختمانواحد رامسر

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد رامسر

4صنایع نساجی-صنایع نساجیواحد رامسر

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد رامسر

4علمی - کاربردي تاسیسات - تبریدواحد رامسر

4علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعواحد رامسر

4علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارواحد رامسر

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد رامسر

4علمی - کاربردي کاردان فنی عمران - پیش ساخته هاواحد رامسر

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد رامسر

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد رامسر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4علمی کاربردي برق - الکترونیک وابزار دقیقواحد رامسر

4علمی کاربردي سخت افزارکامپیوترواحد رامسر

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد رامسر

4عمرانواحد رامسر

4عمران - مهندسی جی آي اسواحد رامسر

4کاردان فنی الکترونیکواحد رامسر

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد رامسر

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد رامسر

4کاردان فنی برق - مخابراتواحد رامسر

4کاردان فنی عمران-پل سازي وابنیه فنیواحد رامسر

4کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد رامسر

4کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد رامسر

4کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد رامسر

4کاردانی فنی عمرانواحد رامسر

4کاردانی فنی کامپیوتر - سیستم هاي کامپیوتريواحد رامسر

4کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد رامسر

4کامپیوترواحد رامسر

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد رامسر

4مکانیک خودروواحد رامسر

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد رامسر

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد رامسر

4مهندسی اجرایی عمرانواحد رامسر

4مهندسی برقواحد رامسر

4مهندسی برق- الکترونیکواحد رامسر

4مهندسی برق - کنترلواحد رامسر

4مهندسی برق ـ قدرتواحد رامسر

4مهندسی پزشکیواحد رامسر

4مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد رامسر

4مهندسی پزشکی - بیومکانیکواحد رامسر

4مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد رامسر

4مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد رامسر

4مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد رامسر

4مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد رامسر

4مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد رامسر

4مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد رامسر

4مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد رامسر

4مهندسی تکنولوژي طراحی و نقشه کشی صنعتیواحد رامسر

4مهندسی تکنولوژي عمران- آب و فاضالبواحد رامسر

4مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد رامسر

4مهندسی تکنولوژي معماريواحد رامسر

4مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد رامسر

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد رامسر

4مهندسی تکنولوژي نقشه برداريواحد رامسر

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد رامسر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی حرفه اي معماريواحد رامسر

4مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد رامسر

4مهندسی عمرانواحد رامسر

واحد رامسر

مهندسی عمران-مهندسی سیستمهاي اطالعات جغرافیایی ـ جی 

4آي اس

4مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد رامسر

4مهندسی عمران - سازهواحد رامسر

4مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد رامسر

4مهندسی عمران - مهندسی سنجش از دور - جی آي اسواحد رامسر

4مهندسی عمران - نقشه برداريواحد رامسر

4مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد رامسر

4مهندسی فناوري عمران - نقشه برداريواحد رامسر

4مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد رامسر

4مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد رامسر

4مهندسی کامپیوترواحد رامسر

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد رامسر

4مهندسی مکانیکواحد رامسر

4مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد رامسر

4مهندسی نقشه برداريواحد رامسر

4مهندسی نقشه برداري - سیستم اطالعات مکانیواحد رامسر

4مهندسی ورزشواحد رامسر

4مهندسی هوا فضاواحد رامسر

4مهندسی هوا فضا - هوا فضاواحد رامسر

4نرم افزار کامپیوترواحد رامسر

4نقشه کشی معماريواحد رامسر

4نقشه کشی معماري- معماريواحد رامسر

4اگرواکولوژيواحد رامهرمز

4اگروتکنولوژي - علوم علف هاي هرزواحد رامهرمز

4اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد رامهرمز

4امور زراعی و باغیواحد رامهرمز

4امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیواحد رامهرمز

4امور زراعی و باغی-تکنولوژي تولیدات زراعیواحد رامهرمز

4تکنولوژي آبیاريواحد رامهرمز

4تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد رامهرمز

4زراعتواحد رامهرمز

4شناسایی و مبارزه با علفهاي هرزواحد رامهرمز

4علمی کاربردي امور زراعی و باغی - تکنولوژي تولیدات زراعیواحد رامهرمز

4علمی کاربردي تولیدوبهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد رامهرمز

4فناوري تولیدات باغیواحد رامهرمز

4فناوري تولیدات زراعیواحد رامهرمز

4کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد رامهرمز

4کشاورزي اکولوژیکواحد رامهرمز

4گیاه پزشکیواحد رامهرمز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4گیاهپزشکیواحد رامهرمز

4مهندسی تولیدات گیاهیواحد رامهرمز

4مهندسی کشاورزي - کشاورزي اکولوژیک (اگرواکولوژي)واحد رامهرمز

4مهندسی کشاورزي - گیاه پزشکیواحد رامهرمز

4مهندسی کشاورزي ـ شناسایی و مبارزه با علفهاي هرزواحد رامهرمز

4علمی کاربردي عمران ـ سدوشبکهواحد رباط کریم

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد رباط کریم

4عمرانواحد رباط کریم

4کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد رباط کریم

4کاردان فنی عمران -آب و فاضالبواحد رباط کریم

4کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد رباط کریم

4کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد رباط کریم

4کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد رباط کریم

4کامپیوترواحد رباط کریم

4مهندسی شیمیواحد رباط کریم

4مهندسی شیمی - طراحی فرآیندواحد رباط کریم

4مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهاي صنایع نفتواحد رباط کریم

4مهندسی شیمی - فرآیندهاي جداسازيواحد رباط کریم

4مهندسی شیمی ـ مهندسی فرآیندواحد رباط کریم

4مهندسی صنایعواحد رباط کریم

4مهندسی صنایع - برنامه ریزي و تحلیل سیستمهاواحد رباط کریم

4مهندسی صنایع - بهینه سازي سیستم هاواحد رباط کریم

4مهندسی صنایع - مهندسی صنایعواحد رباط کریم

4مهندسی عمرانواحد رباط کریم

4مهندسی عمران - سازهواحد رباط کریم

4مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد رباط کریم

4مهندسی فناوري اطالعاتواحد رباط کریم

4مهندسی کامپیوترواحد رباط کریم

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد رباط کریم

4مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد رباط کریم

4نرم افزار کامپیوترواحد رباط کریم

4نقشه کشی معماريواحد رباط کریم

4الکترونیک عمومیواحد رشت

4الکتروتکنیکواحد رشت

4باکتري شناسیواحد رشت

4باکتري شناسی دامپزشکیواحد رشت

4پرستاريواحد رشت

4دامپزشکیواحد رشت

4علمی کاربردي فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد رشت

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد رشت

4علوم آزمایشگاهی دامپزشکیواحد رشت

4علوم کامپیوترواحد رشت

4عمرانواحد رشت

4کاردانی دامپزشکیواحد رشت



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد رشت

4کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد رشت

4کاردانی فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد رشت

4کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات (ICT)واحد رشت

4کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد رشت

4کامپیوترواحد رشت

4ماماییواحد رشت

4مکانیک خودروواحد رشت

4مهندسی اپتیک و لیزرواحد رشت

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد رشت

4مهندسی اجرایی عمرانواحد رشت

4مهندسی برقواحد رشت

4مهندسی برق- الکترونیکواحد رشت

4مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیکواحد رشت

4مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتالواحد رشت

4مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد رشت

4مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد رشت

4مهندسی برق ـ قدرتواحد رشت

4مهندسی پرتو پزشکیواحد رشت

4مهندسی پزشکیواحد رشت

4مهندسی پزشکی-بیومتریالواحد رشت

4مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد رشت

4مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد رشت

4مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد رشت

4مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد رشت

4مهندسی تکنولوژي معماريواحد رشت

4مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد رشت

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد رشت

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد رشت

4مهندسی حرفه اي معماريواحد رشت

4مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد رشت

4مهندسی شیمیواحد رشت

4مهندسی شیمی - صنایع پاالیش ، پتروشیمی و گازواحد رشت

4مهندسی شیمی - طراحی فرآیندواحد رشت

4مهندسی شیمی - مهندسی پلیمرواحد رشت

4مهندسی صنایعواحد رشت

4مهندسی عمرانواحد رشت

4مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد رشت

4مهندسی کامپیوترواحد رشت

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد رشت

4مهندسی کامپیوتر-سیستم هاي نرم افزاريواحد رشت

4مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد رشت

4مهندسی معدنواحد رشت

4مهندسی مکانیکواحد رشت



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی نفتواحد رشت

4مهندسی ورزشواحد رشت

4نرم افزار کامپیوترواحد رشت

4مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وريواحد رشت-پردیس مرکز بین المللی بندرانزلی

4پرستاريواحد رشت-ظرفیت مازاد خودگردان

4ماماییواحد رشت-ظرفیت مازاد خودگردان

4اقتصادواحد رفسنجان

4اقتصاد بازرگانیواحد رفسنجان

4تربیت بدنیواحد رفسنجان

4تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد رفسنجان

4حسابداريواحد رفسنجان

4حقوقواحد رفسنجان

4حقوق - حقوق ثبتیواحد رفسنجان

4حقوق جزا و جرم شناسیواحد رفسنجان

4حقوق خصوصیواحد رفسنجان

4حقوق عمومیواحد رفسنجان

4حقوق قضایی - علوم ثبتیواحد رفسنجان

4حقوق کیفري و جرم شناسیواحد رفسنجان

4روابط بین المللواحد رفسنجان

4روان شناسیواحد رفسنجان

4روان شناسی عمومیواحد رفسنجان

4روانشناسی عمومیواحد رفسنجان

4علمی - کاربردي حقوق قضایی - علوم ثبتیواحد رفسنجان

4علمی - کاربردي حقوق قضایی گرایش علوم ثبتیواحد رفسنجان

4علمی کاربردي حسابداريواحد رفسنجان

4علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگانیواحد رفسنجان

4علوم تربیتیواحد رفسنجان

4علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد رفسنجان

4علوم سیاسیواحد رفسنجان

4علوم قضاییواحد رفسنجان

4کاردانی حسابداريواحد رفسنجان

4کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد رفسنجان

4مدیریت اجراییواحد رفسنجان

4مدیریت آموزشیواحد رفسنجان

4مدیریت دولتیواحد رفسنجان

4مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیواحد رفسنجان

4مدیریت دولتی- مدیریت نیروي انسانیواحد رفسنجان

4مدیریت دولتی-تصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومیواحد رفسنجان

4مدیریت دولتی-مدیریت تحولواحد رفسنجان

4مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد رفسنجان

4مدیریت دولتی - تشکیالت و روشهاواحد رفسنجان

4مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیواحد رفسنجان

4مدیریت دولتی - خط مشی گذاري عمومیواحد رفسنجان

4مدیریت دولتی - طراحی سازمان هاي دولتیواحد رفسنجان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مدیریت دولتی - مدیریت سیستمهاي اطالعاتیواحد رفسنجان

4مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانیواحد رفسنجان

4مدیریت کسب و کار - سیستم هاي اطالعاتی و فناوري اطالعاتواحد رفسنجان

4مدیریت کسب و کار - عملیات و زنجیره تامینواحد رفسنجان

4مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد رفسنجان

4مدیریت وبرنامه ریزي آموزشیواحد رفسنجان

4مطالعات منطقه ايواحد رفسنجان

4مطالعات منطقه اي - مطالعات ایرانواحد رفسنجان

4مطالعات منطقه اي - مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقاواحد رفسنجان

4ارتباط تصویريواحد رودهن

4ارتباط تصویري- ارتباط تصویريواحد رودهن

4الکترونیک عمومیواحد رودهن

4ساختمانواحد رودهن

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد رودهن

4ساختمانهاي بتنیواحد رودهن

4سازهواحد رودهن

4سخت افزار کامپیوترواحد رودهن

4طراحی شهريواحد رودهن

4طراحی صنعتیواحد رودهن

4طراحی و برنامه ریزي شهري ومنطقه ايواحد رودهن

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد رودهن

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد رودهن

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد رودهن

4علمی کاربردي عمران ـ سدوشبکهواحد رودهن

4علمی کاربردي گرافیک- گرافیکواحد رودهن

4علمی کاربردي معماريواحد رودهن

4علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد رودهن

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد رودهن

4عمرانواحد رودهن

4عمران - سد و شبکهواحد رودهن

4فتوگرافیک گرافیکواحد رودهن

4کاردانی فنی عمران - منابع آب هاي سطحیواحد رودهن

4کاردان فنی عمران-زیرسازي راهواحد رودهن

4کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد رودهن

4کاردان فنی عمران -آب و فاضالبواحد رودهن

4کاردان فنی عمران -سدوشبکهواحد رودهن

4کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد رودهن

4کاردانی فنی عمرانواحد رودهن

4کاردانی معماريواحد رودهن

4کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد رودهن

4کارهاي عمومی ساختمانواحد رودهن

4کامپیوترواحد رودهن

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد رودهن



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4گرافیکواحد رودهن

4گرافیک-گرافیکواحد رودهن

4محیط زیستواحد رودهن

4معماريواحد رودهن

4معماري داخلیواحد رودهن

4معماري سنتیواحد رودهن

4مکانیک خودروواحد رودهن

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد رودهن

4مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکیواحد رودهن

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد رودهن

4مهندسی اجرایی عمرانواحد رودهن

4مهندسی برقواحد رودهن

4مهندسی برق- الکترونیکواحد رودهن

4مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد رودهن

4مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیکواحد رودهن

4مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد رودهن

4مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژيواحد رودهن

4مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستمهاي انرژي الکتریکیواحد رودهن

4مهندسی برق - سامانه هاي برقی حمل و نقلواحد رودهن

4مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتالواحد رودهن

4مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد رودهن

4مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد رودهن

4مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد رودهن

4مهندسی برق ـ قدرتواحد رودهن

4مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد رودهن

4مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد رودهن

4مهندسی تکنولوژي سخت افزار کامپیوترواحد رودهن

4مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزاري رایانهواحد رودهن

4مهندسی تکنولوژي عمران- آب و فاضالبواحد رودهن

4مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد رودهن

4مهندسی تکنولوژي متالورژي-ذوب فلزاتواحد رودهن

4مهندسی تکنولوژي مخابرات- سوئیچواحد رودهن

4مهندسی تکنولوژي مخابرات - سوئیچ هاي شبکه ثابتواحد رودهن

4مهندسی تکنولوژي معماريواحد رودهن

4مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد رودهن

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد رودهن

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد رودهن

4مهندسی حرفه اي معماريواحد رودهن

4مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد رودهن

4مهندسی حرفه اي مواد ریخته گريواحد رودهن

4مهندسی شهرسازيواحد رودهن

4مهندسی صنایعواحد رودهن



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی صنایع-برنامه ریزي ومدیریت تولیدواحد رودهن

4مهندسی صنایع-تحقیق درعملیات ومهندسی سیستمواحد رودهن

4مهندسی صنایع - بهینه سازي سیستم هاواحد رودهن

4مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وريواحد رودهن

4مهندسی صنایع - مهندسی صنایعواحد رودهن

4مهندسی عمرانواحد رودهن

4مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد رودهن

4مهندسی عمران-خاكواحد رودهن

4مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد رودهن

4مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد رودهن

4مهندسی عمران - زلزلهواحد رودهن

4مهندسی عمران - سازهواحد رودهن

4مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد رودهن

4مهندسی عمران - مدیریت منابع آبواحد رودهن

4مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد رودهن

4مهندسی عمران - مهندسی راه و ترابريواحد رودهن

4مهندسی عمران - مهندسی زلزلهواحد رودهن

4مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد رودهن

4مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آبواحد رودهن

4مهندسی عمران -آبواحد رودهن

4مهندسی عمران -راهواحد رودهن

4مهندسی عمران -سازه هاي هیدرولیکیواحد رودهن

4مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد رودهن

4مهندسی فناوري اطالعاتواحد رودهن

4مهندسی فناوري متالورژي - ذوب فلزاتواحد رودهن

4مهندسی فناوري متالورژي - ذوب فلزاتواحد رودهن

4مهندسی فناوري مخابرات - سوئیچ هاي شبکه ثابتواحد رودهن

4مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد رودهن

4مهندسی کامپیوترواحد رودهن

4مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد رودهن

4مهندسی کامپیوتر- معماري سیستم هاي کامپیوتريواحد رودهن

4مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد رودهن

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد رودهن

4مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد رودهن

4مهندسی معماريواحد رودهن

4مهندسی مکانیکواحد رودهن

4مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد رودهن

4مهندسی مکانیک - مکانیک در طراحی جامداتواحد رودهن

4مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد رودهن

4مهندسی مواد و متالورژيواحد رودهن

4مهندسی مواد و متالورژي - مهندسی متالورژيواحد رودهن

4مهندسی مواد و متالورژي - مهندسی موادواحد رودهن

4نرم افزار کامپیوترواحد رودهن

4نقشه کشی معماريواحد رودهن



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4نقشه کشی معماري- معماريواحد رودهن

4ارتباط تصویريواحد زاهدان

4الهیات و معارف اسالمیواحد زاهدان

4الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد زاهدان

4الهیات و معارف اسالمی - فلسفه و حکمت اسالمیواحد زاهدان

4امور گمرکیواحد زاهدان

4آموزش ابتداییواحد زاهدان

4آموزش الهیات و معارف اسالمیواحد زاهدان

4آموزش دینی - عربیواحد زاهدان

4آموزش دینی و عربیواحد زاهدان

4آموزش ریاضیواحد زاهدان

4آموزش زبان انگلیسیواحد زاهدان

4آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد زاهدان

4آموزش علوم تجربیواحد زاهدان

4آموزش و پرورش ابتداییواحد زاهدان

4پرستاريواحد زاهدان

4پزشکیواحد زاهدان

4تربیت کودكواحد زاهدان

4تربیت بدنیواحد زاهدان

4تربیت بدنی - مربیگريواحد زاهدان

4تربیت بدنی - معلمیواحد زاهدان

4تربیت بدنی - معلمی تربیت بدنیواحد زاهدان

4تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد زاهدان

4تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد زاهدان

4تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد زاهدان

4تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد زاهدان

4تربیت معلم آموزش ریاضیواحد زاهدان

4تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد زاهدان

4تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد زاهدان

4تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد زاهدان

4تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد زاهدان

4جامعه شناسیواحد زاهدان

4جغرافیاواحد زاهدان

4جغرافیا-برنامه ریزي توریسمواحد زاهدان

4جغرافیا و برنامه ریزي شهريواحد زاهدان

4جغرافیا و برنامه ریزي شهري - آمایش شهريواحد زاهدان

4جغرافیا و برنامه ریزي گردشگريواحد زاهدان

واحد زاهدان

جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري - برنامه ریزي فضایی و مجتمع 

4هاي گردشگري

4حسابداريواحد زاهدان

4حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد زاهدان

4حقوقواحد زاهدان

4حقوق - حقوق ثبتیواحد زاهدان

4حقوق جزا و جرم شناسیواحد زاهدان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4حقوق خصوصیواحد زاهدان

4حقوق عمومیواحد زاهدان

4دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد زاهدان

4دبیري تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد زاهدان

4دبیري زبان انگلیسیواحد زاهدان

4دبیري زبان وادبیات فارسیواحد زاهدان

4دبیري علوم تجربیواحد زاهدان

4دینی وعربیواحد زاهدان

4راهنمایی و مشاوره - مشاورهواحد زاهدان

4روان شناسیواحد زاهدان

4روان شناسی بالینیواحد زاهدان

4روان شناسی تربیتیواحد زاهدان

4روان شناسی عمومیواحد زاهدان

4روانشناسیواحد زاهدان

4روانشناسی بالینیواحد زاهدان

4روانشناسی تربیتیواحد زاهدان

4روانشناسی عمومیواحد زاهدان

4ریاضیواحد زاهدان

4ریاضی - ریاضی کاربرديواحد زاهدان

4ریاضی کاربردي ـ آنالیز عدديواحد زاهدان

4ریاضی کاربردي ـ تحقیق در عملیاتواحد زاهدان

4ریاضیات و کاربردهاواحد زاهدان

4زبان شناسیواحد زاهدان

4زبان وادبیات انگلیسیواحد زاهدان

4زبان وادبیات عربیواحد زاهدان

4زبان وادبیات فارسیواحد زاهدان

4زبانشناسی همگانیواحد زاهدان

4زمین شناسیواحد زاهدان

4زمین شناسی - سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسیواحد زاهدان

4زمین شناسی -زمین شناسی مهندسیواحد زاهدان

4زمین شناسی زیست محیطیواحد زاهدان

4زمین شناسی کاربرديواحد زاهدان

4زمین شناسی مهندسیواحد زاهدان

4زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد زاهدان

4سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسیواحد زاهدان

4شیمی- محضواحد زاهدان

4شیمی - شیمی پلیمرواحد زاهدان

4شیمی -شیمی آلیواحد زاهدان

4شیمی محضواحد زاهدان

4علمی - کاربردي مربی بهداشت مدارسواحد زاهدان

4علمی کاربردي ارتباط تصویريواحد زاهدان

4علمی کاربردي حسابداريواحد زاهدان

4علمی کاربردي معماريواحد زاهدان

4علمی کاربردي هنرهاي تجسمی-نقاشیواحد زاهدان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4علوم اجتماعی -جامعه شناسیواحد زاهدان

4علوم آزمایشگاهیواحد زاهدان

4علوم تجربیواحد زاهدان

4علوم تربیتیواحد زاهدان

4علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد زاهدان

4علوم زمین - رسوب شناسیواحد زاهدان

4علوم زمین - رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبیواحد زاهدان

4علوم زمین - زمین شناسی زیست محیطیواحد زاهدان

4علوم زمین - زمین شناسی مهندسیواحد زاهدان

4علوم زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسیواحد زاهدان

4علوم سیاسیواحد زاهدان

4علوم سیاسی - مسائل ایرانواحد زاهدان

4علوم قرآن و حدیثواحد زاهدان

4علوم کامپیوترواحد زاهدان

4علوم ورزشیواحد زاهدان

4فتوگرافیک گرافیکواحد زاهدان

4فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد زاهدان

4فلسفه و کالم اسالمیواحد زاهدان

4کاردانی امور گمرکیواحد زاهدان

4کاردانی آموزش دینی و عربیواحد زاهدان

4کاردانی آموزش ریاضیواحد زاهدان

4کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد زاهدان

4کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد زاهدان

4کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد زاهدان

4کاردانی حسابداريواحد زاهدان

4کاردانی علوم ورزشیواحد زاهدان

4کاردانی مدیریت گمرکیواحد زاهدان

4کاردانی معماريواحد زاهدان

4کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد زاهدان

4کودکیاري -مربی بهداشت مدارسواحد زاهدان

4گرافیک-گرافیکواحد زاهدان

4ماماییواحد زاهدان

4مترجمی زبان انگلیسیواحد زاهدان

4محیط زیست - مدیریت محیط زیستواحد زاهدان

4مدیریت اجراییواحد زاهدان

4مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)واحد زاهدان

4مدیریت آموزشیواحد زاهدان

4مدیریت بازرگانیواحد زاهدان

4مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد زاهدان

4مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (اچ اس اي)واحد زاهدان

4مدیریت دولتیواحد زاهدان

4مدیریت دولتی-رفتارسازمانیواحد زاهدان

4مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد زاهدان

4مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانیواحد زاهدان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مدیریت صنعتیواحد زاهدان

4مدیریت کسب و کار - استراتژيواحد زاهدان

4مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد زاهدان

4مربی بهداشت مدارسواحد زاهدان

4مربی بهداشت مدارسواحد زاهدان

4مطالعات خانوادهواحد زاهدان

4معارف اسالمیواحد زاهدان

4معماريواحد زاهدان

4مهندسی شهرسازيواحد زاهدان

4مهندسی معماريواحد زاهدان

4نقاشیواحد زاهدان

4هنرهاي تجسمی ـ نقاشیواحد زاهدان

4آموزش زبان انگلیسیواحد زاهدان-پردیس واحد چابهار

4جغرافیا و برنامه ریزي شهريواحد زاهدان-پردیس واحد چابهار

4جغرافیا و برنامه ریزي گردشگريواحد زاهدان-پردیس واحد چابهار

4حسابداريواحد زاهدان-پردیس واحد چابهار

4زبان وادبیات فارسیواحد زاهدان-پردیس واحد چابهار

4علوم اجتماعی -جامعه شناسیواحد زاهدان-پردیس واحد چابهار

4محیط زیست - مدیریت محیط زیستواحد زاهدان-پردیس واحد چابهار

4مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد زاهدان-پردیس واحد چابهار

4پرستاريواحد زاهدان-ظرفیت مازاد خودگردان

4پزشکیواحد زاهدان-ظرفیت مازاد خودگردان

4علوم آزمایشگاهیواحد زاهدان-ظرفیت مازاد خودگردان

4ماماییواحد زاهدان-ظرفیت مازاد خودگردان

4ارتباط تصویريواحد زنجان

4الکترونیک عمومیواحد زنجان

4الکتروتکنیکواحد زنجان

4الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد زنجان

4انرژي و معماريواحد زنجان

4آمارواحد زنجان

4آمار و کاربردهاواحد زنجان

4آموزش علوم تجربیواحد زنجان

4بازیگريواحد زنجان

4برق - قدرتواحد زنجان

4برنامه ریزي شهريواحد زنجان

4پرستاريواحد زنجان

4تربیت معلم آموزش ریاضیواحد زنجان

4تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد زنجان

4حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد زنجان

4دبیري علوم تجربیواحد زنجان

4راه و ترابريواحد زنجان

4ریاضیواحد زنجان

4ریاضیات و کاربردهاواحد زنجان

4زیست شناسی - سلولی و مولکولیواحد زنجان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4زیست شناسی - علوم جانوريواحد زنجان

4زیست شناسی - علوم جانوري گرایش فیزیولوژي جانوريواحد زنجان

4زیست شناسی - علوم گیاهیواحد زنجان

4زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد زنجان

4زیست شناسی -ژنتیکواحد زنجان

4زیست شناسی جانوريواحد زنجان

4زیست شناسی جانوري - فیزیولوژيواحد زنجان

4زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد زنجان

4زیست شناسی سلولی و مولکولی-زیست فناوريواحد زنجان

4زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد زنجان

4زیست شناسی سلولی و مولکولی ـ ژنتیکواحد زنجان

4زیست شناسی گیاهیواحد زنجان

4زیست فناوريواحد زنجان

4زیست فناوري - میکروبیواحد زنجان

4زیست فناوري (بیوتکنولوژي) گرایش میکروبیواحد زنجان

4زیست فناوري میکروبیواحد زنجان

4ژنتیکواحد زنجان

4ساختمانواحد زنجان

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد زنجان

4سازهواحد زنجان

4شیمی- کاربرديواحد زنجان

4شیمی - شیمی داروییواحد زنجان

4شیمی - نانوشیمیواحد زنجان

4شیمی -شیمی آلیواحد زنجان

4شیمی -شیمی تجزیهواحد زنجان

4شیمی -شیمی فیزیکواحد زنجان

4شیمی داروییواحد زنجان

4شیمی کاربرديواحد زنجان

4شیمی گرایش شیمی آلیواحد زنجان

4شیمی گرایش شیمی داروییواحد زنجان

4شیمی محضواحد زنجان

4صنایع شیمیاییواحد زنجان

4صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییواحد زنجان

4صنایع فلزي - صنایع فلزيواحد زنجان

4طراحی پارچهواحد زنجان

4طراحی شهريواحد زنجان

4طراحی صنعتیواحد زنجان

4طراحی لباسواحد زنجان

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد زنجان

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد زنجان

4علمی - کاربردي صنایع شیمیایی - صنایع شیمیاییواحد زنجان

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد زنجان

4علمی - کاربردي گرافیکواحد زنجان

4علمی کاربردي ارتباط تصویريواحد زنجان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4علمی کاربردي برق - قدرتواحد زنجان

4علمی کاربردي شهرسازيواحد زنجان

4علمی کاربردي عمران-آب وفاضالبواحد زنجان

4علمی کاربردي معماريواحد زنجان

4علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد زنجان

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد زنجان

4علوم تجربیواحد زنجان

4علوم جانوريواحد زنجان

4علوم جانوري - فیزیولوژي جانوريواحد زنجان

4علوم کامپیوترواحد زنجان

4علوم کامپیوترواحد زنجان

4علوم گیاهیواحد زنجان

4علوم و فناوري نانو - نانو شیمیواحد زنجان

4عمرانواحد زنجان

4فیزیکواحد زنجان

4فیزیک- اتمی و مولکولیواحد زنجان

4فیزیک - حالت جامدواحد زنجان

4فیزیک - فیزیک پالسماواحد زنجان

4کاردانی معماري سنتیواحد زنجان

4کاردان فنی الکترونیکواحد زنجان

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد زنجان

4کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبریدواحد زنجان

4کاردان فنی صنایع اتومبیلواحد زنجان

4کاردان فنی عمران-پل سازي وابنیه فنیواحد زنجان

4کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد زنجان

4کاردان فنی عمران -آب و فاضالبواحد زنجان

4کاردان فنی عمران ـ نقشه برداري ( ژئودزي)واحد زنجان

4کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد زنجان

4کاردان فنی مکانیک -صنایع اتومبیلواحد زنجان

4کاردان فنی مکانیک ـتاسیسات تهویه وتبریدواحد زنجان

4کاردانی آمارواحد زنجان

4کاردانی فنی برقواحد زنجان

4کاردانی فنی تجهیزات پزشکی _ تجهیزات اتاق عملواحد زنجان

4کاردانی فنی شهرسازيواحد زنجان

4کاردانی فنی عمرانواحد زنجان

4کاردانی فنی مکانیکواحد زنجان

4کاردانی گرافیکواحد زنجان

4کاردانی معماريواحد زنجان

4کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد زنجان

4کاردانی نقشه برداريواحد زنجان

4کارهاي عمومی ساختمانواحد زنجان

4کامپیوترواحد زنجان

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد زنجان

4ماماییواحد زنجان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4متالورژي استخراجیواحد زنجان

4مدیریت پروژه و ساختواحد زنجان

4معماريواحد زنجان

4معماري سنتیواحد زنجان

4معماري و انرژيواحد زنجان

4مکانیک خاك و پیواحد زنجان

4مکانیک خودروواحد زنجان

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد زنجان

4مهندسی اپتیک و لیزرواحد زنجان

4مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکیواحد زنجان

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد زنجان

4مهندسی اپتیک و لیزرواحد زنجان

4مهندسی اجرایی عمرانواحد زنجان

4مهندسی برقواحد زنجان

4مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد زنجان

4مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد زنجان

4مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژيواحد زنجان

4مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستمهاي انرژي الکتریکیواحد زنجان

4مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتالواحد زنجان

4مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد زنجان

4مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد زنجان

4مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد زنجان

4مهندسی برق - کنترلواحد زنجان

4مهندسی برق ـ قدرتواحد زنجان

4مهندسی پزشکیواحد زنجان

4مهندسی پزشکی-بیومتریالواحد زنجان

4مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد زنجان

4مهندسی پزشکی - بیومکانیکواحد زنجان

4مهندسی پلیمرواحد زنجان

4مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد زنجان

4مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد زنجان

4مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد زنجان

4مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد زنجان

4مهندسی تکنولوژي متالورژي-ذوب فلزاتواحد زنجان

4مهندسی تکنولوژي معماريواحد زنجان

4مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد زنجان

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد زنجان

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد زنجان

4مهندسی حرفه اي معماريواحد زنجان

4مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد زنجان

4مهندسی حرفه اي مواد ریخته گريواحد زنجان

4مهندسی شهرسازيواحد زنجان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی صنایعواحد زنجان

4مهندسی صنایع - برنامه ریزي و تحلیل سیستمهاواحد زنجان

4مهندسی صنایع - مهندسی مالیواحد زنجان

4مهندسی عمرانواحد زنجان

4مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد زنجان

4مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد زنجان

4مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد زنجان

4مهندسی عمران - سازهواحد زنجان

4مهندسی عمران - عمرانواحد زنجان

4مهندسی عمران - مدیریت منابع آبواحد زنجان

4مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد زنجان

4مهندسی عمران - مهندسی راه و ترابريواحد زنجان

4مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آبواحد زنجان

4مهندسی عمران - نقشه برداريواحد زنجان

4مهندسی عمران -راه وترابريواحد زنجان

4مهندسی عمران -مکانیک خاك وپیواحد زنجان

4مهندسی فناوري ارتباطات و اطالعات ICT- مخابرات نوريواحد زنجان

4مهندسی فناوري اطالعاتواحد زنجان

4مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي ارتباطی و کامپیوتريواحد زنجان

4مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي کامپیوتريواحد زنجان

4مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقواحد زنجان

4مهندسی فناوري متالورژي - ذوب فلزاتواحد زنجان

4مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد زنجان

4مهندسی کامپیوترواحد زنجان

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد زنجان

4مهندسی کامپیوتر - شبکه هاي کامپیوتريواحد زنجان

4مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد زنجان

4مهندسی متالورژي و مواد - متالورژي استخراجیواحد زنجان

4مهندسی معماريواحد زنجان

4مهندسی مکاترونیکواحد زنجان

واحد زنجان

مهندسی مکاترونیک گرایش طراحی رباتها و سیستمهاي 

4مکاترونیکی

4مهندسی مکانیکواحد زنجان

4مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد زنجان

4مهندسی مواد و متالورژيواحد زنجان

4مهندسی مواد و متالورژي - مهندسی متالورژيواحد زنجان

4مهندسی نقشه برداريواحد زنجان

4مهندسی هسته ايواحد زنجان

4میکروبیولوژيواحد زنجان

4میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زاواحد زنجان

4میکروبیولوژي - میکروب هاي بیماري زاواحد زنجان

4نانوشیمیواحد زنجان

4نانوفیزیکواحد زنجان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4نرم افزار کامپیوترواحد زنجان

4نقاشیواحد زنجان

4نقشه برداريواحد زنجان

4نقشه برداري - نقشه برداريواحد زنجان

4نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد زنجان

4نقشه کشی معماري- معماريواحد زنجان

4هنرهاي تجسمی - گرافیکواحد زنجان

4پرستاريواحد زنجان-ظرفیت مازاد خودگردان

4ماماییواحد زنجان-ظرفیت مازاد خودگردان

4الکترونیک عمومیواحد ساري

4الکتروتکنیکواحد ساري

4امور دامی - تکنولوژي پرورش طیورواحد ساري

4آموزش ریاضیواحد ساري

4آموزش علوم تجربیواحد ساري

4برق - قدرتواحد ساري

4تاسیساتواحد ساري

4تاسیسات -تهویه مطبوعواحد ساري

4تأسیسات -تبریدواحد ساري

4تربیت معلم آموزش ریاضیواحد ساري

4تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد ساري

4ترویج و آموزش کشاورزيواحد ساري

4ترویج و آموزش کشاورزي پایدارواحد ساري

واحد ساري

ترویج و آموزش کشاورزي پایدار - ترویج کشاورزي پایدار و منابع 

4طبیعی

4تکنولوژي چوبواحد ساري

4تکنولوژي محیط زیستواحد ساري

4جوشکاريواحد ساري

4حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد ساري

4دبیري علوم تجربیواحد ساري

4ریاضیواحد ساري

4ریاضی - دبیري ریاضیواحد ساري

4ریاضی - ریاضی کاربرديواحد ساري

4ریاضی - ریاضی محضواحد ساري

4ریاضی کاربرديواحد ساري

4ریاضی کاربردي - بهینه سازيواحد ساري

4ریاضی کاربردي ـ آنالیز عدديواحد ساري

4ریاضی کاربردي ـ تحقیق در عملیاتواحد ساري

4ریاضی محضواحد ساري

4ریاضی محض-آنالیزواحد ساري

4ریاضی محض-جبرواحد ساري

4ریاضی محض - هندسه - توپولوژيواحد ساري

4ریاضیات و کاربردهاواحد ساري

4زمین شناسیواحد ساري

4زیست شناسیواحد ساري



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4زیست شناسی- عمومیواحد ساري

واحد ساري

زیست شناسی - علوم جانوري گرایش زیست شناسی سلولی و 

4تکوینی

4زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینیواحد ساري

4زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد ساري

4زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولیواحد ساري

4زیست شناسی جانوري - زیست شناسی سلولی و تکوینیواحد ساري

4زیست شناسی جانوري - سلولی و تکوینیواحد ساري

4زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد ساري

4زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولیواحد ساري

4زیست شناسی گیاهی- زیست شناسی سلولی و تکوینیواحد ساري

4زیست شناسی گیاهی - سلولی و تکوینیواحد ساري

4شیمی -شیمی آلیواحد ساري

4شیمی -شیمی کاربرديواحد ساري

4علمی - کاربردي تاسیسات - تبریدواحد ساري

4علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعواحد ساري

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد ساري

4علمی کاربردي برق - قدرتواحد ساري

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد ساري

4علوم تجربیواحد ساري

4علوم کامپیوترواحد ساري

4علوم کامپیوترواحد ساري

4علوم کامپیوتر - الگوریتم و نظریه محاسبهواحد ساري

4علوم کامپیوتر - سیستم هاي کامپیوتريواحد ساري

4علوم کامپیوتر - محاسبات نرم و هوش مصنوعیواحد ساري

4علوم و صنایع غذاییواحد ساري

4علوم و صنایع غذایی - مهندسی مواد و طراحی صنایع غذاییواحد ساري

4علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد ساري

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذاییواحد ساري

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذاییواحد ساري

4عمرانواحد ساري

4فیزیکواحد ساري

4فیزیک - اتمیواحد ساري

4فیزیک - حالت جامدواحد ساري

4فیزیک - ذرات بنیادي و نظریه میدان هاواحد ساري

4فیزیک - ذرات بنیادي و نظریه میدانهاواحد ساري

4فیزیک - فیزیک ماده چگالواحد ساري

4فیزیک - فیزیک ماده چگالواحد ساري

4فیزیک - هسته ايواحد ساري

4فیزیک - هواشناسیواحد ساري

4فیزیک کاربرديواحد ساري

4قدرت -الکتروتکنیکواحد ساري



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبریدواحد ساري

4کاردان فنی مکانیک - تاسیسات بهداشتی و گازرسانیواحد ساري

4کاردان فنی مکانیک ـتاسیسات تهویه وتبریدواحد ساري

4کاردانی تکنولوژي محیط زیستواحد ساري

4کاردانی فنی برقواحد ساري

4کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد ساري

4کامپیوترواحد ساري

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد ساري

4مکانیک خودروواحد ساري

4مهندسی فناوري اطالعات - رسانهواحد ساري

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد ساري

4مهندسی اجرایی عمرانواحد ساري

4مهندسی برقواحد ساري

4مهندسی برق- الکترونیکواحد ساري

4مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد ساري

4مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیکواحد ساري

4مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد ساري

4مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستمهاي انرژي الکتریکیواحد ساري

4مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتالواحد ساري

4مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد ساري

4مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد ساري

4مهندسی برق - شبکه هاي مخابراتیواحد ساري

4مهندسی برق - کنترلواحد ساري

4مهندسی برق - مخابراتواحد ساري

4مهندسی برق - مخابرات سیستمواحد ساري

4مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد ساري

4مهندسی برق ـ قدرتواحد ساري

واحد ساري

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

4سیستمهاي تحت شبکه

4مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد ساري

4مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد ساري

4مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد ساري

4مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد ساري

4مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد ساري

4مهندسی تکنولوژي سخت افزار کامپیوترواحد ساري

4مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزاري رایانهواحد ساري

4مهندسی تکنولوژي صنایع چوب - سازه هاي چوبیواحد ساري

4مهندسی تکنولوژي صنایع چوب و کاغذ - سازه هاي چوبیواحد ساري

4مهندسی تکنولوژي معماريواحد ساري

4مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد ساري

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد ساري

4مهندسی چوب و کاغذواحد ساري

4مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد ساري



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد ساري

4مهندسی حرفه اي معماريواحد ساري

4مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد ساري

4مهندسی رباتیکواحد ساري

4مهندسی شیمیواحد ساري

4مهندسی صنایعواحد ساري

4مهندسی صنایع چوب و فرآورده هاي سلولزيواحد ساري

4مهندسی صنایع چوب و فرآورده هاي سلولزي - صنایع سلولزيواحد ساري

4مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد ساري

4مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد ساري

4مهندسی فضاي سبزواحد ساري

4مهندسی فناوري اطالعاتواحد ساري

4مهندسی فناوري شبکه هاي توزیع برقواحد ساري

4مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد ساري

4مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد ساري

4مهندسی کامپیوترواحد ساري

4مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد ساري

4مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد ساري

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد ساري

4مهندسی کامپیوتر-سیستم هاي نرم افزاريواحد ساري

4مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد ساري

4مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکزواحد ساري

4مهندسی کشاورزي - ترویج و آموزش کشاورزيواحد ساري

4مهندسی مکاترونیکواحد ساري

4مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولیدواحد ساري

واحد ساري

مهندسی مکاترونیک گرایش ارتباطات جنبی انسان-ماشین-

4کامپیوتر

واحد ساري

مهندسی مکاترونیک گرایش طراحی رباتها و سیستمهاي 

4مکاترونیکی

4مهندسی مکانیکواحد ساري

4مهندسی مکانیک-حرارت و سیاالتواحد ساري

4مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد ساري

4مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدواحد ساري

4مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت و سیاالتواحد ساري

4مهندسی مکانیک - مکانیک در طراحی جامداتواحد ساري

4مهندسی مکانیک -طراحی جامداتواحد ساري

4مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد ساري

4مهندسی منابع طبیعی - مهندسی چوب و کاغذواحد ساري

4مهندسی منابع طبیعی -صنایع چوبواحد ساري

4مهندسی مواد و متالورژيواحد ساري

4مهندسی نقشه برداريواحد ساري

4مهندسی هسته ايواحد ساري

4مهندسی هوا فضاواحد ساري



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4نرم افزار کامپیوترواحد ساري

4نقشه کشی معماري- معماريواحد ساري

4اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد ساوه

4الکترونیک عمومیواحد ساوه

4الکتروتکنیکواحد ساوه

4الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد ساوه

4الکتروتکنیک - الکترونیک عمومیواحد ساوه

4الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد ساوه

4الکترونیکواحد ساوه

4الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد ساوه

4امور دامیواحد ساوه

4امور دامی - تکنولوژي پرورش دامواحد ساوه

4امور دامی - تکنولوژي پرورش طیورواحد ساوه

4امور زراعی و باغیواحد ساوه

4امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیواحد ساوه

4امور زراعی و باغی-تکنولوژي تولیدات زراعیواحد ساوه

4ایمنی صنعتی و محیط کارواحد ساوه

4آموزش ریاضیواحد ساوه

4بیوشیمیواحد ساوه

4تربیت معلم آموزش ریاضیواحد ساوه

4تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد ساوه

4تولید صنعتیواحد ساوه

4تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد ساوه

4حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد ساوه

4ریاضیواحد ساوه

4ریاضی - دبیري ریاضیواحد ساوه

4ریخته گريواحد ساوه

4زراعتواحد ساوه

4زراعت واصالح نباتاتواحد ساوه

4زیست شناسی - سلولی و تکوینی گیاهیواحد ساوه

4زیست شناسی - علوم جانوري گرایش فیزیولوژي جانوريواحد ساوه

4زیست شناسی - علوم گیاهیواحد ساوه

4زیست شناسی - علوم گیاهی -فیزیولوژي گیاهیواحد ساوه

4زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینیواحد ساوه

4زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژيواحد ساوه

4زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژي گیاهیواحد ساوه

4زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد ساوه

4زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولیواحد ساوه

4زیست شناسی جانوري - فیزیولوژيواحد ساوه

4زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد ساوه

4زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمیواحد ساوه

4زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولیواحد ساوه

4زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد ساوه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4زیست شناسی گیاهیواحد ساوه

4زیست شناسی گیاهی - سیستماتیک و بوم شناسیواحد ساوه

4زیست فناوريواحد ساوه

4ساخت و تولیدواحد ساوه

4سرامیکواحد ساوه

4شیمیواحد ساوه

4شیمی- کاربرديواحد ساوه

4شیمی - شیمی داروییواحد ساوه

4شیمی -شیمی آلیواحد ساوه

4شیمی -شیمی تجزیهواحد ساوه

4شیمی -شیمی فیزیکواحد ساوه

4شیمی -شیمی کاربرديواحد ساوه

4شیمی -شیمی معدنیواحد ساوه

4شیمی آلیواحد ساوه

4شیمی تجزیهواحد ساوه

4شیمی کاربرديواحد ساوه

4شیمی گرایش شیمی داروییواحد ساوه

4شیمی محضواحد ساوه

4شیمی معدنیواحد ساوه

4صنایع شیمیاییواحد ساوه

4صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییواحد ساوه

4صنایع فلزي-جوشکاريواحد ساوه

4صنایع فلزي - صنایع فلزيواحد ساوه

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد ساوه

4علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد ساوه

4علمی - کاربردي امور دامی - تکنولوژي پرورش دامواحد ساوه

4علمی - کاربردي صنایع فلزي - صنایع فلزيواحد ساوه

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد ساوه

4علمی - کاربردي متالورژي - ریخته گريواحد ساوه

4علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیواحد ساوه

4علمی کاربردي امور زراعی و باغی - تکنولوژي تولیدات زراعیواحد ساوه

4علمی کاربردي امورزراعی وباغی-تکنولوژي تولیدات باغیواحد ساوه

4علمی کاربردي برق صنعتیواحد ساوه

4علمی کاربردي ساخت و تولیدواحد ساوه

4علمی کاربردي متالورژي-ذوب فلزاتواحد ساوه

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد ساوه

4علوم باغبانیواحد ساوه

4علوم باغبانی-فیزیولوژي و اصالح گیاهان دارویی، ادویه اي و عطريواحد ساوه

4علوم باغبانی-گیاهان دارویی ، ادویه اي و نوشابه ايواحد ساوه

4علوم دامیواحد ساوه

4علوم دامی - تغذیه دامواحد ساوه

4علوم دامی - ژنتیک و اصالح دام و طیورواحد ساوه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4علوم دامی - فیزیولوژي دامواحد ساوه

4علوم دامی - مدیریت دامپروريواحد ساوه

4علوم گیاهیواحد ساوه

4علوم و مهندسی باغبانیواحد ساوه

4علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان داروییواحد ساوه

4علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد ساوه

4عمرانواحد ساوه

4فناوري پرورش دامواحد ساوه

4فناوري تولیدات باغیواحد ساوه

4فناوري تولیدات زراعیواحد ساوه

4فیزیکواحد ساوه

4قدرت -الکتروتکنیکواحد ساوه

4کاردانی فنی عمران - بتنواحد ساوه

4کاردانی فنی متالورژي - ریخته گريواحد ساوه

4کاردان فنی الکترونیکواحد ساوه

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد ساوه

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد ساوه

4کاردان فنی ریخته گريواحد ساوه

4کاردان فنی ساختمانهاي بتنیواحد ساوه

4کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد ساوه

ـ ساخت و تولیدواحد ساوه 4کاردان فنی مکانیک 

4کاردان فنی مواد-ریخته گريواحد ساوه

4کاردان فنی مواد-سرامیکواحد ساوه

4کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات (ICT)واحد ساوه

4کاردانی فنی برقواحد ساوه

4کاردانی فنی مکانیکواحد ساوه

4کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد ساوه

4کامپیوترواحد ساوه

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد ساوه

4گیاه پزشکیواحد ساوه

4متالورژيواحد ساوه

4متالورژي-ریخته گريواحد ساوه

4متالورژي استخراجیواحد ساوه

4متالورژي صنعتیواحد ساوه

4متالورژي ومواد-سرامیکواحد ساوه

4معماريواحد ساوه

4مکانیک خودروواحد ساوه

4مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکیواحد ساوه

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد ساوه

4مهندسی اجرایی عمرانواحد ساوه

4مهندسی برقواحد ساوه

4مهندسی برق- الکترونیکواحد ساوه

4مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد ساوه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی برق- کنترل و سیستمواحد ساوه

4مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیکواحد ساوه

4مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد ساوه

4مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستمهاي انرژي الکتریکیواحد ساوه

4مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتالواحد ساوه

4مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد ساوه

4مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد ساوه

4مهندسی برق - کنترلواحد ساوه

4مهندسی برق - مخابراتواحد ساوه

4مهندسی برق - مخابرات سیستمواحد ساوه

4مهندسی برق - مخابرات نوريواحد ساوه

4مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد ساوه

4مهندسی برق ـ قدرتواحد ساوه

4مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد ساوه

4مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد ساوه

4مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد ساوه

4مهندسی تکنولوژي ساخت و تولیدواحد ساوه

4مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد ساوه

4مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید-قالبسازيواحد ساوه

4مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیاییواحد ساوه

4مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد ساوه

4مهندسی تکنولوژي متالورژي-ذوب فلزاتواحد ساوه

4مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد ساوه

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد ساوه

4مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد ساوه

4مهندسی تولیدات دامیواحد ساوه

4مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد ساوه

4مهندسی حرفه اي ایمنی صنعتیواحد ساوه

4مهندسی حرفه اي ساخت و تولیدواحد ساوه

4مهندسی حرفه اي صنایع شیمیاییواحد ساوه

4مهندسی حرفه اي علوم دامیواحد ساوه

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد ساوه

4مهندسی حرفه اي معماريواحد ساوه

4مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد ساوه

4مهندسی حرفه اي مواد ریخته گريواحد ساوه

4مهندسی زراعتواحد ساوه

4مهندسی شیمیواحد ساوه

4مهندسی شیمی-بیوتکنولوژي و مهندسی بیوشیمیواحد ساوه

4مهندسی صنایعواحد ساوه

4مهندسی صنایع - بهینه سازي سیستم هاواحد ساوه

4مهندسی صنایع - تولید صنعتیواحد ساوه

4مهندسی صنایع - مهندسی صنایعواحد ساوه

4مهندسی صنایع - مهندسی مالیواحد ساوه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی علوم دامیواحد ساوه

4مهندسی عمرانواحد ساوه

4مهندسی عمران - زلزلهواحد ساوه

4مهندسی عمران - سازهواحد ساوه

4مهندسی عمران - مهندسی زلزلهواحد ساوه

4مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد ساوه

4مهندسی فناوري ساخت و تولید - قالبسازيواحد ساوه

4مهندسی فناوري صنایع شیمیاییواحد ساوه

4مهندسی فناوري متالورژي - ذوب فلزاتواحد ساوه

4مهندسی فناوري متالورژي - ذوب فلزاتواحد ساوه

4مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد ساوه

4مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد ساوه

4مهندسی کامپیوترواحد ساوه

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد ساوه

واحد ساوه

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح 

4درختان میوه

واحد ساوه

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح 

4گیاهان دارویی، ادویه اي و عطري

4مهندسی کشاورزي-علوم دامی-تغذیه دامواحد ساوه

4مهندسی کشاورزي-علوم دامی گرایش اصالح نژاددامواحد ساوه

4مهندسی کشاورزي-علوم دامی گرایش مدیریت دامپروريواحد ساوه

4مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد ساوه

4مهندسی کشاورزي - علوم باغبانیواحد ساوه

4مهندسی کشاورزي - علوم دامیواحد ساوه

4مهندسی کشاورزي - علوم دامی - فیزیولوژيواحد ساوه

4مهندسی کشاورزي - علوم دامی - فیزیولوژي دامواحد ساوه

4مهندسی کشاورزي - علوم دامی گرایش تغذیه دامواحد ساوه

4مهندسی کشاورزي - علوم دامی گرایش فیزیولوژيواحد ساوه

4مهندسی کشاورزي -زراعتواحد ساوه

واحد ساوه

مهندسی کشاورزي -علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی، ادویه اي 

4و نوشابه اي

4مهندسی کشاورزي -علوم دامی-اصالح نژاددامواحد ساوه

4مهندسی متالورژي و مواد - سرامیکواحد ساوه

4مهندسی متالورژي و مواد - متالورژي صنعتیواحد ساوه

4مهندسی معماريواحد ساوه

4مهندسی مکانیکواحد ساوه

4مهندسی مکانیک-حرارت و سیاالتواحد ساوه

4مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدواحد ساوه

4مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد ساوه

4مهندسی مواد-خوردگی وحفاظت موادواحد ساوه

4مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسیواحد ساوه

4مهندسی مواد - تولید آهن و فوالدواحد ساوه

4مهندسی مواد - سرامیکواحد ساوه

4مهندسی مواد - شکل دادن فلزاتواحد ساوه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی مواد - مهندسی خوردگی و حفاظت موادواحد ساوه

4مهندسی مواد و متالورژيواحد ساوه

4مهندسی مواد و متالورژي - مهندسی متالورژيواحد ساوه

4مهندسی مواد و متالورژي - مهندسی موادواحد ساوه

4مهندسی نقشه برداريواحد ساوه

4میکروبیولوژيواحد ساوه

4میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زاواحد ساوه

4میکروبیولوژي - محیطیواحد ساوه

4نرم افزار کامپیوترواحد ساوه

4نقشه برداريواحد ساوه

4نقشه کشی صنعتیواحد ساوه

4الکترونیک عمومیواحد سبزوار

4الکتروتکنیکواحد سبزوار

4الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد سبزوار

4الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد سبزوار

4الکترونیکواحد سبزوار

4الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد سبزوار

4آموزش علوم تجربیواحد سبزوار

4بهداشت حرفه ايواحد سبزوار

4بهداشت خانوادهواحد سبزوار

4بهداشت عمومی(گرایش بهداشت خانواده)واحد سبزوار

4بهداشت عمومی(گرایش مبارزه با بیماریها)واحد سبزوار

4بهداشت مبارزه با بیماریهاواحد سبزوار

4بهداشت محیطواحد سبزوار

4بهداشت مواد غذایی با منشاء دامیواحد سبزوار

4بهداشت و کنترل کیفی مواد غذاییواحد سبزوار

4بیوشیمیواحد سبزوار

4پرستاريواحد سبزوار

4تربیت معلم آموزش ریاضیواحد سبزوار

4تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد سبزوار

4تکنولوژي مواد غذاییواحد سبزوار

4دامپزشکیواحد سبزوار

4ریاضیواحد سبزوار

4زیست شناسی - بیوشیمی گرایش بیوشیمیواحد سبزوار

4زیست شناسی - سلولی و مولکولیواحد سبزوار

4زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد سبزوار

4زیست شناسی -ژنتیکواحد سبزوار

4زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولیواحد سبزوار

4زیست شناسی جانوري - زیست شناسی سلولی و تکوینیواحد سبزوار

4زیست شناسی جانوري - سلولی و تکوینیواحد سبزوار

4زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد سبزوار

4زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمیواحد سبزوار

4زیست شناسی سلولی و مولکولی-زیست فناوريواحد سبزوار

4زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد سبزوار



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4زیست شناسی سلولی و مولکولی - بیوتکنولوژيواحد سبزوار

4زیست شناسی سلولی و مولکولی ـ ژنتیکواحد سبزوار

4زیست فناوريواحد سبزوار

4زیست فناوري - میکروبیواحد سبزوار

4زیست فناوري (بیوتکنولوژي) گرایش میکروبیواحد سبزوار

4زیست فناوري میکروبیواحد سبزوار

4ژنتیکواحد سبزوار

4شیمی- کاربرديواحد سبزوار

4شیمی - شیمی پلیمرواحد سبزوار

4شیمی - شیمی داروییواحد سبزوار

4شیمی -شیمی آلیواحد سبزوار

4شیمی داروییواحد سبزوار

4شیمی کاربرديواحد سبزوار

4شیمی گرایش شیمی آلیواحد سبزوار

4شیمی گرایش شیمی داروییواحد سبزوار

4شیمی گرایش فناوري اطالعاتواحد سبزوار

4صنایع شیمیاییواحد سبزوار

4علمی-کاربردي مخابرات-ارتباط داده هاواحد سبزوار

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد سبزوار

4علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد سبزوار

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد سبزوار

4علمی - کاربردي مربی بهداشت مدارسواحد سبزوار

4علمی کاربردي برق - قدرتواحد سبزوار

4علمی کاربردي برق صنعتیواحد سبزوار

4علمی کاربردي مخابرات- ارتباط داده هاواحد سبزوار

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد سبزوار

4علوم آزمایشگاهی دامپزشکیواحد سبزوار

4علوم تجربیواحد سبزوار

4علوم و صنایع غذاییواحد سبزوار

4عمرانواحد سبزوار

4قدرت -الکتروتکنیکواحد سبزوار

4کاردانی دامپزشکیواحد سبزوار

4کاردان فن ایمنی صنعتیواحد سبزوار

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد سبزوار

4کاردان فنی برق - قدرتواحد سبزوار

4کاردان فنی مخابراتواحد سبزوار

4کاردانی صنایع - ایمنی صنعتیواحد سبزوار

4کاردانی فنی برقواحد سبزوار

4کاردانی فنی صنایع شیمیاییواحد سبزوار

4کاردانی مخابراتواحد سبزوار

4کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد سبزوار

4کامپیوترواحد سبزوار

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد سبزوار

4کنترلواحد سبزوار



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4کودکیاري -مربی کودكواحد سبزوار

4مربی بهداشت مدارسواحد سبزوار

4معلم فنی صنایع شیمیاییواحد سبزوار

4مکانیک خودروواحد سبزوار

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد سبزوار

4مهندسی اجرایی عمرانواحد سبزوار

4مهندسی برقواحد سبزوار

4مهندسی برق- الکترونیکواحد سبزوار

4مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد سبزوار

4مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیکواحد سبزوار

4مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد سبزوار

4مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتالواحد سبزوار

4مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد سبزوار

4مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد سبزوار

4مهندسی برق - قدرت گرایش الکترونیک قدرتواحد سبزوار

4مهندسی برق - کنترلواحد سبزوار

4مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد سبزوار

4مهندسی برق ـ قدرتواحد سبزوار

4مهندسی بهداشت حرفه ايواحد سبزوار

4مهندسی بهداشت حرفه اي و ایمنی کارواحد سبزوار

4مهندسی بهداشت محیطواحد سبزوار

4مهندسی پزشکیواحد سبزوار

4مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد سبزوار

4مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد سبزوار

4مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد سبزوار

4مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد سبزوار

4مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد سبزوار

4مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد سبزوار

4مهندسی تکنولوژي کنترل - ساخت و تولیدواحد سبزوار

4مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد سبزوار

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد سبزوار

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد سبزوار

4مهندسی حرفه اي معماريواحد سبزوار

4مهندسی رباتیکواحد سبزوار

4مهندسی عمرانواحد سبزوار

4مهندسی فناوري اطالعاتواحد سبزوار

4مهندسی فناوري اطالعات - تجارت الکترونیکیواحد سبزوار

4مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي ارتباطی و کامپیوتريواحد سبزوار

4مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي کامپیوتريواحد سبزوار

4مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برقواحد سبزوار

4مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد سبزوار

4مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد سبزوار

4مهندسی کامپیوترواحد سبزوار



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی کامپیوتر- معماري سیستم هاي کامپیوتريواحد سبزوار

4مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد سبزوار

4مهندسی کامپیوتر- معماري کامپیوترواحد سبزوار

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد سبزوار

4مهندسی کامپیوتر - شبکه هاي کامپیوتريواحد سبزوار

4مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد سبزوار

4مهندسی مکاترونیکواحد سبزوار

واحد سبزوار

مهندسی مکاترونیک گرایش ارتباطات جنبی انسان-ماشین-

4کامپیوتر

4مهندسی مکانیکواحد سبزوار

4مهندسی مواد و طراحی صنایع غذاییواحد سبزوار

4مهندسی ورزشواحد سبزوار

4میکروبیولوژيواحد سبزوار

4میکروبیولوژي - میکروبیولوژي محیطیواحد سبزوار

4نرم افزار کامپیوترواحد سبزوار

4بهداشت خانوادهواحد سبزوار-ظرفیت مازاد خودگردان

4بهداشت مبارزه با بیماریهاواحد سبزوار-ظرفیت مازاد خودگردان

4پرستاريواحد سبزوار-ظرفیت مازاد خودگردان

4علوم و صنایع غذاییواحد سبزوار-ظرفیت مازاد خودگردان

4مهندسی بهداشت حرفه ايواحد سبزوار-ظرفیت مازاد خودگردان

4مهندسی بهداشت حرفه اي و ایمنی کارواحد سبزوار-ظرفیت مازاد خودگردان

4مهندسی بهداشت محیطواحد سبزوار-ظرفیت مازاد خودگردان

4ارتباط تصویريواحد سپیدان

4ارتباط تصویري- ارتباط تصویريواحد سپیدان

4بازیگريواحد سپیدان

4پژوهش هنرواحد سپیدان

4تلویزیون و هنرهاي دیجیتالواحد سپیدان

4تلویزیون و هنرهاي دیجیتالیواحد سپیدان

4علمی کاربردي گرافیک- گرافیکواحد سپیدان

4علمی کاربردي معماريواحد سپیدان

4علمی کاربردي هنرهاي تجسمی-نقاشیواحد سپیدان

4کاردانی حرفه اي هنرهاي تجسمی- نقاشیواحد سپیدان

4کاردانی معماريواحد سپیدان

4کارشناسی حرفه اي گرافیک - تصویرسازيواحد سپیدان

4کارگردانی نمایشواحد سپیدان

4معماريواحد سپیدان

4معماري سنتیواحد سپیدان

4مهندسی معماريواحد سپیدان

4نقاشی - نقاشی عمومیواحد سپیدان

4نمایش - بازیگريواحد سپیدان

4هنرهاي تجسمیواحد سپیدان

4هنرهاي تجسمی ـ نقاشیواحد سپیدان

4بهداشت مواد غذاییواحد سراب

4دامپزشکیواحد سراب



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4کاردانی دامپزشکیواحد سراب

4علوم و صنایع غذایی - تکنولوژي مواد غذاییواحد سروستان

4علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد سروستان

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذاییواحد سروستان

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذاییواحد سروستان

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذاییواحد سروستان

4کاردان فنی صنایع غذاییواحد سروستان

4کاردانی تکنولوژي صنایع غذاییواحد سروستان

4مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد سروستان

4مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد سروستان

4مهندسی کشاورزي -علوم وصنایع غذایی- تکنولوژي مواد غذاییواحد سروستان

4امور بانکیواحد سقز

4آموزش ابتداییواحد سقز

4آموزش زبان انگلیسیواحد سقز

4آموزش و پرورش ابتداییواحد سقز

4تحقیقات آموزشیواحد سقز

4تربیت بدنیواحد سقز

4تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد سقز

4تربیت بدنی - مربیگريواحد سقز

4تربیت بدنی -مدیریتواحد سقز

4تربیت بدنی و علوم ورزشی -فیزیولوژي ورزشیواحد سقز

4تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد سقز

4تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد سقز

4تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد سقز

4تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد سقز

4حسابداريواحد سقز

4حقوق خصوصیواحد سقز

4حقوق عمومیواحد سقز

4زبان وادبیات فارسیواحد سقز

4علمی کاربردي حسابداريواحد سقز

4علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد سقز

4علوم تربیتی ـ آموزش و پرورش پیش دبستانیواحد سقز

4علوم قضاییواحد سقز

4علوم ورزشیواحد سقز

4علوم ورزشی - علوم زیستی ورزشواحد سقز

4علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزشواحد سقز

4فیزیولوژي ورزشی - تغذیه ورزشواحد سقز

4فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی کاربرديواحد سقز

4کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد سقز

4کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد سقز

4کاردانی حسابداريواحد سقز

4کاردانی علوم ورزشیواحد سقز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مدیریت بازرگانیواحد سقز

4مدیریت بیمهواحد سقز

4مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیواحد سقز

4مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد سقز

4الکترونیک عمومیواحد سمنان

4الکتروتکنیکواحد سمنان

4الکترونیکواحد سمنان

4الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد سمنان

4ایمنی صنعتیواحد سمنان

4پرستاريواحد سمنان

4تکنولوژي صنعتیواحد سمنان

4تولید صنعتیواحد سمنان

4ساخت و تولیدواحد سمنان

4ساخت و تولید- قالبسازيواحد سمنان

4ساخت و تولید - ماشین ابزارواحد سمنان

4ساخت و تولید - ماشین افزارواحد سمنان

4ساختمانواحد سمنان

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد سمنان

4سخت افزار کامپیوترواحد سمنان

4طراحی شهريواحد سمنان

4طراحی کاربرديواحد سمنان

4طراحی و دوختواحد سمنان

4علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد سمنان

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد سمنان

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد سمنان

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد سمنان

4علمی کاربردي ساخت و تولیدواحد سمنان

4علمی کاربردي کنترل کیفی قطعات خودروواحد سمنان

4علمی کاربردي معماريواحد سمنان

4علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد سمنان

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد سمنان

4عمرانواحد سمنان

4کاردانی فنی مکانیک - ماشین افزارواحد سمنان

4کاردان فنی تاسیسات بهداشتی و گازرسانیواحد سمنان

4کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبریدواحد سمنان

4کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد سمنان

4کاردان فنی عمران -آب و فاضالبواحد سمنان

4کاردان فنی عمران ـ نقشه برداري ( ژئودزي)واحد سمنان

4کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد سمنان

4کاردان فنی مکانیک - تاسیسات بهداشتی و گازرسانیواحد سمنان

4کاردان فنی مکانیک ـتاسیسات تهویه وتبریدواحد سمنان

4کاردانی فنی عمرانواحد سمنان

4کاردانی فنی کنترل کیفیت قطعات مکانیکیواحد سمنان

4کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد سمنان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4کاردانی نقشه برداريواحد سمنان

4کامپیوترواحد سمنان

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد سمنان

4کنترل کیفی قطعات خودرو (مکانیکی)واحد سمنان

4ماماییواحد سمنان

4مدیریت خدمات بهداشتی و درمانیواحد سمنان

4مرمت بناهاي تاریخیواحد سمنان

4معماريواحد سمنان

4معماري داخلیواحد سمنان

4مکانیک خودروواحد سمنان

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد سمنان

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد سمنان

4مهندسی اجرایی عمرانواحد سمنان

4مهندسی برقواحد سمنان

4مهندسی برق- الکترونیکواحد سمنان

4مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد سمنان

4مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستمهاي انرژي الکتریکیواحد سمنان

4مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتالواحد سمنان

4مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد سمنان

4مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد سمنان

4مهندسی برق - مخابراتواحد سمنان

4مهندسی برق ـ قدرتواحد سمنان

4مهندسی پزشکیواحد سمنان

4مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد سمنان

واحد سمنان

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

4مدیریت آي سی تی

4مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد سمنان

4مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد سمنان

4مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد سمنان

4مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد سمنان

4مهندسی تکنولوژي ساخت و تولیدواحد سمنان

4مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد سمنان

4مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید-قالبسازيواحد سمنان

4مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد سمنان

4مهندسی تکنولوژي سخت افزار کامپیوترواحد سمنان

4مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزاري رایانهواحد سمنان

4مهندسی تکنولوژي طراحی و نقشه کشی صنعتیواحد سمنان

4مهندسی تکنولوژي عمران- آب و فاضالبواحد سمنان

4مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد سمنان

4مهندسی تکنولوژي متالورژي-ذوب فلزاتواحد سمنان

4مهندسی تکنولوژي معماريواحد سمنان

4مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد سمنان

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد سمنان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد سمنان

4مهندسی حرفه اي معماريواحد سمنان

4مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد سمنان

4مهندسی رباتیکواحد سمنان

4مهندسی ساخت و تولیدواحد سمنان

4مهندسی سیستمهاي اقتصادي - اجتماعیواحد سمنان

4مهندسی شهرسازيواحد سمنان

4مهندسی صنایعواحد سمنان

4مهندسی صنایع - برنامه ریزي و تحلیل سیستمهاواحد سمنان

4مهندسی صنایع - بهینه سازي سیستم هاواحد سمنان

4مهندسی صنایع - تکنولوژي صنعتیواحد سمنان

4مهندسی صنایع - تولید صنعتیواحد سمنان

4مهندسی صنایع - سیستم هاي کالنواحد سمنان

4مهندسی صنایع - سیستم هاي کالن اقتصادي و اجتماعیواحد سمنان

4مهندسی صنایع - سیستم هاي مالیواحد سمنان

4مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وريواحد سمنان

4مهندسی صنایع - لجستیک و زنجیره تامینواحد سمنان

4مهندسی صنایع - مهندسی صنایعواحد سمنان

4مهندسی صنایع - مهندسی لجستیک و زنجیره تأمینواحد سمنان

4مهندسی صنایع - مهندسی مالیواحد سمنان

4مهندسی صنایع ـ ایمنی صنعتیواحد سمنان

4مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وريواحد سمنان

4مهندسی عمرانواحد سمنان

4مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد سمنان

4مهندسی عمران - زلزلهواحد سمنان

4مهندسی عمران - سازهواحد سمنان

4مهندسی عمران - مهندسی زلزلهواحد سمنان

4مهندسی عمران -مکانیک خاك وپیواحد سمنان

4مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد سمنان

4مهندسی فناوري اطالعاتواحد سمنان

4مهندسی فناوري ساخت و تولیدواحد سمنان

4مهندسی فناوري ساخت و تولید - قالبسازيواحد سمنان

4مهندسی فناوري طراحی و نقشه کشی صنعتیواحد سمنان

4مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد سمنان

4مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد سمنان

4مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد سمنان

4مهندسی کامپیوترواحد سمنان

4مهندسی کامپیوتر- معماري کامپیوترواحد سمنان

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد سمنان

4مهندسی کامپیوتر-سیستم هاي نرم افزاريواحد سمنان

4مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد سمنان

4مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکزواحد سمنان

4مهندسی مالیواحد سمنان

4مهندسی متالورژي و مواد - متالورژي صنعتیواحد سمنان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی معماريواحد سمنان

4مهندسی مکاترونیکواحد سمنان

4مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولیدواحد سمنان

واحد سمنان

مهندسی مکاترونیک گرایش ارتباطات جنبی انسان-ماشین-

4کامپیوتر

واحد سمنان

مهندسی مکاترونیک گرایش طراحی رباتها و سیستمهاي 

4مکاترونیکی

4مهندسی مکانیکواحد سمنان

4مهندسی مکانیک-حرارت و سیاالتواحد سمنان

4مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد سمنان

4مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدواحد سمنان

4مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت و سیاالتواحد سمنان

4مهندسی مکانیک - مکانیک در طراحی جامداتواحد سمنان

4مهندسی مکانیک -طراحی جامداتواحد سمنان

4مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد سمنان

4مهندسی مواد و متالورژيواحد سمنان

4مهندسی مواد و متالورژي - مهندسی متالورژيواحد سمنان

4مهندسی هوا فضا - آیرودینامیکواحد سمنان

4نرم افزار کامپیوترواحد سمنان

4نقشه برداري - ژئودزيواحد سمنان

4نقشه کشی معماريواحد سمنان

4نقشه کشی معماري- معماريواحد سمنان

4پرستاريواحد سمنان-ظرفیت مازاد خودگردان

4ماماییواحد سمنان-ظرفیت مازاد خودگردان

4ارتباط تصویريواحد سنندج

4الکتروتکنیکواحد سنندج

4انیمیشنواحد سنندج

4ایمنی صنعتی و محیط کارواحد سنندج

4آمارواحد سنندج

4آموزش علوم تجربیواحد سنندج

4برنامه ریزي شهريواحد سنندج

4بهداشت عمومیواحد سنندج

4بیوشیمیواحد سنندج

4پرستاريواحد سنندج

4تبدیل انرژيواحد سنندج

4تربیت معلم آموزش ریاضیواحد سنندج

4تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد سنندج

4تکنولوژي مواد غذاییواحد سنندج

4تولید صنعتیواحد سنندج

4حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد سنندج

4دبیري علوم تجربیواحد سنندج

4ریاضیواحد سنندج

4ریاضی - جبرواحد سنندج

4ریاضی کاربردي ـ آنالیز عدديواحد سنندج



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4ریاضی محضواحد سنندج

4ریاضی محض-جبرواحد سنندج

4زیست شناسی - سلولی و مولکولیواحد سنندج

واحد سنندج

زیست شناسی - علوم جانوري گرایش زیست شناسی سلولی و 

4تکوینی

4زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد سنندج

4زیست شناسی -بیوشیمیواحد سنندج

4زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولیواحد سنندج

4زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد سنندج

4زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمیواحد سنندج

4زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولیواحد سنندج

4زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد سنندج

4زیست فناوري - میکروبیواحد سنندج

4زیست فناوري (بیوتکنولوژي) گرایش میکروبیواحد سنندج

4زیست فناوري میکروبیواحد سنندج

4ساختمانواحد سنندج

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد سنندج

4شیمیواحد سنندج

4شیمی- کاربرديواحد سنندج

4شیمی - شیمی داروییواحد سنندج

4شیمی - شیمی و فناوري اسانسواحد سنندج

4شیمی - نانوشیمیواحد سنندج

4شیمی -شیمی آلیواحد سنندج

4شیمی -شیمی تجزیهواحد سنندج

4شیمی -شیمی معدنیواحد سنندج

4شیمی داروییواحد سنندج

4شیمی کاربرديواحد سنندج

4شیمی گرایش شیمی آلیواحد سنندج

4شیمی گرایش فناوري اطالعاتواحد سنندج

4شیمی محضواحد سنندج

4صنایع شیمیاییواحد سنندج

4طراحی شهريواحد سنندج

4طراحی کاربرديواحد سنندج

4علمی کاربردي ارتباط تصویريواحد سنندج

4علمی کاربردي شهرسازيواحد سنندج

4علمی کاربردي عمران-آب وفاضالبواحد سنندج

4علمی کاربردي عمران ـ سدوشبکهواحد سنندج

4علمی کاربردي معماريواحد سنندج

4علمی کاربردي مهندسی عمران ـ آب و فاضالبواحد سنندج

4علوم آزمایشگاهی دامپزشکیواحد سنندج

4علوم تجربیواحد سنندج

4علوم کامپیوترواحد سنندج

4علوم کامپیوترواحد سنندج

4علوم و فناوري نانو - نانو شیمیواحد سنندج



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4عمرانواحد سنندج

4فتوگرافیک گرافیکواحد سنندج

4فتونیکواحد سنندج

4فلسفه هنرواحد سنندج

4فوتونیکواحد سنندج

4فیزیکواحد سنندج

4فیزیک - ذرات بنیادي و نظریه میدانهاواحد سنندج

4فیزیک - گرانش و کیهان شناسیواحد سنندج

4کاردانی فنی عمران - شبکه و تصفیه خانه آبواحد سنندج

4کاردانی فنی عمران - منابع آب هاي سطحیواحد سنندج

4کاردان فنی الکترونیکواحد سنندج

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد سنندج

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد سنندج

4کاردان فنی عمران-پل سازي وابنیه فنیواحد سنندج

4کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد سنندج

4کاردان فنی عمران -آب و فاضالبواحد سنندج

4کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد سنندج

4کاردانی آموزش ریاضیواحد سنندج

4کاردانی حرفه اي طال و جواهر _ ساخت زیورآالت با دستواحد سنندج

4کاردانی فنی برقواحد سنندج

4کاردانی فنی عمرانواحد سنندج

4کاردانی معماريواحد سنندج

4کارگردانیواحد سنندج

4کارهاي عمومی ساختمانواحد سنندج

4کودکیاري -مربی کودكواحد سنندج

4ماماییواحد سنندج

4معماريواحد سنندج

4معماري سنتیواحد سنندج

4مکانیک خودروواحد سنندج

4مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکیواحد سنندج

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد سنندج

4مهندسی اجرایی عمرانواحد سنندج

4مهندسی برقواحد سنندج

4مهندسی برق- الکترونیکواحد سنندج

4مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد سنندج

4مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیکواحد سنندج

4مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژيواحد سنندج

4مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستمهاي انرژي الکتریکیواحد سنندج

4مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد سنندج

4مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد سنندج

4مهندسی برق ـ قدرتواحد سنندج

4مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد سنندج



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد سنندج

4مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد سنندج

4مهندسی تکنولوژي بهره برداري نیروگاهواحد سنندج

4مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد سنندج

4مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد سنندج

4مهندسی تکنولوژي عمران- آب و فاضالبواحد سنندج

4مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد سنندج

4مهندسی تکنولوژي عمران - آب و فاضالبواحد سنندج

4مهندسی تکنولوژي معماريواحد سنندج

4مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد سنندج

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد سنندج

4مهندسی تکنولوژي نقشه برداريواحد سنندج

4مهندسی حرفه اي ایمنی صنعتیواحد سنندج

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد سنندج

4مهندسی حرفه اي معماريواحد سنندج

4مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد سنندج

4مهندسی رباتیکواحد سنندج

4مهندسی شهرسازيواحد سنندج

4مهندسی شیمیواحد سنندج

4مهندسی شیمی - صنایع غذاییواحد سنندج

4مهندسی شیمی - مهندسی صنایع غذاییواحد سنندج

4مهندسی صنایعواحد سنندج

4مهندسی صنایع - برنامه ریزي و تحلیل سیستمهاواحد سنندج

4مهندسی صنایع - تولید صنعتیواحد سنندج

4مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وريواحد سنندج

4مهندسی صنایع - مدیریت مهندسیواحد سنندج

4مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وريواحد سنندج

4مهندسی عمرانواحد سنندج

4مهندسی عمران - آب و فاضالبواحد سنندج

4مهندسی عمران - سازهواحد سنندج

4مهندسی عمران - عمرانواحد سنندج

4مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد سنندج

4مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد سنندج

4مهندسی عمران - نقشه برداريواحد سنندج

4مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد سنندج

4مهندسی فناوري اطالعاتواحد سنندج

4مهندسی فناوري بهره برداري نیروگاهواحد سنندج

4مهندسی فناوري عمران - نقشه برداريواحد سنندج

4مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد سنندج

4مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد سنندج

4مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد سنندج

4مهندسی کامپیوترواحد سنندج

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد سنندج

4مهندسی کامپیوتر-سیستم هاي نرم افزاريواحد سنندج



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد سنندج

4مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکزواحد سنندج

4مهندسی معماريواحد سنندج

4مهندسی مکاترونیکواحد سنندج

4مهندسی مکانیکواحد سنندج

4مهندسی مکانیک-حرارت و سیاالتواحد سنندج

4مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدواحد سنندج

4مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت و سیاالتواحد سنندج

4مهندسی مکانیک - مکانیک در طراحی جامداتواحد سنندج

4مهندسی مکانیک -طراحی جامداتواحد سنندج

4مهندسی نقشه برداريواحد سنندج

4میکروبیولوژيواحد سنندج

4میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زاواحد سنندج

4میکروبیولوژي - میکروب هاي بیماري زاواحد سنندج

4نانوشیمیواحد سنندج

4نانوفیزیکواحد سنندج

4نرم افزار کامپیوترواحد سنندج

4نقاشیواحد سنندج

4نقاشی - نقاشی عمومیواحد سنندج

4نقشه برداريواحد سنندج

4نقشه کشی معماريواحد سنندج

4نمایشواحد سنندج

4نمایش- کارگردانیواحد سنندج

4هنرهاي تجسمی - گرافیکواحد سنندج

4هنرهاي نمایشیواحد سنندج

4هنرهاي نمایشی- کارگردانیواحد سنندج

4بهداشت عمومیواحد سنندج-ظرفیت مازاد خودگردان

4پرستاريواحد سنندج-ظرفیت مازاد خودگردان

4ماماییواحد سنندج-ظرفیت مازاد خودگردان

4امور دامیواحد سوادکوه

4امور زراعی و باغیواحد سوادکوه

4باستان شناسیواحد سوادکوه

4تکثیر و پرورش آبزیانواحد سوادکوه

4تکنولوژي آبیاريواحد سوادکوه

4تکنولوژي تولیدات دامیواحد سوادکوه

4تکنولوژي جنگلداريواحد سوادکوه

4تکنولوژي شیالتواحد سوادکوه

4تکنولوژي محیط زیستواحد سوادکوه

4تکنولوژي موادغذاییواحد سوادکوه

4جنگلداريواحد سوادکوه

4حفاظت و حمایت منابع طبیعیواحد سوادکوه

4زراعت واصالح نباتاتواحد سوادکوه

4شیالتواحد سوادکوه

4علمی-کاربردي حفاظت و حمایت منابع طبیعی جنگلواحد سوادکوه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4علمی - کاربردي بهداشت آبزیانواحد سوادکوه

4علمی - کاربردي تکثیر و پرورش آبزیان - آب شیرینواحد سوادکوه

4علمی - کاربردي مرتعواحد سوادکوه

4علمی کاربردي ـ تکثیروپرورش آبزیانواحد سوادکوه

4علمی کاربردي امورزراعی وباغی-تکنولوژي تولیدات باغیواحد سوادکوه

4علمی کاربردي تکثیر و پرورش آبزیان آب شیرینواحد سوادکوه

4علمی کاربردي صنایع چوب و کاغذواحد سوادکوه

4علمی کاربردي معماريواحد سوادکوه

4علمی کاربردي منابع طبیعی ـجنگلواحد سوادکوه

4علوم صنایع چوب و کاغذواحد سوادکوه

4علوم و مهندسی شیالتواحد سوادکوه

4علوم و مهندسی شیالت - تکثیر و پرورش آبزیانواحد سوادکوه

4علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد سوادکوه

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذاییواحد سوادکوه

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - شیمی مواد غذاییواحد سوادکوه

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذاییواحد سوادکوه

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذاییواحد سوادکوه

4علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی محیط زیستواحد سوادکوه

4علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی هاي محیط زیستواحد سوادکوه

4کاردانی امور زراعی و باغی - تکنولوژي تولیدات باغیواحد سوادکوه

4کاردانی تکنولوژي محیط زیستواحد سوادکوه

4کاردانی معماريواحد سوادکوه

4محیط زیست - آلودگیهاي محیط زیستواحد سوادکوه

4مدیریت منابع خاك - منابع خاك و ارزیابی اراضیواحد سوادکوه

واحد سوادکوه

مرمت و احیاي ابنیه و بافت هاي تاریخی - حفاظت و مرمت میراث 

4معماري

واحد سوادکوه

مرمت و احیاي ابنیه و بافتهاي تاریخی - حفاظت و مرمت میراث 

4معماري

4مرمت و احیاي بناها و بافتهاي تاریخیواحد سوادکوه

4معماريواحد سوادکوه

4معماري سنتیواحد سوادکوه

4معماري منظرواحد سوادکوه

4مهندسی تکنولوژي صنایع چوب و کاغذ-صنایع چوبواحد سوادکوه

4مهندسی صنایع چوب و فرآورده هاي سلولزي - صنایع سلولزيواحد سوادکوه

واحد سوادکوه

مهندسی صنایع چوب و فرآورده هاي سلولزي - مدیریت صنایع 

4چوب و فرآورده هاي سلولزي

4مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد سوادکوه

4مهندسی فناوري بهداشت مواد غذایی با منشا دامیواحد سوادکوه

4مهندسی کشاورزي- خاکشناسیواحد سوادکوه

واحد سوادکوه

مهندسی کشاورزي - خاکشناسی گرایش پیدایش، رده بندي و 

4ارزیابی خاك

4مهندسی کشاورزي - علوم خاكواحد سوادکوه

4مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد سوادکوه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی معماريواحد سوادکوه

4مهندسی معماري منظرواحد سوادکوه

4مهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیانواحد سوادکوه

4مهندسی منابع طبیعی - جنگلداريواحد سوادکوه

4مهندسی منابع طبیعی - چوب شناسی و صنایع چوبواحد سوادکوه

4مهندسی منابع طبیعی - شیالتواحد سوادکوه

4مهندسی منابع طبیعی - صنایع خمیر و کاغذواحد سوادکوه

4مهندسی منابع طبیعی - محیط زیستواحد سوادکوه

4مهندسی منابع طبیعی -صنایع چوبواحد سوادکوه

واحد سوادکوه

مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست گرایش آلودگیهاي محیط 

4زیست

4مهندسی مواد و طراحی صنایع غذائیواحد سوادکوه

4الکترونیک عمومیواحد سیرجان

4الکتروتکنیکواحد سیرجان

4الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد سیرجان

4الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد سیرجان

4ایمنی صنعتی و محیط کارواحد سیرجان

4برق صنعتیواحد سیرجان

4جوشکاريواحد سیرجان

4ریخته گريواحد سیرجان

4ساخت و تولیدواحد سیرجان

4ساخت و تولید - ماشین ابزارواحد سیرجان

4ساخت و تولید - ماشین افزارواحد سیرجان

4ساختمانواحد سیرجان

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد سیرجان

4ساختمانهاي بتنیواحد سیرجان

4سخت افزار کامپیوترواحد سیرجان

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد سیرجان

4علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد سیرجان

4علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارواحد سیرجان

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد سیرجان

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد سیرجان

4علمی - کاربردي متالورژي - ریخته گريواحد سیرجان

4علمی - کاربردي مکانیک - تعمیرات نیروگاهواحد سیرجان

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد سیرجان

4علمی کاربردي برق صنعتیواحد سیرجان

4علمی کاربردي جوشکاريواحد سیرجان

4علمی کاربردي متالورژي-ذوب فلزاتواحد سیرجان

4علمی کاربردي مکانیک ـ تعمیرات نیروگاههاواحد سیرجان

4علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد سیرجان

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد سیرجان

4علوم کامپیوترواحد سیرجان

4عمرانواحد سیرجان

4کاردانی فنی عمران - بتنواحد سیرجان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4کاردانی فنی متالورژي - ریخته گريواحد سیرجان

4کاردان فنی الکترونیکواحد سیرجان

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد سیرجان

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد سیرجان

4کاردان فنی جوشکاريواحد سیرجان

4کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد سیرجان

4کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد سیرجان

4کاردان فنی عمران ـ نقشه برداري ( ژئودزي)واحد سیرجان

4کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد سیرجان

4کاردان فنی مواد-ریخته گريواحد سیرجان

4کاردانی فنی برقواحد سیرجان

4کاردانی فنی برق - برق صنعتیواحد سیرجان

4کاردانی فنی جوشکاريواحد سیرجان

4کاردانی فنی مکانیکواحد سیرجان

4کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد سیرجان

4کاردانی نقشه برداريواحد سیرجان

4کارهاي عمومی ساختمانواحد سیرجان

4کامپیوترواحد سیرجان

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد سیرجان

4متالورژيواحد سیرجان

4متالورژي-ریخته گريواحد سیرجان

4متالورژي صنعتیواحد سیرجان

4مکانیک خودروواحد سیرجان

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد سیرجان

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد سیرجان

4مهندسی اجرایی عمرانواحد سیرجان

4مهندسی برقواحد سیرجان

4مهندسی برق- الکترونیکواحد سیرجان

4مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد سیرجان

4مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد سیرجان

4مهندسی برق - کنترلواحد سیرجان

4مهندسی برق - مخابراتواحد سیرجان

4مهندسی برق ـ قدرتواحد سیرجان

4مهندسی پلیمر - صنایع پلیمرواحد سیرجان

4مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد سیرجان

4مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد سیرجان

4مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد سیرجان

4مهندسی تکنولوژي جوشکاريواحد سیرجان

4مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزاري رایانهواحد سیرجان

4مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد سیرجان

4مهندسی تکنولوژي متالورژي-ذوب فلزاتواحد سیرجان

4مهندسی تکنولوژي معماريواحد سیرجان

4مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد سیرجان

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد سیرجان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد سیرجان

4مهندسی حرفه اي ایمنی صنعتیواحد سیرجان

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد سیرجان

4مهندسی حرفه اي معماريواحد سیرجان

4مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد سیرجان

4مهندسی حرفه اي مواد ریخته گريواحد سیرجان

4مهندسی رباتیکواحد سیرجان

4مهندسی شیمیواحد سیرجان

4مهندسی صنایعواحد سیرجان

4مهندسی صنایع - برنامه ریزي و تحلیل سیستمهاواحد سیرجان

4مهندسی صنایع - لجستیک و زنجیره تامینواحد سیرجان

4مهندسی صنایع - مهندسی صنایعواحد سیرجان

4مهندسی عمرانواحد سیرجان

4مهندسی عمران-مهندسی سواحل، بنادر و سازه هاي دریاییواحد سیرجان

4مهندسی عمران - سازهواحد سیرجان

4مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد سیرجان

4مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد سیرجان

4مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد سیرجان

4مهندسی فناوري جوشواحد سیرجان

4مهندسی فناوري متالورژي - ذوب فلزاتواحد سیرجان

4مهندسی فناوري متالورژي - ذوب فلزاتواحد سیرجان

4مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد سیرجان

4مهندسی کامپیوترواحد سیرجان

4مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد سیرجان

4مهندسی کامپیوتر- معماري سیستم هاي کامپیوتريواحد سیرجان

4مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد سیرجان

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد سیرجان

4مهندسی متالورژي و مواد - جوشکاريواحد سیرجان

4مهندسی متالورژي و مواد - متالورژي صنعتیواحد سیرجان

4مهندسی متالورژي و مواد (جوشکاري)واحد سیرجان

4مهندسی معدنواحد سیرجان

4مهندسی معدن - استخراج معدنواحد سیرجان

4مهندسی معدن - استخراج مواد معدنیواحد سیرجان

4مهندسی معدن - مهندسی استخراج معدنواحد سیرجان

4مهندسی معدن - مهندسی فرآوري مواد معدنیواحد سیرجان

4مهندسی معدن -فرآوري مواد معدنیواحد سیرجان

4مهندسی مکاترونیکواحد سیرجان

4مهندسی مکانیکواحد سیرجان

4مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد سیرجان

4مهندسی مواد-جوشکاريواحد سیرجان

4مهندسی مواد-خوردگی وحفاظت موادواحد سیرجان

4مهندسی مواد - مهندسی خوردگی و حفاظت موادواحد سیرجان

4مهندسی مواد و متالورژيواحد سیرجان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی مواد و متالورژي - مهندسی متالورژيواحد سیرجان

4نرم افزار کامپیوترواحد سیرجان

4نقشه کشی معماريواحد سیرجان

4نقشه کشی معماري- معماريواحد سیرجان

4استخراج معدنواحد شاهرود

4اکتشاف معدنواحد شاهرود

4الکترونیک عمومیواحد شاهرود

4الکتروتکنیکواحد شاهرود

4الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد شاهرود

4الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد شاهرود

4الکترونیکواحد شاهرود

4الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد شاهرود

4امور بانکیواحد شاهرود

4امور بیمهواحد شاهرود

4ایمنی صنعتی و محیط کارواحد شاهرود

4آموزش ریاضیواحد شاهرود

4آموزش زبان انگلیسیواحد شاهرود

4آموزش علوم تجربیواحد شاهرود

4آموزش و پرورش ابتداییواحد شاهرود

4بیمهواحد شاهرود

4بیوشیمیواحد شاهرود

4پژوهشی مهندسی نفت - پاالیشواحد شاهرود

4تاریخواحد شاهرود

4تاریخ - اسناد و مدارك آرشیوي و نسخه شناسیواحد شاهرود

4تاریخ - تاریخ ایران باستانواحد شاهرود

4تاریخ - دبیريواحد شاهرود

4تاریخ - مطالعات آسیاي مرکزي و قفقازواحد شاهرود

4تاریخ - مطالعات خلیج فارسواحد شاهرود

4تاریخ -تاریخ اسالمواحد شاهرود

4تاریخ -تاریخ ایران اسالمیواحد شاهرود

4تاریخ -تاریخ عمومی جهانواحد شاهرود

4تاریخ اسالمواحد شاهرود

4تاریخ ایران اسالمیواحد شاهرود

4تاریخ عمومی جهانواحد شاهرود

4تربیت بدنیواحد شاهرود

4تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد شاهرود

4تربیت بدنی - مربیگريواحد شاهرود

4تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشیواحد شاهرود

4تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد شاهرود

4تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد شاهرود

4تربیت معلم آموزش ریاضیواحد شاهرود

4تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد شاهرود

4تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد شاهرود



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد شاهرود

4تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد شاهرود

4حسابداريواحد شاهرود

4حسابداري- مالیاتیواحد شاهرود

4حسابداري - حسابرسیواحد شاهرود

4حسابداري -دولتیواحد شاهرود

4حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد شاهرود

4حسابرسیواحد شاهرود

4حقوقواحد شاهرود

4حقوق - حقوق ثبتیواحد شاهرود

4حقوق اسناد و قراردادهاي تجاريواحد شاهرود

4حقوق بین المللواحد شاهرود

4حقوق جزا و جرم شناسیواحد شاهرود

4حقوق خصوصیواحد شاهرود

4دبیري تاریخواحد شاهرود

4دبیري زبان وادبیات فارسیواحد شاهرود

4دینی وعربیواحد شاهرود

4رسوب شناسی و سنگ رسوبیواحد شاهرود

4روابط بین المللواحد شاهرود

4روان شناسیواحد شاهرود

4روان شناسی بالینیواحد شاهرود

4روان شناسی عمومیواحد شاهرود

4روانشناسیواحد شاهرود

4روانشناسی بالینیواحد شاهرود

4روانشناسی عمومیواحد شاهرود

4ریاضیواحد شاهرود

4ریاضی - ریاضیات مالیواحد شاهرود

4زبان شناسیواحد شاهرود

4زبان شناسی همگانیواحد شاهرود

4زبان وادبیات فارسیواحد شاهرود

4زبانشناسی همگانیواحد شاهرود

4زمین شناسیواحد شاهرود

4زمین شناسی - پترولوژيواحد شاهرود

4زمین شناسی - تکتونیکواحد شاهرود

4زمین شناسی - سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسیواحد شاهرود

4زمین شناسی زیست محیطیواحد شاهرود

4زیست شناسی - بیوشیمی گرایش بیوشیمیواحد شاهرود

4زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد شاهرود

4زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولیواحد شاهرود

4زیست شناسی جانوري - زیست شناسی سلولی و تکوینیواحد شاهرود

4زیست شناسی جانوري - سلولی و تکوینیواحد شاهرود

4زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد شاهرود

4زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمیواحد شاهرود

4زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد شاهرود



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4ساخت و تولیدواحد شاهرود

4ساخت و تولید - ماشین ابزارواحد شاهرود

4ساخت و تولید - ماشین افزارواحد شاهرود

4ساختمانواحد شاهرود

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد شاهرود

4سرامیکواحد شاهرود

4سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسیواحد شاهرود

4شیمیواحد شاهرود

4شیمی- کاربرديواحد شاهرود

4شیمی- محضواحد شاهرود

4شیمی - شیمی پلیمرواحد شاهرود

4شیمی - شیمی داروییواحد شاهرود

4شیمی -شیمی آلیواحد شاهرود

4شیمی -شیمی تجزیهواحد شاهرود

4شیمی -شیمی فیزیکواحد شاهرود

4شیمی داروییواحد شاهرود

4شیمی فیزیکواحد شاهرود

4شیمی کاربرديواحد شاهرود

4شیمی گرایش شیمی آلیواحد شاهرود

4شیمی گرایش شیمی تجزیهواحد شاهرود

4شیمی گرایش شیمی داروییواحد شاهرود

4شیمی گرایش شیمی فیزیکواحد شاهرود

4شیمی گرایش فناوري اطالعاتواحد شاهرود

4شیمی محضواحد شاهرود

4صنایع شیمیاییواحد شاهرود

4صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییواحد شاهرود

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد شاهرود

4علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد شاهرود

4علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارواحد شاهرود

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد شاهرود

4علمی - کاربردي صنایع شیمیایی - صنایع شیمیاییواحد شاهرود

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد شاهرود

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد شاهرود

4علمی کاربردي اکتشاف معدنواحد شاهرود

4علمی کاربردي حسابداريواحد شاهرود

4علمی کاربردي صنایع شیمیاییواحد شاهرود

4علمی کاربردي عمران ـ سدوشبکهواحد شاهرود

4علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد شاهرود

4علمی کاربردي مهندسی معدنواحد شاهرود

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد شاهرود

4علوم تجربیواحد شاهرود

4علوم زمین - پترولوژيواحد شاهرود

4علوم زمین - زمین شناسی زیست محیطیواحد شاهرود

4علوم سیاسیواحد شاهرود



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4علوم سیاسی - مسائل ایرانواحد شاهرود

4علوم قضاییواحد شاهرود

4علوم مهندسی - فیزیک مهندسیواحد شاهرود

4علوم ورزشیواحد شاهرود

4علوم ورزشی - علوم انسانی ورزشواحد شاهرود

4علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزشواحد شاهرود

4عمرانواحد شاهرود

4فیتو شیمیواحد شاهرود

4فیزیک - فیزیک هسته ايواحد شاهرود

4فیزیک - هسته ايواحد شاهرود

4فیزیولوژي ورزشی - تغذیه ورزشواحد شاهرود

4فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی کاربرديواحد شاهرود

4کاردانی فنی معدنواحد شاهرود

4کاردانی فنی معدن- استخراج معدنواحد شاهرود

4کاردانی مدیریت صنعتی کاربرديواحد شاهرود

4کاردان فن ایمنی صنعتیواحد شاهرود

4کاردان فنی استخراج معادن غیر ذغال سنگواحد شاهرود

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد شاهرود

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد شاهرود

4کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبریدواحد شاهرود

4کاردان فنی عمران-پل سازي وابنیه فنیواحد شاهرود

4کاردان فنی عمران-زیرسازي راهواحد شاهرود

4کاردان فنی عمران - روسازي راهواحد شاهرود

4کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد شاهرود

4کاردان فنی عمران -آب و فاضالبواحد شاهرود

4کاردان فنی عمران ـ نقشه برداري ( ژئودزي)واحد شاهرود

4کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد شاهرود

4کاردان فنی کانه آراییواحد شاهرود

4کاردان فنی معدن-استخراج معدنواحد شاهرود

4کاردان فنی معدن - استخراج معادن غیر ذغال سنگواحد شاهرود

4کاردان فنی معدن -کانه آراییواحد شاهرود

4کاردان فنی مکانیک ـتاسیسات تهویه وتبریدواحد شاهرود

4کاردانی امور بانکیواحد شاهرود

4کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد شاهرود

4کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد شاهرود

4کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد شاهرود

4کاردانی حسابداريواحد شاهرود

4کاردانی صنایع - ایمنی صنعتیواحد شاهرود

4کاردانی علوم ورزشیواحد شاهرود

4کاردانی فنی برقواحد شاهرود

4کاردانی فنی عمرانواحد شاهرود

4کاردانی فنی عمران - راهسازيواحد شاهرود

4کاردانی مدیریت بازرگانیواحد شاهرود

4کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد شاهرود



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد شاهرود

4کارهاي عمومی ساختمانواحد شاهرود

4کامپیوترواحد شاهرود

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد شاهرود

4متالورژي ومواد-سرامیکواحد شاهرود

4مدیریت اجراییواحد شاهرود

4مدیریت بازرگانیواحد شاهرود

4مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابیواحد شاهرود

4مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد شاهرود

4مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد شاهرود

4مدیریت دولتیواحد شاهرود

4مدیریت دولتی- مدیریت نیروي انسانیواحد شاهرود

4مدیریت دولتی-مدیریت تحولواحد شاهرود

4مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیواحد شاهرود

4مدیریت دولتی - مدیریت رفتار سازمانیواحد شاهرود

4مدیریت صنعتیواحد شاهرود

4مدیریت صنعتی کاربرديواحد شاهرود

4مدیریت کسب و کار - بازاریابیواحد شاهرود

4مدیریت کسب و کار - رفتار سازمانی و منابع انسانیواحد شاهرود

4مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد شاهرود

4مدیریت مالیواحد شاهرود

4مدیریت ورزشیواحد شاهرود

4مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزشواحد شاهرود

واحد شاهرود

مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان ها و رویدادهاي 

4ورزشی

4مدیریت ورزشی - مدیریت رویدادهاي ورزشیواحد شاهرود

4معدن- استخراج معدنواحد شاهرود

4مکانیک خودروواحد شاهرود

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد شاهرود

4مهندسی اپتیک و لیزرواحد شاهرود

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد شاهرود

4مهندسی اپتیک و لیزرواحد شاهرود

4مهندسی اجرایی عمرانواحد شاهرود

4مهندسی استخراج معدنواحد شاهرود

4مهندسی اکتشاف نفتواحد شاهرود

4مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)واحد شاهرود

4مهندسی برقواحد شاهرود

4مهندسی برق- الکترونیکواحد شاهرود

4مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد شاهرود

4مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد شاهرود

4مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد شاهرود

4مهندسی برق - کنترلواحد شاهرود

4مهندسی برق - مخابراتواحد شاهرود

4مهندسی برق - مخابرات سیستمواحد شاهرود



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد شاهرود

4مهندسی برق ـ قدرتواحد شاهرود

4مهندسی پرتو پزشکیواحد شاهرود

4مهندسی پزشکیواحد شاهرود

4مهندسی پزشکی-بیومتریالواحد شاهرود

4مهندسی پزشکی-بیوموادواحد شاهرود

4مهندسی پزشکی - بافتواحد شاهرود

4مهندسی پزشکی - بالینیواحد شاهرود

4مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد شاهرود

4مهندسی پزشکی - بیومتریالواحد شاهرود

4مهندسی پزشکی - بیومکانیکواحد شاهرود

4مهندسی تکنولوژي استخراج معادن زیر زمینیواحد شاهرود

4مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد شاهرود

4مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد شاهرود

4مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد شاهرود

4مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد شاهرود

4مهندسی تکنولوژي ساخت و تولیدواحد شاهرود

4مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد شاهرود

4مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیاییواحد شاهرود

4مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد شاهرود

4مهندسی تکنولوژي معدنواحد شاهرود

4مهندسی تکنولوژي معماريواحد شاهرود

4مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد شاهرود

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد شاهرود

4مهندسی تکنولوژي نقشه برداريواحد شاهرود

4مهندسی حرفه اي ایمنی صنعتیواحد شاهرود

4مهندسی حرفه اي ساخت و تولیدواحد شاهرود

4مهندسی حرفه اي صنایع شیمیاییواحد شاهرود

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد شاهرود

4مهندسی حرفه اي معماريواحد شاهرود

4مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد شاهرود

4مهندسی سیستمهاي اقتصادي - اجتماعیواحد شاهرود

4مهندسی شیمیواحد شاهرود

4مهندسی شیمی - بهداشت، ایمنی و محیط زیستواحد شاهرود

4مهندسی شیمی - بیوتکنولوژيواحد شاهرود

4مهندسی شیمی - بیوتکنولوژيواحد شاهرود

4مهندسی شیمی - پدیده هاي انتقالواحد شاهرود

4مهندسی شیمی - پلیمرواحد شاهرود

4مهندسی شیمی - ترمودینامیک و سینتیکواحد شاهرود

4مهندسی شیمی - ترموسینتیک و کاتالیستواحد شاهرود

4مهندسی شیمی - صنایع غذاییواحد شاهرود

4مهندسی شیمی - طراحی فرآیندواحد شاهرود

4مهندسی شیمی - فرآیندهاي جداسازيواحد شاهرود

4مهندسی شیمی - محیط زیستواحد شاهرود



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی شیمی - مهندسی بیوشیمیاییواحد شاهرود

4مهندسی شیمی - مهندسی پلیمرواحد شاهرود

4مهندسی شیمی - مهندسی صنایع غذاییواحد شاهرود

4مهندسی شیمی - مهندسی محیط زیستواحد شاهرود

4مهندسی شیمی ـ مهندسی فرآیندواحد شاهرود

4مهندسی شیمی گرایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست اچ اس ايواحد شاهرود

4مهندسی صنایعواحد شاهرود

4مهندسی عمرانواحد شاهرود

4مهندسی عمران-خاكواحد شاهرود

4مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد شاهرود

4مهندسی عمران - زلزلهواحد شاهرود

4مهندسی عمران - ژئودزيواحد شاهرود

4مهندسی عمران - سازهواحد شاهرود

4مهندسی عمران - سنجش از دورواحد شاهرود

4مهندسی عمران - سیستم هاي اطالعات جغرافیاییواحد شاهرود

4مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد شاهرود

4مهندسی عمران - مهندسی راه و ترابريواحد شاهرود

4مهندسی عمران - مهندسی زلزلهواحد شاهرود

4مهندسی عمران - مهندسی سنجش از دور - جی آي اسواحد شاهرود

4مهندسی عمران - نقشه برداريواحد شاهرود

4مهندسی عمران -آبواحد شاهرود

4مهندسی عمران -راهواحد شاهرود

4مهندسی عمران -راه وترابريواحد شاهرود

4مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد شاهرود

4مهندسی فناوري اطالعاتواحد شاهرود

4مهندسی فناوري ساخت و تولیدواحد شاهرود

4مهندسی فناوري ساخت و تولید - قالبسازيواحد شاهرود

4مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برقواحد شاهرود

4مهندسی فناوري صنایع شیمیاییواحد شاهرود

4مهندسی فناوري عمران - نقشه برداريواحد شاهرود

4مهندسی فناوري معدن - استخراج معادن زیرزمینیواحد شاهرود

4مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد شاهرود

4مهندسی کامپیوترواحد شاهرود

4مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد شاهرود

4مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد شاهرود

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد شاهرود

4مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد شاهرود

4مهندسی متالورژي و موادواحد شاهرود

4مهندسی متالورژي و مواد - سرامیکواحد شاهرود

4مهندسی متالورژي و مواد - متالورژي صنعتیواحد شاهرود

4مهندسی معدنواحد شاهرود

4مهندسی معدن - استخراج معدنواحد شاهرود

4مهندسی معدن - استخراج مواد معدنیواحد شاهرود



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی معدن - اکتشاف معدنواحد شاهرود

4مهندسی معدن - مهندسی استخراج معدنواحد شاهرود

4مهندسی مکاترونیکواحد شاهرود

واحد شاهرود

مهندسی مکاترونیک گرایش طراحی رباتها و سیستمهاي 

4مکاترونیکی

4مهندسی مکانیکواحد شاهرود

4مهندسی مکانیک-حرارت و سیاالتواحد شاهرود

4مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد شاهرود

4مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدواحد شاهرود

واحد شاهرود

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردي شاخه تخصصی مکانیک 

4جامدات

4مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت و سیاالتواحد شاهرود

4مهندسی مکانیک -طراحی جامداتواحد شاهرود

4مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد شاهرود

4مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسیواحد شاهرود

4مهندسی مواد - سرامیکواحد شاهرود

4مهندسی مواد و متالورژيواحد شاهرود

4مهندسی نفتواحد شاهرود

4مهندسی نفت - اکتشاف نفتواحد شاهرود

4مهندسی نفت - حفاريواحد شاهرود

4مهندسی نقشه برداريواحد شاهرود

4مهندسی نقشه برداري - ژئودزيواحد شاهرود

4مهندسی نقشه برداري - سنجش از دورواحد شاهرود

4مهندسی ورزشواحد شاهرود

4مهندسی هسته اي - پرتو پزشکیواحد شاهرود

4مهندسی هسته اي - مهندسی پرتوپزشکیواحد شاهرود

4میکروبیولوژي - میکروبیولوژي صنعتیواحد شاهرود

4میکروبیولوژيواحد شاهرود

4میکروبییولوژي - صنعتیواحد شاهرود

4نانوفناوري - نانو موادواحد شاهرود

4نانوفناوري گرایش نانو موادواحد شاهرود

4نرم افزار کامپیوترواحد شاهرود

4نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد شاهرود

4نقشه کشی معماريواحد شاهرود

4نقشه کشی معماري- معماريواحد شاهرود

4علمی - کاربردي پرورش اسبواحد شاهین شهر

4علوم و مهندسی آبخیز - مدیریت حوزه هاي آبخیزواحد شاهین شهر

4مهندسی تولیدات دامیواحد شاهین شهر

4مهندسی تولیدات گیاهیواحد شاهین شهر

4مهندسی حرفه اي علوم دامیواحد شاهین شهر

4مهندسی فناوري دامپروري - پرورش اسبواحد شاهین شهر

4مهندسی مکانیزاسیون کشاورزيواحد شاهین شهر

4ارتباط تصویريواحد شبستر

4ارتباط تصویري- ارتباط تصویريواحد شبستر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4اصالح نژاد دامواحد شبستر

4الکتروتکنیکواحد شبستر

4الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد شبستر

4الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد شبستر

4امور دامیواحد شبستر

4امور دامی - تکنولوژي پرورش دامواحد شبستر

4امور دامی - تکنولوژي پرورش طیورواحد شبستر

4آموزش ریاضیواحد شبستر

4آموزش زیست شناسیواحد شبستر

4آموزش فیزیکواحد شبستر

4بیوتکنولوژي کشاورزيواحد شبستر

4پرورش و مدیریت تولید طیورواحد شبستر

4تاریخ هنر ایران اسالمیواحد شبستر

4تاریخ هنر ایران باستانواحد شبستر

4تاریخ هنر جهان اسالمواحد شبستر

4تاسیساتواحد شبستر

4تاسیسات -تهویه مطبوعواحد شبستر

4تأسیسات -تبریدواحد شبستر

4تربیت معلم آموزش ریاضیواحد شبستر

4تغذیه دامواحد شبستر

4تکنولوژي تولیدات دامیواحد شبستر

4تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد شبستر

4تکنولوژي موادغذاییواحد شبستر

4تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد شبستر

4ریاضیواحد شبستر

4ریاضی - آنالیزواحد شبستر

4ریاضی - جبرواحد شبستر

4ریاضی - دبیري ریاضیواحد شبستر

4ریاضی - ریاضی کاربرديواحد شبستر

4ریاضی - ریاضی محضواحد شبستر

4ریاضی - ریاضیات مالیواحد شبستر

4ریاضی کاربرديواحد شبستر

4ریاضی کاربردي ـ آنالیز عدديواحد شبستر

4ریاضی کاربردي ـ تحقیق در عملیاتواحد شبستر

4ریاضی محضواحد شبستر

4ریاضی محض-آنالیزواحد شبستر

4ریاضی محض-جبرواحد شبستر

4ریاضیات و کاربردهاواحد شبستر

4زیست شناسی سلولی و مولکولی-زیست فناوريواحد شبستر

4زیست فناوريواحد شبستر

4ساختمانواحد شبستر

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد شبستر

4سازهواحد شبستر

4شیالتواحد شبستر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4شیمی- کاربرديواحد شبستر

4شیمی - شیمی داروییواحد شبستر

4شیمی -شیمی آلیواحد شبستر

4شیمی داروییواحد شبستر

4شیمی کاربرديواحد شبستر

4صنایع غذاییواحد شبستر

4صنایع غذایی - کنترل کیفیت مواد غذاییواحد شبستر

4طراحی شهريواحد شبستر

4طراحی لباسواحد شبستر

4طراحی و دوختواحد شبستر

4طراحی و دوخت - طراحی و دوختواحد شبستر

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد شبستر

4علمی - کاربردي پرورش طیورواحد شبستر

4علمی - کاربردي پرورش گاو و گاومیشواحد شبستر

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد شبستر

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد شبستر

4علمی کاربردي ارتباط تصویريواحد شبستر

4علمی کاربردي برق - قدرتواحد شبستر

4علمی کاربردي بهداشت موادغذایی با منشاء دامیواحد شبستر

4علمی کاربردي پرورش زنبور عسلواحد شبستر

4علمی کاربردي تکثیر و پرورش آبزیان آب شیرینواحد شبستر

4علمی کاربردي تکنولوژي فرآوري پشم و پوستواحد شبستر

4علمی کاربردي تولیدوبهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد شبستر

4علمی کاربردي ساختمانواحد شبستر

4علمی کاربردي عمران-آب وفاضالبواحد شبستر

4علمی کاربردي عمران ـ سدوشبکهواحد شبستر

4علمی کاربردي گرافیک- گرافیکواحد شبستر

4علمی کاربردي معماريواحد شبستر

4علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد شبستر

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد شبستر

4علمی کاربردي هنرهاي تجسمی-نقاشیواحد شبستر

4علوم دامیواحد شبستر

4علوم دامی - اصالح نژاد دامواحد شبستر

4علوم دامی - تغذیه دامواحد شبستر

4علوم دامی - تغذیه طیورواحد شبستر

4علوم دامی - ژنتیک و اصالح دام و طیورواحد شبستر

4علوم دامی - فیزیولوژي دامواحد شبستر

4علوم طیور - فیزیولوژي طیورواحد شبستر

4علوم کامپیوترواحد شبستر

4علوم کامپیوترواحد شبستر

4علوم کامپیوتر - سیستم هاي هوشمندواحد شبستر

4علوم کامپیوتر - محاسبات نرم و هوش مصنوعیواحد شبستر

4علوم و مهندسی جنگل - عمران و بهره برداري جنگلواحد شبستر

4علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد شبستر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذاییواحد شبستر

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - شیمی مواد غذاییواحد شبستر

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذاییواحد شبستر

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - علوم مواد غذاییواحد شبستر

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذاییواحد شبستر

4عمرانواحد شبستر

4فیزیکواحد شبستر

4فیزیک - اتمیواحد شبستر

4فیزیک - حالت جامدواحد شبستر

4فیزیک - فیزیک هسته ايواحد شبستر

4فیزیک - هسته ايواحد شبستر

4فیزیک - هواشناسیواحد شبستر

4فیزیک کاربرديواحد شبستر

4کاردانی حرفه اي هنرهاي تجسمی - گرافیکواحد شبستر

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد شبستر

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد شبستر

4کاردان فنی برق - قدرتواحد شبستر

4کاردان فنی عمران-پل سازي وابنیه فنیواحد شبستر

4کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد شبستر

4کاردان فنی عمران -آب و فاضالبواحد شبستر

4کاردان فنی عمران -سدوشبکهواحد شبستر

4کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد شبستر

4کاردانی فنی برقواحد شبستر

4کاردانی معماريواحد شبستر

4کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد شبستر

4کارشناسی حرفه اي گرافیک - تصویرسازيواحد شبستر

4کارهاي عمومی ساختمانواحد شبستر

4کامپیوترواحد شبستر

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد شبستر

4گرافیک-گرافیکواحد شبستر

واحد شبستر

مرمت و احیاي ابنیه و بافت هاي تاریخی - حفاظت و مرمت میراث 

4معماري

واحد شبستر

مرمت و احیاي ابنیه و بافتهاي تاریخی - حفاظت و مرمت میراث 

4معماري

4مرمت و احیاي بناها و بافتهاي تاریخیواحد شبستر

4معماريواحد شبستر

4معماري داخلیواحد شبستر

4معماري منظرواحد شبستر

4مکانیک خودروواحد شبستر

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد شبستر

4مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکیواحد شبستر

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد شبستر

4مهندسی اجرایی عمرانواحد شبستر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی برقواحد شبستر

4مهندسی برق- الکترونیکواحد شبستر

4مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد شبستر

4مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد شبستر

4مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژيواحد شبستر

4مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستمهاي انرژي الکتریکیواحد شبستر

4مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد شبستر

4مهندسی برق - قدرت گرایش الکترونیک قدرتواحد شبستر

4مهندسی برق - قدرت گرایش تکنولوژي فشار قويواحد شبستر

4مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد شبستر

4مهندسی برق - قدرت گرایش ماشین هاي الکتریکیواحد شبستر

4مهندسی برق ـ قدرتواحد شبستر

4مهندسی پرتو پزشکیواحد شبستر

4مهندسی پزشکیواحد شبستر

4مهندسی پزشکی-بیومتریالواحد شبستر

4مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد شبستر

4مهندسی پزشکی - بیومکانیکواحد شبستر

4مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد شبستر

4مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد شبستر

4مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد شبستر

4مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد شبستر

4مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد شبستر

4مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید-قالبسازيواحد شبستر

4مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد شبستر

4مهندسی تکنولوژي سخت افزار کامپیوترواحد شبستر

4مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزاري رایانهواحد شبستر

4مهندسی تکنولوژي طراحی و نقشه کشی صنعتیواحد شبستر

4مهندسی تکنولوژي عمران- آب و فاضالبواحد شبستر

4مهندسی تکنولوژي عمران- نگهداري و بهره برداري سد و شبکهواحد شبستر

4مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد شبستر

4مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد شبستر

4مهندسی تکنولوژي معماريواحد شبستر

4مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد شبستر

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد شبستر

4مهندسی تکنولوژي نقشه برداريواحد شبستر

4مهندسی تولیدات دامیواحد شبستر

4مهندسی تولیدات گیاهیواحد شبستر

4مهندسی حرفه اي ساخت و تولیدواحد شبستر

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد شبستر

4مهندسی حرفه اي معماريواحد شبستر

4مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد شبستر

4مهندسی خط و سازه هاي ریلیواحد شبستر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی رباتیکواحد شبستر

4مهندسی شهرسازيواحد شبستر

4مهندسی شیمیواحد شبستر

4مهندسی شیمی - صنایع غذاییواحد شبستر

4مهندسی شیمی - مهندسی صنایع غذاییواحد شبستر

4مهندسی علوم دامیواحد شبستر

4مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد شبستر

4مهندسی عمرانواحد شبستر

4مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد شبستر

4مهندسی عمران-خاكواحد شبستر

4مهندسی عمران-مهندسی آبواحد شبستر

4مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد شبستر

4مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد شبستر

4مهندسی عمران - زلزلهواحد شبستر

4مهندسی عمران - سازهواحد شبستر

4مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد شبستر

4مهندسی عمران - مهندسی زلزلهواحد شبستر

4مهندسی عمران - نقشه برداريواحد شبستر

4مهندسی عمران -آبواحد شبستر

4مهندسی عمران -راهواحد شبستر

4مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد شبستر

4مهندسی فضاي سبزواحد شبستر

4مهندسی فناوري اطالعاتواحد شبستر

4مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي ارتباطی و کامپیوتريواحد شبستر

4مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي کامپیوتريواحد شبستر

4مهندسی فناوري اطالعات - طراحی و تولید نرم افزارواحد شبستر

4مهندسی فناوري اطالعات - معماري سازمانیواحد شبستر

4مهندسی فناوري بهداشت مواد غذایی با منشا دامیواحد شبستر

4مهندسی فناوري طراحی و نقشه کشی صنعتیواحد شبستر

4مهندسی فناوري عمران - نقشه برداريواحد شبستر

4مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد شبستر

4مهندسی کامپیوترواحد شبستر

4مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد شبستر

4مهندسی کامپیوتر- معماري سیستم هاي کامپیوتريواحد شبستر

4مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد شبستر

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد شبستر

4مهندسی کامپیوتر - شبکه هاي کامپیوتريواحد شبستر

4مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد شبستر

4مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکزواحد شبستر

4مهندسی کشاورزي- بیوتکنولوژي کشاورزيواحد شبستر

4مهندسی کشاورزي-علوم دامی-تغذیه دامواحد شبستر

4مهندسی کشاورزي-علوم دامی گرایش اصالح نژاددامواحد شبستر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

واحد شبستر

مهندسی کشاورزي-مهندسی فضاي سبز گرایش گیاهان زینتی در 

4منظر

4مهندسی کشاورزي - علوم دامیواحد شبستر

4مهندسی کشاورزي - علوم دامی - فیزیولوژي دامواحد شبستر

4مهندسی کشاورزي - علوم دامی گرایش تغذیه دامواحد شبستر

4مهندسی کشاورزي - علوم دامی گرایش فیزیولوژيواحد شبستر

4مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد شبستر

4مهندسی کشاورزي -پرورش و مدیریت تولید طیورواحد شبستر

4مهندسی معماريواحد شبستر

4مهندسی مکاترونیکواحد شبستر

4مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولیدواحد شبستر

واحد شبستر

مهندسی مکاترونیک گرایش ارتباطات جنبی انسان-ماشین-

4کامپیوتر

واحد شبستر

مهندسی مکاترونیک گرایش طراحی رباتها و سیستمهاي 

4مکاترونیکی

4مهندسی مکانیکواحد شبستر

4مهندسی منابع طبیعی - جنگلداريواحد شبستر

4مهندسی منابع طبیعی - شیالتواحد شبستر

4مهندسی منابع طبیعی - شیالت گرایش تکثیر و پرورش آبزیانواحد شبستر

4مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداريواحد شبستر

4مهندسی منابع طبیعی - مهندسی جنگلواحد شبستر

4مهندسی مواد و طراحی صنایع غذاییواحد شبستر

4مهندسی مواد و طراحی صنایع غذائیواحد شبستر

4مهندسی نقشه برداريواحد شبستر

4مهندسی هسته ايواحد شبستر

4نانوفیزیکواحد شبستر

4نرم افزار کامپیوترواحد شبستر

4نقشه کشی معماري- معماريواحد شبستر

4هنرهاي تجسمی - گرافیکواحد شبستر

4هنرهاي تجسمی ـ نقاشیواحد شبستر

4اگرواکولوژيواحد شوشتر

4اگروتکنولوژي - علوم علف هاي هرزواحد شوشتر

4اگروتکنولوژي - علوم و تکنولوژي بذرواحد شوشتر

4امور دفتريواحد شوشتر

4امور زراعی و باغیواحد شوشتر

4امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیواحد شوشتر

4امور زراعی و باغی-تکنولوژي تولیدات زراعیواحد شوشتر

4امور مالی و مالیاتیواحد شوشتر

4اموردولتیواحد شوشتر

4امورمالیاتیواحد شوشتر

4آبیاري و زه کشیواحد شوشتر

4آموزش و پرورش ابتداییواحد شوشتر

4باستان شناسیواحد شوشتر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4بیماري شناسی گیاهیواحد شوشتر

4بیوتکنولوژي کشاورزيواحد شوشتر

4تاریخواحد شوشتر

4تاریخ - تاریخ ایران باستانواحد شوشتر

4تاریخ -تاریخ اسالمواحد شوشتر

4تاریخ -تاریخ ایران اسالمیواحد شوشتر

4تاسیسات آبیاريواحد شوشتر

4تربیت بدنیواحد شوشتر

4تربیت بدنی - مربیگريواحد شوشتر

4تربیت بدنی -مدیریتواحد شوشتر

4تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشیواحد شوشتر

4تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد شوشتر

4تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد شوشتر

4تربیت معلم قرآن کریمواحد شوشتر

4تربیت معلم قرآن مجیدواحد شوشتر

4ترویج و آموزش کشاورزيواحد شوشتر

4ترویج و آموزش کشاورزي پایدارواحد شوشتر

واحد شوشتر

ترویج و آموزش کشاورزي پایدار - ترویج کشاورزي پایدار و منابع 

4طبیعی

4ترویج و آموزش کشاورزي پایدار - نوآوري و کارآفرینی کشاورزيواحد شوشتر

4تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد شوشتر

4تکنولوژي ماشینهاي کشاورزيواحد شوشتر

4تکنولوژي موادغذاییواحد شوشتر

4جامعه شناسیواحد شوشتر

4جامعه شناسی - جامعه شناسی سیاسیواحد شوشتر

4جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی سیاسیواحد شوشتر

4جامعه شناسی ورزشیواحد شوشتر

4جمعیت شناسیواحد شوشتر

4حسابداريواحد شوشتر

4حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد شوشتر

4حقوقواحد شوشتر

4دبیري تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد شوشتر

4رفتار حرکتیواحد شوشتر

4رفتار حرکتی - رشد حرکتیواحد شوشتر

4رفتار حرکتی - یادگیري و کنترل حرکتیواحد شوشتر

4روزنامه نگاريواحد شوشتر

4زبان وادبیات فارسیواحد شوشتر

4زراعت واصالح نباتاتواحد شوشتر

4شناسایی و مبارزه با علفهاي هرزواحد شوشتر

4علمی کاربردي امور زراعی و باغی - تکنولوژي تولیدات زراعیواحد شوشتر

4علمی کاربردي امورزراعی وباغی-تکنولوژي تولیدات باغیواحد شوشتر

4علمی کاربردي حسابداريواحد شوشتر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4علمی کاربردي صنایع قندسازي -نیشکرواحد شوشتر

4علوم اجتماعی - برنامه ریزي اجتماعیواحد شوشتر

4علوم اجتماعی - برنامه ریزي علوم اجتماعیواحد شوشتر

4علوم اجتماعی - خدمات اجتماعیواحد شوشتر

4علوم اجتماعی -جامعه شناسیواحد شوشتر

4علوم اجتماعی -جمعیت شناسیواحد شوشتر

4علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاريواحد شوشتر

4علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد شوشتر

4علوم دامیواحد شوشتر

4علوم دامی - مدیریت دامپروريواحد شوشتر

4علوم و تکنولوژي بذرواحد شوشتر

4علوم و مهندسی آبواحد شوشتر

4علوم و مهندسی آب - آبیاري و زهکشیواحد شوشتر

4علوم و مهندسی آب - سازه هاي آبیواحد شوشتر

4علوم و مهندسی خاكواحد شوشتر

4علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد شوشتر

4علوم ورزشیواحد شوشتر

4فناوري تولیدات باغیواحد شوشتر

4فناوري تولیدات زراعیواحد شوشتر

4فیزیولوژي ورزشیواحد شوشتر

4فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت ورزشی محضواحد شوشتر

4کاردانی حرفه اي مدیریت- امور دفتريواحد شوشتر

4کاردانی امور دولتیواحد شوشتر

4کاردانی امور مالی و مالیاتیواحد شوشتر

4کاردانی تربیت معلم قرآن کریمواحد شوشتر

4کاردانی تکنولوژي ماشین هاي کشاورزيواحد شوشتر

4کاردانی تکنولوژي مواد غذاییواحد شوشتر

4کاردانی علوم ورزشیواحد شوشتر

4کاردانی مدیریت صنعتیواحد شوشتر

4گیاه پزشکیواحد شوشتر

4گیاهپزشکیواحد شوشتر

4مددکاري اجتماعیواحد شوشتر

4مدیریت امور بانکیواحد شوشتر

4مدیریت امور دفتري (منشیگري)واحد شوشتر

4مدیریت امور فرهنگی و هنريواحد شوشتر

4مدیریت بازرگانیواحد شوشتر

4مدیریت بیمهواحد شوشتر

واحد شوشتر

مدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري خاك - شیمی ، حاصلخیزي 

4خاك و تغذیه گیاه

واحد شوشتر

مدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري خاك - شیمی و حاصلخیزي 

4خاك

4مدیریت دولتیواحد شوشتر

4مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیواحد شوشتر

4مدیریت دولتی- مدیریت نیروي انسانیواحد شوشتر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مدیریت دولتی-تصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومیواحد شوشتر

4مدیریت دولتی-مدیریت تحولواحد شوشتر

4مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد شوشتر

4مدیریت دولتی - تشکیالت و روشهاواحد شوشتر

4مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیواحد شوشتر

4مدیریت دولتی - خط مشی گذاري عمومیواحد شوشتر

4مدیریت دولتی - طراحی سازمان هاي دولتیواحد شوشتر

4مدیریت دولتی - مدیریت سیستمهاي اطالعاتیواحد شوشتر

4مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانیواحد شوشتر

4مدیریت صنعتیواحد شوشتر

4مدیریت صنعتی کاربرديواحد شوشتر

4مدیریت فرهنگی و هنريواحد شوشتر

4مدیریت فرهنگی هنريواحد شوشتر

4مدیریت کشاورزيواحد شوشتر

4مدیریت کشاورزي - مدیریت کشاورزيواحد شوشتر

4مدیریت کشاورزي - مدیریت مزرعهواحد شوشتر

4مدیریت ورزشیواحد شوشتر

واحد شوشتر

مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان ها و رویدادهاي 

4ورزشی

4مردم شناسیواحد شوشتر

4مکانیزاسیون کشاورزيواحد شوشتر

4مکانیسین ماشین هاي کشاورزيواحد شوشتر

4مکانیسین ماشینهاي کشاورزيواحد شوشتر

4مکانیک ماشینهاي کشاورزيواحد شوشتر

4مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد شوشتر

4مهندسی تولیدات گیاهیواحد شوشتر

4مهندسی حرفه اي مکانیک ماشین هاي کشاورزيواحد شوشتر

4مهندسی علوم دامیواحد شوشتر

4مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد شوشتر

4مهندسی کشاورزي- بیوتکنولوژي کشاورزيواحد شوشتر

4مهندسی کشاورزي- خاکشناسیواحد شوشتر

4مهندسی کشاورزي - ترویج و آموزش کشاورزيواحد شوشتر

4مهندسی کشاورزي - خاکشناسی گرایش شیمی و حاصلخیزي خاكواحد شوشتر

4مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد شوشتر

4مهندسی کشاورزي - علوم خاكواحد شوشتر

4مهندسی کشاورزي - علوم دامی گرایش دامواحد شوشتر

4مهندسی کشاورزي - علوم و تکنولوژي بذرواحد شوشتر

4مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد شوشتر

4مهندسی کشاورزي - کشاورزي اکولوژیک (اگرواکولوژي)واحد شوشتر

4مهندسی کشاورزي - گیاه پزشکیواحد شوشتر

4مهندسی کشاورزي - مکانیزاسیون کشاورزيواحد شوشتر

4مهندسی کشاورزي - مکانیک ماشینهاي کشاورزيواحد شوشتر

4مهندسی کشاورزي -آبیاري وزهکشیواحد شوشتر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی کشاورزي -بیماري شناسی گیاهیواحد شوشتر

4مهندسی کشاورزي -سازه هاي آبیواحد شوشتر

4مهندسی کشاورزي ـ آبواحد شوشتر

4مهندسی کشاورزي ـ سازه هاي آبی (تاسیسات آبیاري)واحد شوشتر

4مهندسی کشاورزي ـ شناسایی و مبارزه با علفهاي هرزواحد شوشتر

4مهندسی کشاورزي ـ مدیریت کشاورزيواحد شوشتر

4مهندسی ماشین هاي کشاورزيواحد شوشتر

4مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي - انرژيواحد شوشتر

4مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي - بازیافت و مدیریت پسماندواحد شوشتر

4مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي - مدیریت تحلیل سامانه هاواحد شوشتر

4مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي - مدیریت و تحلیل سامانه هاواحد شوشتر

4مهندسی مکانیک بیوسیستمواحد شوشتر

4مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساختواحد شوشتر

4مهندسی مواد و طراحی صنایع غذائیواحد شوشتر

4الکترونیکواحد شهر قدس

4الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد شهر قدس

4آموزش زبان انگلیسیواحد شهر قدس

4تربیت بدنی و علوم ورزشی- ورزش همگانیواحد شهر قدس

4تربیت بدنی و علوم ورزشی-بیومکانیک ورزشیواحد شهر قدس

4تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشیواحد شهر قدس

4تربیت بدنی و علوم ورزشی - رفتار حرکتیواحد شهر قدس

4تربیت بدنی و علوم ورزشی -فیزیولوژي ورزشیواحد شهر قدس

4تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد شهر قدس

4تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد شهر قدس

4تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد شهر قدس

4حسابداريواحد شهر قدس

4حسابداري- مالیاتیواحد شهر قدس

4حسابداري - حسابرسیواحد شهر قدس

4حسابداري -دولتیواحد شهر قدس

4حقوقواحد شهر قدس

4حقوق - حقوق ثبتیواحد شهر قدس

4حقوق جزا و جرم شناسیواحد شهر قدس

4حقوق خصوصیواحد شهر قدس

4حقوق کیفري و جرم شناسیواحد شهر قدس

4خدمات پس از فروش خودروواحد شهر قدس

4دبیري تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد شهر قدس

4روان شناسیواحد شهر قدس

4روان شناسی عمومیواحد شهر قدس

4روانشناسیواحد شهر قدس

4روانشناسی عمومیواحد شهر قدس



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4سخت افزار کامپیوترواحد شهر قدس

4صنایع شیمیایی معدنیواحد شهر قدس

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد شهر قدس

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد شهر قدس

4علمی کاربردي حسابداريواحد شهر قدس

4علمی کاربردي خدمات پس از فروش خودروواحد شهر قدس

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد شهر قدس

4علوم ورزشیواحد شهر قدس

4علوم ورزشی - علوم انسانی ورزشواحد شهر قدس

4علوم ورزشی - علوم زیستی ورزشواحد شهر قدس

4علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزشواحد شهر قدس

4علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزشواحد شهر قدس

4فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی کاربرديواحد شهر قدس

4کاردانی حرفه اي حقوق- حقوق ثبتیواحد شهر قدس

4کاردان فنی الکترونیکواحد شهر قدس

4کاردان فنی برقواحد شهر قدس

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد شهر قدس

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد شهر قدس

4کاردانی تکنولوژي صنایع غذاییواحد شهر قدس

4کاردانی حرفه اي حقوق _ خدمات قضاییواحد شهر قدس

4کاردانی حسابداريواحد شهر قدس

4کاردانی فنی برقواحد شهر قدس

4کاردانی فنی مکانیک خودروواحد شهر قدس

4کاردانی مدیریت بازرگانیواحد شهر قدس

4کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد شهر قدس

4کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد شهر قدس

4کامپیوترواحد شهر قدس

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد شهر قدس

4مالی - مهندسی مالیواحد شهر قدس

4مترجمی زبان انگلیسیواحد شهر قدس

4مدیریت بازرگانیواحد شهر قدس

4مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد شهر قدس

4مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابیواحد شهر قدس

4مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد شهر قدس

4مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد شهر قدس

4مدیریت مالیواحد شهر قدس

4مدیریت ورزشیواحد شهر قدس

4مدیریت ورزشی - مدیریت رسانه هاي ورزشیواحد شهر قدس

4مکانیک خودروواحد شهر قدس

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد شهر قدس

4مهندسی فناوري آسانسورها و باالبرهاواحد شهر قدس

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد شهر قدس

4مهندسی اجرایی عمرانواحد شهر قدس

4مهندسی برقواحد شهر قدس



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی برق- الکترونیکواحد شهر قدس

4مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیکواحد شهر قدس

4مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتالواحد شهر قدس

4مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد شهر قدس

4مهندسی برق - مخابراتواحد شهر قدس

4مهندسی برق - مخابرات سیستمواحد شهر قدس

4مهندسی برق - مخابرات میدان و موجواحد شهر قدس

4مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد شهر قدس

4مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد شهر قدس

4مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد شهر قدس

4مهندسی تکنولوژي معماريواحد شهر قدس

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد شهر قدس

4مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد شهر قدس

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد شهر قدس

4مهندسی حرفه اي معماريواحد شهر قدس

4مهندسی شیمیواحد شهر قدس

4مهندسی شیمی - صنایع شیمیایی معدنیواحد شهر قدس

4مهندسی شیمی - صنایع غذاییواحد شهر قدس

4مهندسی شیمی - مهندسی صنایع غذاییواحد شهر قدس

4مهندسی عمرانواحد شهر قدس

4مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد شهر قدس

4مهندسی عمران - سازهواحد شهر قدس

4مهندسی عمران - مدیریت منابع آبواحد شهر قدس

4مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آبواحد شهر قدس

4مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد شهر قدس

4مهندسی کامپیوترواحد شهر قدس

4مهندسی کامپیوتر- معماري سیستم هاي کامپیوتريواحد شهر قدس

4مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد شهر قدس

4مهندسی کامپیوتر- معماري کامپیوترواحد شهر قدس

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد شهر قدس

4مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعیواحد شهر قدس

4مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکزواحد شهر قدس

4مهندسی مکاترونیکواحد شهر قدس

4مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولیدواحد شهر قدس

4مهندسی مکانیکواحد شهر قدس

4مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدواحد شهر قدس

4نرم افزار کامپیوترواحد شهر قدس

4نقشه کشی معماريواحد شهر قدس

4نقشه کشی معماري- معماريواحد شهر قدس

4الکترونیک عمومیواحد شهرضا

4الکتروتکنیکواحد شهرضا

4امور دامیواحد شهرضا

4اندیشه سیاسی در اسالمواحد شهرضا

4آموزش ابتداییواحد شهرضا



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4آموزش زبان انگلیسیواحد شهرضا

4آموزش و پرورش ابتداییواحد شهرضا

4تاریخ - مطالعات خلیج فارسواحد شهرضا

4تاریخ -تاریخ انقالب اسالمیواحد شهرضا

4تاریخ انقالب اسالمیواحد شهرضا

4تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمیواحد شهرضا

4تربیت بدنیواحد شهرضا

4تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد شهرضا

4تکنولوژي صنایع غذاییواحد شهرضا

4تولید و بهره برداري از گیاهان داروییواحد شهرضا

4تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد شهرضا

4جامعه شناسی انقالب اسالمیواحد شهرضا

4حسابداريواحد شهرضا

4حقوقواحد شهرضا

4حقوق - حقوق ثبتیواحد شهرضا

4حقوق خصوصیواحد شهرضا

4حقوق عمومیواحد شهرضا

4روابط بین المللواحد شهرضا

4روابط سیاسیواحد شهرضا

4روابط سیاسی ( روابط دیپلماتیک )واحد شهرضا

4روابط سیاسی در روابط دیپلماتیکواحد شهرضا

4روان شناسیواحد شهرضا

4روانشناسیواحد شهرضا

4زبان وادبیات انگلیسیواحد شهرضا

4سرامیکواحد شهرضا

4شناخت اندیشه هاي امام خمینی (ره)واحد شهرضا

4صنایع شیمیاییواحد شهرضا

4صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییواحد شهرضا

4صنایع غذاییواحد شهرضا

4صنایع گازواحد شهرضا

4علمی - کاربردي صنایع شیمیایی - صنایع شیمیاییواحد شهرضا

4علمی کاربردي تولیدوبهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد شهرضا

4علوم اسالمی -اندیشه سیاسی دراسالمواحد شهرضا

4علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد شهرضا

4علوم سیاسیواحد شهرضا

4علوم سیاسی- سیاست گذاري عمومیواحد شهرضا

4علوم سیاسی - اندیشه سیاسیواحد شهرضا

4علوم سیاسی - اندیشه هاي سیاسیواحد شهرضا

4علوم سیاسی - جامعه شناسی سیاسیواحد شهرضا

4علوم سیاسی - سیاستگذاري عمومیواحد شهرضا

4علوم سیاسی - مسائل ایرانواحد شهرضا

4علوم و صنایع غذایی - مهندسی مواد و طراحی صنایع غذاییواحد شهرضا

4علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد شهرضا



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذاییواحد شهرضا

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - شیمی مواد غذاییواحد شهرضا

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذاییواحد شهرضا

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - علوم مواد غذاییواحد شهرضا

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذاییواحد شهرضا

4عمرانواحد شهرضا

4کاردان فنی صنایع غذاییواحد شهرضا

4کاردان فنی عملیات پتروشیمیواحد شهرضا

4کاردان فنی مواد-سرامیکواحد شهرضا

4کاردانی تکنولوژي صنایع غذاییواحد شهرضا

4کاردانی تکنولوژي صنایع غذاییواحد شهرضا

4کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد شهرضا

4کاردانی حرفه اي تربیت بدنی - مربیگري پایه فوتبالواحد شهرضا

4کاردانی فنی مکانیک خودروواحد شهرضا

4کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد شهرضا

4متالورژي ومواد-سرامیکواحد شهرضا

4مترجمی زبان انگلیسیواحد شهرضا

4مدیریت آموزشیواحد شهرضا

4مطالعات منطقه ايواحد شهرضا

4مطالعات منطقه اي - مطالعات اروپاواحد شهرضا

4مطالعات منطقه اي - مطالعات ایرانواحد شهرضا

4مطالعات منطقه اي - مطالعات آسیاي مرکزي و قفقازواحد شهرضا

4مطالعات منطقه اي - مطالعات آمریکاي شمالیواحد شهرضا

4مطالعات منطقه اي - مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقاواحد شهرضا

4مطالعات منطقه اي - مطالعات خلیج فارسواحد شهرضا

4مکانیک خودروواحد شهرضا

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد شهرضا

4مهندسی اپتیک و لیزرواحد شهرضا

4مهندسی انرژي هاي تجدیدپذیرواحد شهرضا

4مهندسی برقواحد شهرضا

4مهندسی پزشکیواحد شهرضا

4مهندسی پزشکی-بیومتریالواحد شهرضا

4مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد شهرضا

4مهندسی پزشکی - بیومکانیکواحد شهرضا

4مهندسی پلیمرواحد شهرضا

4مهندسی پلیمر - پلیمرواحد شهرضا

4مهندسی پلیمر - رنگواحد شهرضا

4مهندسی پلیمر - صنایع پلیمرواحد شهرضا

4مهندسی پلیمر - علوم و تکنولوژي پلیمرواحد شهرضا

4مهندسی پلیمر - فرآورشواحد شهرضا

4مهندسی پلیمر - مهندسی پلیمرواحد شهرضا

4مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیاییواحد شهرضا

4مهندسی تکنولوژي صنایع الستیکواحد شهرضا

4مهندسی تکنولوژي متالورژي-ذوب فلزاتواحد شهرضا



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد شهرضا

4مهندسی حرفه اي صنایع شیمیاییواحد شهرضا

4مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد شهرضا

4مهندسی خودروواحد شهرضا

4مهندسی خودرو - قواي محرکه خودروواحد شهرضا

4مهندسی شیمیواحد شهرضا

4مهندسی شیمی - بیوتکنولوژيواحد شهرضا

4مهندسی شیمی - بیوتکنولوژيواحد شهرضا

4مهندسی شیمی - پتروشیمیواحد شهرضا

4مهندسی شیمی - پدیده هاي انتقالواحد شهرضا

4مهندسی شیمی - پلیمرواحد شهرضا

4مهندسی شیمی - ترمودینامیک و سینتیکواحد شهرضا

4مهندسی شیمی - ترموسینتیک و کاتالیستواحد شهرضا

4مهندسی شیمی - صنایع پاالیش ، پتروشیمی و گازواحد شهرضا

4مهندسی شیمی - صنایع شیمیایی معدنیواحد شهرضا

4مهندسی شیمی - صنایع غذاییواحد شهرضا

4مهندسی شیمی - طراحی فرآیندواحد شهرضا

4مهندسی شیمی - فرآیندهاي جداسازيواحد شهرضا

4مهندسی شیمی - کنترل فرآیندهاي شیمیاییواحد شهرضا

4مهندسی شیمی - محیط زیستواحد شهرضا

4مهندسی شیمی - مهندسی بیوشیمیاییواحد شهرضا

4مهندسی شیمی - مهندسی پلیمرواحد شهرضا

4مهندسی شیمی - مهندسی محیط زیستواحد شهرضا

4مهندسی شیمی ـ مهندسی فرآیندواحد شهرضا

4مهندسی صنایع پلیمرواحد شهرضا

4مهندسی صنایع شیمیایی معدنیواحد شهرضا

4مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد شهرضا

4مهندسی عمران - سازهواحد شهرضا

4مهندسی فناوري صنایع شیمیاییواحد شهرضا

4مهندسی فناوري متالورژي - ذوب فلزاتواحد شهرضا

4مهندسی فناوري متالورژي - ذوب فلزاتواحد شهرضا

4مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد شهرضا

4مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد شهرضا

4مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذاییواحد شهرضا

4مهندسی متالورژي و موادواحد شهرضا

4مهندسی متالورژي و مواد - جوشکاري و اتصال موادواحد شهرضا

4مهندسی متالورژي و مواد - سرامیکواحد شهرضا

4مهندسی مکانیکواحد شهرضا

4مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد شهرضا

4مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد شهرضا

4مهندسی مواد-جوشکاريواحد شهرضا

4مهندسی مواد-خوردگی وحفاظت موادواحد شهرضا

4مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسیواحد شهرضا



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی مواد - سرامیکواحد شهرضا

4مهندسی مواد - مهندسی خوردگی و حفاظت موادواحد شهرضا

4مهندسی مواد و طراحی صنایع غذاییواحد شهرضا

4مهندسی مواد و طراحی صنایع غذائیواحد شهرضا

4مهندسی مواد و متالورژيواحد شهرضا

4مهندسی مواد و متالورژي - مهندسی موادواحد شهرضا

4مهندسی نفتواحد شهرضا

4نرم افزار کامپیوترواحد شهرضا

4ارتباط تصویريواحد شهرکرد

4اگرواکولوژيواحد شهرکرد

4اگروتکنولوژي - علوم و تکنولوژي بذرواحد شهرکرد

4الکترونیک عمومیواحد شهرکرد

4الکتروتکنیکواحد شهرکرد

4الهیات و معارف اسالمیواحد شهرکرد

4الهیات و معارف اسالمی - تاریخ و تمدن ملل اسالمیواحد شهرکرد

4الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد شهرکرد

4امور بانکیواحد شهرکرد

4امور دامی - تکنولوژي پرورش طیورواحد شهرکرد

4آمارواحد شهرکرد

4آموزش ابتداییواحد شهرکرد

4آموزش دینی - عربیواحد شهرکرد

4آموزش دینی و عربیواحد شهرکرد

4آموزش ریاضیواحد شهرکرد

4آموزش زبان انگلیسیواحد شهرکرد

4آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد شهرکرد

4آموزش علوم تجربیواحد شهرکرد

4آموزش و پرورش ابتداییواحد شهرکرد

4بهداشت خانوادهواحد شهرکرد

4بهداشت عمومی(گرایش بهداشت خانواده)واحد شهرکرد

4بهداشت عمومی(گرایش مبارزه با بیماریها)واحد شهرکرد

4بهداشت مبارزه با بیماریهاواحد شهرکرد

4بیوشیمیواحد شهرکرد

4پرستاريواحد شهرکرد

4تاریخ و تمدن ملل اسالمیواحد شهرکرد

4تأسیسات حرارتی نیروگاههاواحد شهرکرد

4تربیت بدنیواحد شهرکرد

4تربیت بدنی - مربیگريواحد شهرکرد

4تربیت بدنی و علوم ورزشی -فیزیولوژي ورزشیواحد شهرکرد

4تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد شهرکرد

4تربیت دبیر زبان و ادبیات فارسیواحد شهرکرد

4تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد شهرکرد

4تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد شهرکرد

4تغذیه دامواحد شهرکرد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4تکنولوژي تولیدات دامیواحد شهرکرد

4تکنولوژي مواد غذاییواحد شهرکرد

4تکنولوژي موادغذاییواحد شهرکرد

4تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد شهرکرد

4تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد شهرکرد

4حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد شهرکرد

4حسابداريواحد شهرکرد

4حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد شهرکرد

4حقوقواحد شهرکرد

4حقوق جزا و جرم شناسیواحد شهرکرد

4حقوق خصوصیواحد شهرکرد

4حقوق کیفري و جرم شناسیواحد شهرکرد

4دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد شهرکرد

4دبیري زبان انگلیسیواحد شهرکرد

4دبیري زبان وادبیات فارسیواحد شهرکرد

4دبیري علوم تجربیواحد شهرکرد

4دینی وعربیواحد شهرکرد

4راهنمایی و مشاورهواحد شهرکرد

4روان شناسیواحد شهرکرد

4روان شناسی تربیتیواحد شهرکرد

4روان شناسی عمومیواحد شهرکرد

4روانشناسیواحد شهرکرد

4روانشناسی تربیتیواحد شهرکرد

4روانشناسی عمومیواحد شهرکرد

4ریاضیواحد شهرکرد

4ریاضی - جبرواحد شهرکرد

4ریاضی - دبیري ریاضیواحد شهرکرد

4ریاضی - ریاضی کاربرديواحد شهرکرد

4ریاضی کاربردي ـ آنالیز عدديواحد شهرکرد

4ریاضی محض-جبرواحد شهرکرد

4ریاضیات و کاربردهاواحد شهرکرد

4ریاضیات و کاربردها _ جبرواحد شهرکرد

4زبان انگلیسیواحد شهرکرد

4زبان شناسیواحد شهرکرد

4زبان و ادبیات فارسی- ادبیات تطبیقیواحد شهرکرد

4زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی (فارسی - عربی)واحد شهرکرد

4زبان و زبان شناسیواحد شهرکرد

4زبان وادبیات فارسیواحد شهرکرد

4زیست شناسی- ژنتیک مولکولیواحد شهرکرد

4زیست شناسی- علوم جانوري - فیزیولوژي جانوريواحد شهرکرد

4زیست شناسی - بیوشیمی گرایش بیوشیمیواحد شهرکرد

4زیست شناسی - سلولی و مولکولیواحد شهرکرد

4زیست شناسی - علوم جانوري گرایش فیزیولوژي جانوريواحد شهرکرد

4زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد شهرکرد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4زیست شناسی -بیوشیمیواحد شهرکرد

4زیست شناسی -ژنتیکواحد شهرکرد

4زیست شناسی جانوري - فیزیولوژيواحد شهرکرد

4زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد شهرکرد

4زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمیواحد شهرکرد

4زیست شناسی سلولی و مولکولی-زیست فناوريواحد شهرکرد

4زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد شهرکرد

4زیست شناسی سلولی و مولکولی - بیوتکنولوژيواحد شهرکرد

4زیست شناسی سلولی و مولکولی ـ ژنتیکواحد شهرکرد

4زیست فناوريواحد شهرکرد

4زیست فناوري میکروبیواحد شهرکرد

4ژنتیکواحد شهرکرد

4ژنتیک مولکولیواحد شهرکرد

4ساخت و تولیدواحد شهرکرد

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد شهرکرد

4شیالتواحد شهرکرد

4شیمیواحد شهرکرد

4شیمی- کاربرديواحد شهرکرد

4شیمی - شیمی داروییواحد شهرکرد

4شیمی -شیمی آلیواحد شهرکرد

4شیمی -شیمی تجزیهواحد شهرکرد

4شیمی -شیمی فیزیکواحد شهرکرد

4شیمی -شیمی معدنیواحد شهرکرد

4شیمی کاربرديواحد شهرکرد

4شیمی گرایش شیمی آلیواحد شهرکرد

4شیمی گرایش شیمی داروییواحد شهرکرد

4شیمی محضواحد شهرکرد

4طراحی فضاهاي آموزشیواحد شهرکرد

4علم اطالعات و دانش شناسیواحد شهرکرد

4علمی - کاربردي کتابداري و اطالع رسانیواحد شهرکرد

4علمی کاربردي ارتباط تصویريواحد شهرکرد

4علمی کاربردي الکترونیکواحد شهرکرد

4علمی کاربردي برق - قدرتواحد شهرکرد

4علمی کاربردي تکنولوژي فرآوري پشم و پوستواحد شهرکرد

4علمی کاربردي تولیدوبهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد شهرکرد

4علمی کاربردي حسابداريواحد شهرکرد

4علمی کاربردي ساختمانواحد شهرکرد

4علمی کاربردي عمران ـ سدوشبکهواحد شهرکرد

4علمی کاربردي معماريواحد شهرکرد

4علمی کاربردي مکانیک ـ تاسیسات حرارتی نیروگاههاواحد شهرکرد

4علمی کاربردي منابع طبیعی ـ پشم وپوستواحد شهرکرد

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد شهرکرد

4علوم اسب و اسبداريواحد شهرکرد

4علوم آزمایشگاهی دامپزشکیواحد شهرکرد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4علوم باغبانی-فیزیولوژي و اصالح گیاهان دارویی، ادویه اي و عطريواحد شهرکرد

4علوم باغبانی-گیاهان دارویی ، ادویه اي و نوشابه ايواحد شهرکرد

4علوم باغبانی - میوه کاريواحد شهرکرد

4علوم تجربیواحد شهرکرد

4علوم تربیتیواحد شهرکرد

4علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد شهرکرد

4علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد شهرکرد

4علوم دامیواحد شهرکرد

4علوم دامی - اصالح نژاد دامواحد شهرکرد

4علوم دامی - تغذیه دامواحد شهرکرد

4علوم دامی - ژنتیک و اصالح دام و طیورواحد شهرکرد

4علوم کامپیوترواحد شهرکرد

4علوم کامپیوترواحد شهرکرد

4علوم و تکنولوژي بذرواحد شهرکرد

4علوم و صنایع غذایی - تکنولوژي مواد غذاییواحد شهرکرد

4علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژي مواد غذاییواحد شهرکرد

واحد شهرکرد

علوم و مهندسی باغبانی - فیزیولوژي تولید و پس از برداشت 

4گیاهان باغبانی

4علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان داروییواحد شهرکرد

4علوم و مهندسی شیالتواحد شهرکرد

4علوم و مهندسی شیالت - تکثیر و پرورش آبزیانواحد شهرکرد

4علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد شهرکرد

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذاییواحد شهرکرد

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذاییواحد شهرکرد

4علوم ورزشیواحد شهرکرد

4علوم ورزشی - علوم زیستی ورزشواحد شهرکرد

4علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزشواحد شهرکرد

4عمرانواحد شهرکرد

4فتوگرافیک گرافیکواحد شهرکرد

4فقه و حقوق اسالمیواحد شهرکرد

4فقه و حقوق جزاواحد شهرکرد

4فقه و حقوق خصوصیواحد شهرکرد

4فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد شهرکرد

4فلسفه و حکمت اسالمیواحد شهرکرد

4فلسفه و کالم اسالمیواحد شهرکرد

4فیتو شیمیواحد شهرکرد

4فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستیواحد شهرکرد

4کاردانی حرفه اي هنرهاي تجسمی - گرافیکواحد شهرکرد

4کاردان فنی برق - قدرتواحد شهرکرد

4کاردان فنی عمران-پل سازي وابنیه فنیواحد شهرکرد

4کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد شهرکرد

4کاردان فنی عمران -آب و فاضالبواحد شهرکرد

4کاردان فنی قدرتواحد شهرکرد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد شهرکرد

4کاردان فنی مکانیک ـ تاسیسات حرارتی و نیروگاههاواحد شهرکرد

4کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد شهرکرد

4کاردانی تکنولوژي مواد غذاییواحد شهرکرد

4کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد شهرکرد

4کاردانی علوم ورزشیواحد شهرکرد

4کاردانی فنی برقواحد شهرکرد

4کاردانی فنی مکانیکواحد شهرکرد

4کاردانی معماريواحد شهرکرد

4کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد شهرکرد

4کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد شهرکرد

4کارهاي عمومی ساختمانواحد شهرکرد

4کامپیوترواحد شهرکرد

4کتابداريواحد شهرکرد

4کتابداري واطالع رسانیواحد شهرکرد

4کشاورزي اکولوژیکواحد شهرکرد

4گیاه پزشکیواحد شهرکرد

4ماماییواحد شهرکرد

4مترجمی زبان انگلیسیواحد شهرکرد

4مدیریت آموزشیواحد شهرکرد

4مدیریت آموزشیواحد شهرکرد

4مدیریت بازرگانیواحد شهرکرد

4مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد شهرکرد

4مدیریت خدمات بهداشتی و درمانیواحد شهرکرد

4مدیریت دولتیواحد شهرکرد

4مدیریت دولتی - طراحی سازمان هاي دولتیواحد شهرکرد

4مدیریت مالیواحد شهرکرد

4مدیریت وبرنامه ریزي آموزشیواحد شهرکرد

4مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزشواحد شهرکرد

4مشاورهواحد شهرکرد

4معارف اسالمیواحد شهرکرد

4معماريواحد شهرکرد

4مکانیک - تاسیسات حرارتی نیروگاههاواحد شهرکرد

4مکانیک خودروواحد شهرکرد

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد شهرکرد

4مهندسی اجرایی عمرانواحد شهرکرد

4مهندسی برقواحد شهرکرد

4مهندسی برق- الکترونیکواحد شهرکرد

4مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتالواحد شهرکرد

4مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد شهرکرد

4مهندسی پزشکیواحد شهرکرد

4مهندسی پزشکی-بیومتریالواحد شهرکرد

4مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد شهرکرد

4مهندسی پزشکی - بیومکانیکواحد شهرکرد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد شهرکرد

4مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد شهرکرد

4مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد شهرکرد

4مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد شهرکرد

4مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد شهرکرد

4مهندسی تکنولوژي معماريواحد شهرکرد

4مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد شهرکرد

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد شهرکرد

4مهندسی تولیدات دامیواحد شهرکرد

4مهندسی تولیدات گیاهی- باغبانیواحد شهرکرد

4مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد شهرکرد

4مهندسی حرفه اي علوم دامیواحد شهرکرد

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد شهرکرد

4مهندسی حرفه اي معماريواحد شهرکرد

4مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد شهرکرد

4مهندسی شهرسازيواحد شهرکرد

4مهندسی شیمیواحد شهرکرد

4مهندسی علوم دامیواحد شهرکرد

4مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد شهرکرد

4مهندسی عمرانواحد شهرکرد

4مهندسی عمران - زلزلهواحد شهرکرد

4مهندسی عمران - سازهواحد شهرکرد

4مهندسی عمران - مهندسی زلزلهواحد شهرکرد

4مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آبواحد شهرکرد

4مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد شهرکرد

4مهندسی کامپیوترواحد شهرکرد

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد شهرکرد

4مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکزواحد شهرکرد

واحد شهرکرد

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح 

4گیاهان دارویی، ادویه اي و عطري

4مهندسی کشاورزي-علوم دامی-تغذیه دامواحد شهرکرد

4مهندسی کشاورزي-علوم دامی گرایش اصالح نژاددامواحد شهرکرد

4مهندسی کشاورزي - علوم دامیواحد شهرکرد

4مهندسی کشاورزي - علوم دامی گرایش تغذیه دامواحد شهرکرد

4مهندسی کشاورزي - علوم و تکنولوژي بذرواحد شهرکرد

4مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد شهرکرد

4مهندسی کشاورزي - کشاورزي اکولوژیک (اگرواکولوژي)واحد شهرکرد

4مهندسی کشاورزي -بیماري شناسی گیاهیواحد شهرکرد

واحد شهرکرد

مهندسی کشاورزي -علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی، ادویه اي 

4و نوشابه اي

4مهندسی کشاورزي -علوم وصنایع غذایی- تکنولوژي مواد غذاییواحد شهرکرد

4مهندسی معماريواحد شهرکرد

4مهندسی مکاترونیکواحد شهرکرد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولیدواحد شهرکرد

4مهندسی مکانیکواحد شهرکرد

4مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد شهرکرد

4مهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیانواحد شهرکرد

4مهندسی منابع طبیعی - شیالتواحد شهرکرد

4مهندسی نقشه برداريواحد شهرکرد

4میکروبیولوژي - میکروبیولوژي صنعتیواحد شهرکرد

4میکروبیولوژيواحد شهرکرد

4میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زاواحد شهرکرد

4میکروبیولوژي - میکروب هاي بیماري زاواحد شهرکرد

4نرم افزار کامپیوترواحد شهرکرد

4هنرهاي تجسمیواحد شهرکرد

4هنرهاي تجسمی - گرافیکواحد شهرکرد

4بهداشت خانوادهواحد شهرکرد-ظرفیت مازاد خودگردان

4بهداشت مبارزه با بیماریهاواحد شهرکرد-ظرفیت مازاد خودگردان

4پرستاريواحد شهرکرد-ظرفیت مازاد خودگردان

4ماماییواحد شهرکرد-ظرفیت مازاد خودگردان

4الکتروتکنیکواحد شهرمجلسی

4الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد شهرمجلسی

4الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد شهرمجلسی

4الکترونیکواحد شهرمجلسی

4الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد شهرمجلسی

4تاسیساتواحد شهرمجلسی

4تاسیسات -تهویه مطبوعواحد شهرمجلسی

4تأسیسات -تبریدواحد شهرمجلسی

4تأسیسات آبرسانی وگازرسانیواحد شهرمجلسی

4تأسیسات حرارتی نیروگاههاواحد شهرمجلسی

4تبریدواحد شهرمجلسی

4جوشکاريواحد شهرمجلسی

4حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد شهرمجلسی

4ریخته گريواحد شهرمجلسی

4ساخت و تولیدواحد شهرمجلسی

4سرامیکواحد شهرمجلسی

4صنایع اتومبیلواحد شهرمجلسی

4صنایع فلزي - صنایع فلزيواحد شهرمجلسی

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد شهرمجلسی

4علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد شهرمجلسی

4علمی - کاربردي تاسیسات - تبریدواحد شهرمجلسی

4علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعواحد شهرمجلسی

4علمی - کاربردي صنایع فلزي - صنایع فلزيواحد شهرمجلسی

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد شهرمجلسی

4علمی - کاربردي متالورژي - ریخته گريواحد شهرمجلسی

4علمی کاربردي الکترونیکواحد شهرمجلسی

4علمی کاربردي برق - قدرتواحد شهرمجلسی



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4علمی کاربردي برق صنعتیواحد شهرمجلسی

4علمی کاربردي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد شهرمجلسی

4علمی کاربردي تعمیرات نیروگاهواحد شهرمجلسی

4علمی کاربردي تکنولوژي جوشکاريواحد شهرمجلسی

4علمی کاربردي جوشکاريواحد شهرمجلسی

4علمی کاربردي ساخت و تولیدواحد شهرمجلسی

4علمی کاربردي کنترل صنعتیواحد شهرمجلسی

4علمی کاربردي متالورژي-ذوب فلزاتواحد شهرمجلسی

4علمی کاربردي مکانیک - ابزارسازيواحد شهرمجلسی

4علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد شهرمجلسی

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد شهرمجلسی

4قدرت -الکتروتکنیکواحد شهرمجلسی

4کاردانی فنی متالورژي - ریخته گريواحد شهرمجلسی

4کاردان فنی برقواحد شهرمجلسی

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد شهرمجلسی

4کاردان فنی ریخته گريواحد شهرمجلسی

4کاردان فنی مکانیکواحد شهرمجلسی

4کاردان فنی مکانیک - تاسیسات بهداشتی و گازرسانیواحد شهرمجلسی

4کاردان فنی مکانیک -صنایع اتومبیلواحد شهرمجلسی

4کاردان فنی مکانیک ـ تاسیسات آبرسانی و گازرسانیواحد شهرمجلسی

4کاردان فنی مکانیک ـ جوشکاريواحد شهرمجلسی

4کاردان فنی مکانیک ـ ماشین آالتواحد شهرمجلسی

4کاردان فنی مکانیک ـ نقشه کشی صنعتیواحد شهرمجلسی

4کاردان فنی مواد-ریخته گريواحد شهرمجلسی

4کاردان فنی مواد-سرامیکواحد شهرمجلسی

4کاردانی فنی برقواحد شهرمجلسی

4کاردانی فنی جوشکاريواحد شهرمجلسی

4کاردانی فنی مخابراتواحد شهرمجلسی

4کاردانی فنی مکانیکواحد شهرمجلسی

4کاردانی فنی نقشه کشی صنعتیواحد شهرمجلسی

4کامپیوترواحد شهرمجلسی

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد شهرمجلسی

4ماشین آالتواحد شهرمجلسی

4متالورژيواحد شهرمجلسی

4متالورژي-ریخته گريواحد شهرمجلسی

4متالورژي استخراجیواحد شهرمجلسی

4متالورژي صنعتیواحد شهرمجلسی

4متالورژي ومواد-سرامیکواحد شهرمجلسی

4مخابراتواحد شهرمجلسی

4مکانیک خودروواحد شهرمجلسی

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد شهرمجلسی

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد شهرمجلسی

4مهندسی اجرایی عمرانواحد شهرمجلسی

4مهندسی انرژي هاي تجدیدپذیرواحد شهرمجلسی



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی برقواحد شهرمجلسی

4مهندسی برق- الکترونیکواحد شهرمجلسی

4مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد شهرمجلسی

4مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد شهرمجلسی

4مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتالواحد شهرمجلسی

4مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد شهرمجلسی

4مهندسی برق - سیستمهاي دیجیتالواحد شهرمجلسی

4مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد شهرمجلسی

4مهندسی برق - شبکه هاي مخابراتیواحد شهرمجلسی

4مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد شهرمجلسی

4مهندسی برق - کنترلواحد شهرمجلسی

4مهندسی برق - مخابراتواحد شهرمجلسی

4مهندسی برق - مخابرات سیستمواحد شهرمجلسی

4مهندسی برق - مخابرات میدان و موجواحد شهرمجلسی

4مهندسی برق - مخابرات نوريواحد شهرمجلسی

4مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد شهرمجلسی

4مهندسی برق ـ قدرتواحد شهرمجلسی

4مهندسی پزشکیواحد شهرمجلسی

4مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد شهرمجلسی

4مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد شهرمجلسی

4مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد شهرمجلسی

4مهندسی تکنولوژي جوشکاريواحد شهرمجلسی

4مهندسی تکنولوژي ساخت و تولیدواحد شهرمجلسی

4مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید-قالبسازيواحد شهرمجلسی

4مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیاییواحد شهرمجلسی

4مهندسی تکنولوژي طراحی و نقشه کشی صنعتیواحد شهرمجلسی

4مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد شهرمجلسی

4مهندسی تکنولوژي متالورژي-ذوب فلزاتواحد شهرمجلسی

4مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد شهرمجلسی

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد شهرمجلسی

4مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد شهرمجلسی

4مهندسی حرفه اي جوشواحد شهرمجلسی

4مهندسی حرفه اي ساخت و تولیدواحد شهرمجلسی

4مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد شهرمجلسی

4مهندسی حرفه اي مواد ریخته گريواحد شهرمجلسی

4مهندسی رباتیکواحد شهرمجلسی

4مهندسی ساخت و تولیدواحد شهرمجلسی

4مهندسی عمرانواحد شهرمجلسی

4مهندسی فناوري اطالعاتواحد شهرمجلسی

4مهندسی فناوري اطالعات - تجارت الکترونیکیواحد شهرمجلسی

4مهندسی فناوري جوشواحد شهرمجلسی

4مهندسی فناوري ساخت و تولیدواحد شهرمجلسی

4مهندسی فناوري ساخت و تولید - قالبسازيواحد شهرمجلسی

4مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برقواحد شهرمجلسی



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی فناوري شبکه هاي توزیع برقواحد شهرمجلسی

4مهندسی فناوري طراحی و نقشه کشی صنعتیواحد شهرمجلسی

4مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقواحد شهرمجلسی

4مهندسی فناوري متالورژي - ذوب فلزاتواحد شهرمجلسی

4مهندسی فناوري متالورژي - ذوب فلزاتواحد شهرمجلسی

4مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد شهرمجلسی

4مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد شهرمجلسی

4مهندسی کامپیوترواحد شهرمجلسی

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد شهرمجلسی

4مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد شهرمجلسی

4مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکزواحد شهرمجلسی

4مهندسی متالورژي و مواد - جوشکاريواحد شهرمجلسی

4مهندسی متالورژي و مواد - سرامیکواحد شهرمجلسی

4مهندسی متالورژي و مواد - متالورژي استخراجیواحد شهرمجلسی

4مهندسی متالورژي و مواد - متالورژي صنعتیواحد شهرمجلسی

4مهندسی متالورژي و مواد (جوشکاري)واحد شهرمجلسی

4مهندسی مکاترونیکواحد شهرمجلسی

4مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولیدواحد شهرمجلسی

واحد شهرمجلسی

مهندسی مکاترونیک گرایش ارتباطات جنبی انسان-ماشین-

4کامپیوتر

واحد شهرمجلسی

مهندسی مکاترونیک گرایش طراحی رباتها و سیستمهاي 

4مکاترونیکی

4مهندسی مکانیکواحد شهرمجلسی

4مهندسی مکانیک-حرارت و سیاالتواحد شهرمجلسی

4مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد شهرمجلسی

4مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدواحد شهرمجلسی

4مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت و سیاالتواحد شهرمجلسی

4مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد شهرمجلسی

4مهندسی مواد-جوشکاريواحد شهرمجلسی

4مهندسی مواد-خوردگی وحفاظت موادواحد شهرمجلسی

4مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسیواحد شهرمجلسی

4مهندسی مواد - ریخته گريواحد شهرمجلسی

4مهندسی مواد - شکل دادن فلزاتواحد شهرمجلسی

4مهندسی مواد - مهندسی خوردگی و حفاظت موادواحد شهرمجلسی

4مهندسی مواد و متالورژيواحد شهرمجلسی

4مهندسی مواد و متالورژي - مهندسی متالورژيواحد شهرمجلسی

4نرم افزار کامپیوترواحد شهرمجلسی

4نقشه کشی صنعتیواحد شهرمجلسی

4ادبیات نمایشیواحد شیراز

4ارتباط تصویريواحد شیراز

4دندانپزشکیواحد شیراز

4طراحی شهريواحد شیراز

4طراحی و دوختواحد شیراز

4علمی کاربردي معماريواحد شیراز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4فتوگرافیک عکاسیواحد شیراز

4فتوگرافیک گرافیکواحد شیراز

4کاردانی فنی شهرسازيواحد شیراز

4کارگردانیواحد شیراز

4کارگردانی نمایشواحد شیراز

4مدیریت خدمات بهداشتی و درمانیواحد شیراز

4مدیریت شهريواحد شیراز

4معماريواحد شیراز

4معماري سنتیواحد شیراز

4موسیقیواحد شیراز

4مهندسی شهرسازيواحد شیراز

4مهندسی معماريواحد شیراز

4نقاشیواحد شیراز

4نمایشواحد شیراز

4نمایش- کارگردانیواحد شیراز

4نمایش - ادبیات نمایشیواحد شیراز

4نمایش - بازیگريواحد شیراز

4نمایش - کارگردانی نمایشواحد شیراز

4نوازندگی موسیقی ایرانیواحد شیراز

4هنرهاي تجسمی ـ نقاشیواحد شیراز

4هنرهاي نمایشی- کارگردانیواحد شیراز

4دندانپزشکیواحد شیراز-ظرفیت مازاد خودگردان

4تکنولوژي صنایع غذاییواحد صفادشت

4صنایع غذاییواحد صفادشت

4علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد صفادشت

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذاییواحد صفادشت

4کاردان فنی صنایع غذاییواحد صفادشت

4کاردانی معماريواحد صفادشت

4مدیریت شهريواحد صفادشت

4معماريواحد صفادشت

4مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد صفادشت

4مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد صفادشت

4مهندسی معماريواحد صفادشت

4پرستاريواحد علوم پزشکی قم

4پزشکیواحد علوم پزشکی قم

4علوم آزمایشگاهیواحد علوم پزشکی قم

4ماماییواحد علوم پزشکی قم

4پرستاريواحد علوم پزشکی قم _ ظرفیت مازاد خودگردان

4پزشکیواحد علوم پزشکی قم _ ظرفیت مازاد خودگردان

4علوم آزمایشگاهیواحد علوم پزشکی قم _ ظرفیت مازاد خودگردان

4ماماییواحد علوم پزشکی قم _ ظرفیت مازاد خودگردان

4مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)واحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات کرمان
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4مهندسی پزشکی - بیومکانیکواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات کرمان

4مهندسی شیمی - بیوتکنولوژيواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات کرمان

4مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات کرمان

4مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات کرمانشاه

4مهندسی برق ـ قدرتواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات کرمانشاه

4مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات اصفهان

4مهندسی هسته اي - پرتو پزشکیواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات اصفهان

4جامعه شناسیواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات ایالم

4حقوق جزا و جرم شناسیواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات ایالم

4مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات ایالم

4مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات ایالم

4آموزش زبان انگلیسیواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات آیت اهللا آملی

4روان شناسی بالینیواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات آیت اهللا آملی

4مشاوره ـ مشاوره مدرسهواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات آیت اهللا آملی

4مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات آیت اهللا آملی

4مهندسی عمران -راه وترابريواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات آیت اهللا آملی

4مهندسی عمران ـ حمل و نقلواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات آیت اهللا آملی

واحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات آیت اهللا آملی

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردي شاخه تخصصی مکانیک 

4جامدات

4مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات آیت اهللا آملی

4ژنتیکواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات خوزستان

4مهندسی انرژي هاي تجدیدپذیرواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات خوزستان

4مهندسی پزشکی - بیومکانیکواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات خوزستان

4مهندسی عمران - سازهواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات سیرجان

4مهندسی عمران ـ حمل و نقلواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات سیرجان
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4مهندسی مواد - سرامیکواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات سیرجان

4طراحی صنعتیواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات فارس

4مهندس عمران- سازه و زلزلهواحد علوم و تحقیقات اصفهان

4مهندسی برق ـ قدرتواحد علوم و تحقیقات اصفهان

4مهندسی عمرانواحد علوم و تحقیقات اصفهان

4مهندسی عمران-خاكواحد علوم و تحقیقات اصفهان

4مهندسی عمران - سازهواحد علوم و تحقیقات اصفهان

4مهندسی عمران - مهندسی راه و ترابريواحد علوم و تحقیقات اصفهان

4مهندسی عمران - مهندسی زلزلهواحد علوم و تحقیقات اصفهان

4مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد علوم و تحقیقات اصفهان

4مهندسی عمران -راه وترابريواحد علوم و تحقیقات اصفهان

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد علوم و تحقیقات اصفهان

4الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4آموزش زبان انگلیسیواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4تربیت بدنیواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4تربیت بدنی - مربیگريواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشیواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4تربیت بدنی و علوم ورزشی -فیزیولوژي ورزشیواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4حسابداريواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4حقوقواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4حقوق جزا و جرم شناسیواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4حقوق خصوصیواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4روانشناسی بالینیواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4روانشناسی عمومیواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4روزنامه نگاريواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4علمی کاربردي حسابداريواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4علمی کاربردي عمران ـ سدوشبکهواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4علوم سیاسیواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4فلسفه و حکمت اسالمیواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4فیزیولوژي ورزشیواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4کاردان فنی عمران -آب و فاضالبواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4متالورژيواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4متالورژي-ریخته گريواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی
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4مترجمی زبان انگلیسیواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4مدیریت اجراییواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4مدیریت صنعتیواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4مدیریت مالیواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4مدیریت ورزشیواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4مهندسی اجرایی عمرانواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4مهندسی برقواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4مهندسی برق- الکترونیکواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4مهندسی برق - مخابراتواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4مهندسی تکنولوژي جوشکاريواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4مهندسی تکنولوژي ساخت و تولیدواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید-قالبسازيواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4مهندسی تکنولوژي سخت افزار کامپیوترواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزاري رایانهواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیاییواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4مهندسی تکنولوژي عمران- آب و فاضالبواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4مهندسی تکنولوژي متالورژي-ذوب فلزاتواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4مهندسی تکنولوژي معماريواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4مهندسی تکنولوژي نقشه برداريواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4مهندسی شیمیواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4مهندسی شیمی - صنایع غذاییواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4مهندسی صنایعواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4مهندسی عمرانواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4مهندسی عمران - سازهواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4مهندسی عمران - مهندسی راه و ترابريواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4مهندسی عمران -راه وترابريواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4مهندسی مکانیکواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4نقشه کشی معماريواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4نقشه کشی معماري- معماريواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

4الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد علوم و تحقیقات خراسان جنوبی

4حسابداريواحد علوم و تحقیقات خراسان جنوبی

4حقوق جزا و جرم شناسیواحد علوم و تحقیقات خراسان جنوبی



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی برق ـ قدرتواحد علوم و تحقیقات خراسان جنوبی

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد علوم و تحقیقات خراسان جنوبی

4مهندسی معماريواحد علوم و تحقیقات خراسان جنوبی

4زیست شناسی دریا - جانوران دریاواحد علوم و تحقیقات خوزستان

4شیمیواحد علوم و تحقیقات خوزستان

4شیمی -شیمی آلیواحد علوم و تحقیقات خوزستان

4شیمی -شیمی تجزیهواحد علوم و تحقیقات خوزستان

4شیمی -شیمی فیزیکواحد علوم و تحقیقات خوزستان

4شیمی -شیمی معدنیواحد علوم و تحقیقات خوزستان

4شیمی آلیواحد علوم و تحقیقات خوزستان

4شیمی تجزیهواحد علوم و تحقیقات خوزستان

4شیمی فیزیکواحد علوم و تحقیقات خوزستان

4شیمی گرایش شیمی آلیواحد علوم و تحقیقات خوزستان

4شیمی معدنیواحد علوم و تحقیقات خوزستان

4فیزیک- اتمی و مولکولیواحد علوم و تحقیقات خوزستان

4فیزیک - حالت جامدواحد علوم و تحقیقات خوزستان

4فیزیک - هسته ايواحد علوم و تحقیقات خوزستان

4فیزیک کاربرديواحد علوم و تحقیقات خوزستان

4مهندسی برق ـ قدرتواحد علوم و تحقیقات خوزستان

4مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد علوم و تحقیقات خوزستان

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد علوم و تحقیقات خوزستان

4مهندسی محیط زیست - آلودگی هواواحد علوم و تحقیقات خوزستان

4مهندسی محیط زیست - هواواحد علوم و تحقیقات خوزستان

4مهندسی محیط زیست ـ آب و فاضالبواحد علوم و تحقیقات خوزستان

4مهندسی معماريواحد علوم و تحقیقات خوزستان

4مهندسی برق- الکترونیکواحد علوم و تحقیقات سیرجان

4مهندسی برق - کنترلواحد علوم و تحقیقات سیرجان

4مهندسی برق - مخابراتواحد علوم و تحقیقات سیرجان

4مهندسی برق ـ قدرتواحد علوم و تحقیقات سیرجان

4مهندسی پلیمر - صنایع پلیمرواحد علوم و تحقیقات سیرجان

4مهندسی شیمیواحد علوم و تحقیقات سیرجان

4مهندسی عمران-مهندسی سازه هاي دریاییواحد علوم و تحقیقات سیرجان

4مهندسی عمران-مهندسی سواحل، بنادر و سازه هاي دریاییواحد علوم و تحقیقات سیرجان

4مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد علوم و تحقیقات سیرجان

4مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد علوم و تحقیقات سیرجان

4مهندسی عمران -سازه هاي هیدرولیکیواحد علوم و تحقیقات سیرجان

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد علوم و تحقیقات سیرجان

4مهندسی معدن - استخراج معدنواحد علوم و تحقیقات سیرجان

4مهندسی معدن - مهندسی استخراج معدنواحد علوم و تحقیقات سیرجان

4مهندسی معدن - مهندسی فرآوري مواد معدنیواحد علوم و تحقیقات سیرجان

4مهندسی معدن -فرآوري مواد معدنیواحد علوم و تحقیقات سیرجان

4مهندسی مکاترونیکواحد علوم و تحقیقات سیرجان

4مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد علوم و تحقیقات سیرجان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی مواد-جوشکاريواحد علوم و تحقیقات سیرجان

4مهندسی مواد-خوردگی وحفاظت موادواحد علوم و تحقیقات سیرجان

4مهندسی مواد - مهندسی خوردگی و حفاظت موادواحد علوم و تحقیقات سیرجان

4مدیریت خدمات بهداشتی و درمانیواحد علوم و تحقیقات فارس

4مهندسی معماريواحد علوم و تحقیقات فارس

4مهندسی برق- الکترونیکواحد علوم و تحقیقات کرمان

4مهندسی برق ـ قدرتواحد علوم و تحقیقات کرمان

4مهندسی صنایعواحد علوم و تحقیقات کرمان

4مهندسی صنایع - مهندسی صنایعواحد علوم و تحقیقات کرمان

4مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وريواحد علوم و تحقیقات کرمان

4مهندسی عمرانواحد علوم و تحقیقات کرمان

4مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد علوم و تحقیقات کرمان

4مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي کامپیوتريواحد علوم و تحقیقات کرمان

4مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد علوم و تحقیقات کرمان

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد علوم و تحقیقات کرمان

4مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعیواحد علوم و تحقیقات کرمان

4مهندسی مکاترونیکواحد علوم و تحقیقات کرمان

4مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدواحد علوم و تحقیقات کرمان

4ژئو فیزیکواحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

4فیزیک- اتمی و مولکولیواحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

4فیزیک - حالت جامدواحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

4فیزیک - ذرات بنیادي و نظریه میدانهاواحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

4مهندسی برق- الکترونیکواحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

4مهندسی برق - مخابراتواحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

4مهندسی برق ـ قدرتواحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

4مهندسی شیمی - بیوتکنولوژيواحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

4مهندسی شیمی - صنایع غذاییواحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

4مهندسی عمران - مهندسی زلزلهواحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

4مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

4مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي کامپیوتريواحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

4مهندسی معماريواحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

4مهندسی مکاترونیکواحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

4مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدواحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

4مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسیواحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

4بهداشت عمومیواحد علی آبادکتول-ظرفیت مازاد خودگردان

4پرستاريواحد علی آبادکتول-ظرفیت مازاد خودگردان

4تکنولوژي اتاق عملواحد علی آبادکتول-ظرفیت مازاد خودگردان

4هوشبريواحد علی آبادکتول-ظرفیت مازاد خودگردان

4الکترونیک عمومیواحد علی آبادکتول

4الکتروتکنیکواحد علی آبادکتول

4الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد علی آبادکتول

4الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد علی آبادکتول

4الکترونیکواحد علی آبادکتول



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد علی آبادکتول

4آموزش ریاضیواحد علی آبادکتول

4بهداشت عمومیواحد علی آبادکتول

4پرستاريواحد علی آبادکتول

4پرستاري کودکانواحد علی آبادکتول

4تربیت معلم آموزش ریاضیواحد علی آبادکتول

4تعمیر و نگهداري تجهیزات پزشکیواحد علی آبادکتول

4تکنولوژي اتاق عملواحد علی آبادکتول

4ریاضیواحد علی آبادکتول

4ریاضی - دبیري ریاضیواحد علی آبادکتول

4ریاضی - ریاضیات مالیواحد علی آبادکتول

4ریاضی کاربردي - ریاضی مالیواحد علی آبادکتول

4سخت افزار کامپیوترواحد علی آبادکتول

4شیمی- کاربرديواحد علی آبادکتول

4شیمی - شیمی داروییواحد علی آبادکتول

4شیمی داروییواحد علی آبادکتول

4شیمی کاربرديواحد علی آبادکتول

4شیمی گرایش فناوري اطالعاتواحد علی آبادکتول

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد علی آبادکتول

4علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد علی آبادکتول

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد علی آبادکتول

4علمی کاربردي برق - قدرتواحد علی آبادکتول

4علمی کاربردي برق صنعتیواحد علی آبادکتول

4علوم کامپیوترواحد علی آبادکتول

4علوم کامپیوتر - محاسبات علمیواحد علی آبادکتول

4علوم مهندسی - ریاضی مهندسیواحد علی آبادکتول

4علوم مهندسی - فیزیک مهندسیواحد علی آبادکتول

4عمرانواحد علی آبادکتول

4فتونیکواحد علی آبادکتول

4فوتونیکواحد علی آبادکتول

4قدرت -الکتروتکنیکواحد علی آبادکتول

4کاردان فنی الکترونیکواحد علی آبادکتول

4کاردان فنی برقواحد علی آبادکتول

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد علی آبادکتول

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد علی آبادکتول

4کاردان فنی برق - قدرتواحد علی آبادکتول

4کاردان فنی مکانیک ـ نقشه کشی صنعتیواحد علی آبادکتول

4کاردانی آموزش ریاضیواحد علی آبادکتول

4کاردانی فنی برقواحد علی آبادکتول

4کامپیوترواحد علی آبادکتول

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد علی آبادکتول

4مخابراتواحد علی آبادکتول

4مکانیک خودروواحد علی آبادکتول

4مهندسی اپتیک و لیزرواحد علی آبادکتول



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکیواحد علی آبادکتول

4مهندسی فناوري اطالعات - رسانهواحد علی آبادکتول

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد علی آبادکتول

4مهندسی اپتیک و لیزرواحد علی آبادکتول

4مهندسی اجرایی عمرانواحد علی آبادکتول

4مهندسی برقواحد علی آبادکتول

4مهندسی برق- الکترونیکواحد علی آبادکتول

4مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد علی آبادکتول

4مهندسی برق- کنترل و سیستمواحد علی آبادکتول

4مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیکواحد علی آبادکتول

4مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد علی آبادکتول

4مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژيواحد علی آبادکتول

4مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستمهاي انرژي الکتریکیواحد علی آبادکتول

4مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتالواحد علی آبادکتول

4مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد علی آبادکتول

4مهندسی برق - سیستمهاي دیجیتالواحد علی آبادکتول

4مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد علی آبادکتول

4مهندسی برق - شبکه هاي انتقال و توزیعواحد علی آبادکتول

4مهندسی برق - شبکه هاي مخابراتیواحد علی آبادکتول

4مهندسی برق - قدرت گرایش الکترونیک قدرتواحد علی آبادکتول

4مهندسی برق - قدرت گرایش تکنولوژي فشار قويواحد علی آبادکتول

4مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد علی آبادکتول

4مهندسی برق - قدرت گرایش ماشین هاي الکتریکیواحد علی آبادکتول

4مهندسی برق - کنترلواحد علی آبادکتول

4مهندسی برق - مخابراتواحد علی آبادکتول

4مهندسی برق - مخابرات امن و رمز نگاريواحد علی آبادکتول

4مهندسی برق - مخابرات سیستمواحد علی آبادکتول

4مهندسی برق - مخابرات میدان و موجواحد علی آبادکتول

4مهندسی برق - مخابرات نوريواحد علی آبادکتول

4مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد علی آبادکتول

4مهندسی برق ـ قدرتواحد علی آبادکتول

4مهندسی پرتو پزشکیواحد علی آبادکتول

4مهندسی پزشکیواحد علی آبادکتول

4مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد علی آبادکتول

4مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد علی آبادکتول

4مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد علی آبادکتول

4مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد علی آبادکتول

4مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد علی آبادکتول

4مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد علی آبادکتول

4مهندسی تکنولوژي جوشکاريواحد علی آبادکتول

4مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد علی آبادکتول

4مهندسی تکنولوژي فنی رسانهواحد علی آبادکتول



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد علی آبادکتول

4مهندسی تکنولوژي کنترل - ساخت و تولیدواحد علی آبادکتول

4مهندسی تکنولوژي مخابرات- سوئیچواحد علی آبادکتول

4مهندسی تکنولوژي مخابرات - سوئیچ هاي شبکه ثابتواحد علی آبادکتول

4مهندسی تکنولوژي معماريواحد علی آبادکتول

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد علی آبادکتول

4مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد علی آبادکتول

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد علی آبادکتول

4مهندسی حرفه اي معماريواحد علی آبادکتول

4مهندسی رباتیکواحد علی آبادکتول

4مهندسی سیستم هاي انرژيواحد علی آبادکتول

4مهندسی سیستم هاي انرژي - سیستم هاي انرژيواحد علی آبادکتول

4مهندسی سیستم هاي انرژي - سیستمهاي انرژيواحد علی آبادکتول

4مهندسی صنایعواحد علی آبادکتول

4مهندسی صنایع-برنامه ریزي ومدیریت تولیدواحد علی آبادکتول

4مهندسی صنایع-تحقیق درعملیات ومهندسی سیستمواحد علی آبادکتول

4مهندسی صنایع - برنامه ریزي و تحلیل سیستمهاواحد علی آبادکتول

4مهندسی صنایع - بهینه سازي سیستم هاواحد علی آبادکتول

4مهندسی صنایع - سیستم هاي مالیواحد علی آبادکتول

4مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وريواحد علی آبادکتول

4مهندسی صنایع - مهندسی مالیواحد علی آبادکتول

4مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وريواحد علی آبادکتول

4مهندسی علمی-کاربردي برق-شبکه هاي انتقال و توزیعواحد علی آبادکتول

4مهندسی عمرانواحد علی آبادکتول

4مهندسی عمران - سازهواحد علی آبادکتول

4مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد علی آبادکتول

4مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي ارتباطی و کامپیوتريواحد علی آبادکتول

4مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي کامپیوتريواحد علی آبادکتول

4مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقواحد علی آبادکتول

4مهندسی فناوري مخابرات - سوئیچ هاي شبکه ثابتواحد علی آبادکتول

4مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد علی آبادکتول

4مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد علی آبادکتول

4مهندسی کامپیوترواحد علی آبادکتول

4مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد علی آبادکتول

4مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد علی آبادکتول

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد علی آبادکتول

4مهندسی کامپیوتر - شبکه هاي کامپیوتريواحد علی آبادکتول

4مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد علی آبادکتول

4مهندسی مالیواحد علی آبادکتول

4مهندسی مکانیکواحد علی آبادکتول

4مهندسی مکانیک-حرارت و سیاالتواحد علی آبادکتول

4مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد علی آبادکتول

4مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدواحد علی آبادکتول



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

واحد علی آبادکتول

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردي شاخه تخصصی مکانیک 

4جامدات

4مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت و سیاالتواحد علی آبادکتول

4مهندسی مکانیک -طراحی جامداتواحد علی آبادکتول

4مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد علی آبادکتول

4مهندسی هسته ايواحد علی آبادکتول

4نرم افزار کامپیوترواحد علی آبادکتول

4نقشه برداريواحد علی آبادکتول

4هوشبريواحد علی آبادکتول

4ادبیات نمایشیواحد فسا

4ارتباط تصویريواحد فسا

4ارتباط تصویري- ارتباط تصویريواحد فسا

4اگروتکنولوژي - علوم علف هاي هرزواحد فسا

4اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد فسا

4الهیات و معارف اسالمیواحد فسا

4الهیات و معارف اسالمی - علوم قرآن و حدیثواحد فسا

4الهیات و معارف اسالمی - فلسفه و کالم اسالمیواحد فسا

4امور بانکیواحد فسا

4امور زراعی و باغیواحد فسا

4امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیواحد فسا

4امور زراعی و باغی-تکنولوژي تولیدات زراعیواحد فسا

4آموزش ابتداییواحد فسا

4آموزش دینی و عربیواحد فسا

4آموزش زبان انگلیسیواحد فسا

4آموزش و پرورش ابتداییواحد فسا

4تربیت کودكواحد فسا

4تربیت بدنیواحد فسا

4تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد فسا

4تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد فسا

4تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد فسا

4تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد فسا

4تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد فسا

4تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد فسا

4تکنولوژي تولیدات دامیواحد فسا

4تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد فسا

4تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد فسا

4جغرافیاواحد فسا

4حسابداريواحد فسا

4دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد فسا

4دبیري زبان وادبیات فارسیواحد فسا

4دینی وعربیواحد فسا

4روان شناسیواحد فسا

4روان شناسی عمومیواحد فسا



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4روانشناسیواحد فسا

4روانشناسی-روانشناسی کودکان استثناییواحد فسا

4روانشناسی با شاخه کودکان استثناییواحد فسا

4روانشناسی عمومیواحد فسا

4زبان و ادبیات فارسی - ادبیات عرفانیواحد فسا

4زبان وادبیات عربیواحد فسا

4زبان وادبیات فارسیواحد فسا

4زراعتواحد فسا

4زراعت واصالح نباتاتواحد فسا

4شناسایی و مبارزه با علفهاي هرزواحد فسا

4علمی - کاربردي کتابداري و اطالع رسانیواحد فسا

4علمی کاربردي ارتباط تصویريواحد فسا

4علمی کاربردي امور زراعی و باغی - تکنولوژي تولیدات زراعیواحد فسا

4علمی کاربردي تولیدوبهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد فسا

4علمی کاربردي حسابداريواحد فسا

4علمی کاربردي گرافیک- گرافیکواحد فسا

4علمی کاربردي معماريواحد فسا

4علمی کاربردي هنرهاي تجسمی-نقاشیواحد فسا

4علوم باغبانی-فیزیولوژي و اصالح گیاهان دارویی، ادویه اي و عطريواحد فسا

4علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد فسا

4علوم تربیتی ـ آموزش و پرورش پیش دبستانیواحد فسا

4علوم قرآن و حدیثواحد فسا

4علوم قرآن و حدیثواحد فسا

4علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان داروییواحد فسا

4علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد فسا

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذاییواحد فسا

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذاییواحد فسا

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذاییواحد فسا

4فلسفهواحد فسا

4فلسفهواحد فسا

4فلسفه و حکمت اسالمیواحد فسا

4فلسفه و کالم اسالمیواحد فسا

4فلسفه و کالم اسالمی - فلسفه اسالمیواحد فسا

4فناوري تولیدات باغیواحد فسا

4فناوري تولیدات زراعیواحد فسا

4کاردانی امور بانکیواحد فسا

4کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد فسا

4کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد فسا

4کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد فسا

4کاردانی تکنولوژي تولیدات دامیواحد فسا

4کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد فسا

4کارشناسی حرفه اي گرافیک - تصویرسازيواحد فسا



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4کتابداريواحد فسا

4گرافیکواحد فسا

4گرافیک-گرافیکواحد فسا

4مدیریت دولتیواحد فسا

4معارف اسالمیواحد فسا

4معماريواحد فسا

4مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد فسا

4مهندسی تولیدات گیاهیواحد فسا

4مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد فسا

4مهندسی فضاي سبزواحد فسا

واحد فسا

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح 

4گیاهان دارویی، ادویه اي و عطري

4مهندسی کشاورزي - حشره شناسی کشاورزيواحد فسا

4مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد فسا

4مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد فسا

4مهندسی کشاورزي ـ شناسایی و مبارزه با علفهاي هرزواحد فسا

4نقاشیواحد فسا

4هنرهاي تجسمی ـ نقاشیواحد فسا

4پرستاريواحد فالورجان

4دامپزشکیواحد فالورجان

4علمی - کاربردي مربی کودكواحد فالورجان

4کودکیاري -مربی کودكواحد فالورجان

4ماماییواحد فالورجان

4مربی کودكواحد فالورجان

4پرستاريواحد فالورجان-ظرفیت مازاد خودگردان

4ماماییواحد فالورجان-ظرفیت مازاد خودگردان

4اگرواکولوژيواحد فیروزآباد

4اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد فیروزآباد

4امور زراعی و باغیواحد فیروزآباد

4آبیاري و زه کشیواحد فیروزآباد

4آمارواحد فیروزآباد

4آموزش ریاضیواحد فیروزآباد

4آموزش شیمیواحد فیروزآباد

4بهداشت خانوادهواحد فیروزآباد

4بهداشت عمومیواحد فیروزآباد

4بهداشت عمومی(گرایش بهداشت خانواده)واحد فیروزآباد

4بهداشت عمومی(گرایش مبارزه با بیماریها)واحد فیروزآباد

4بهداشت مبارزه با بیماریهاواحد فیروزآباد

4بهداشت محیطواحد فیروزآباد

4پرستاريواحد فیروزآباد

4تربیت معلم آموزش ریاضیواحد فیروزآباد

4ترویج و آموزش کشاورزيواحد فیروزآباد

4ترویج و آموزش کشاورزي پایدارواحد فیروزآباد

4تکنولوژي تولیدات دامیواحد فیروزآباد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد فیروزآباد

4تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد فیروزآباد

4دبیري شیمیواحد فیروزآباد

4ریاضیواحد فیروزآباد

4ریاضی - ریاضیات مالیواحد فیروزآباد

4ریاضی کاربردي - ریاضی مالیواحد فیروزآباد

4ریاضی محض-جبرواحد فیروزآباد

4زراعتواحد فیروزآباد

4زراعت واصالح نباتاتواحد فیروزآباد

4شیمیواحد فیروزآباد

4شیمی- کاربرديواحد فیروزآباد

4شیمی- محضواحد فیروزآباد

4شیمی - شیمی و فناوري اسانسواحد فیروزآباد

4شیمی -شیمی آلیواحد فیروزآباد

4شیمی -شیمی تجزیهواحد فیروزآباد

4شیمی -شیمی فیزیکواحد فیروزآباد

4شیمی -شیمی کاربرديواحد فیروزآباد

4شیمی -شیمی معدنیواحد فیروزآباد

4شیمی آلیواحد فیروزآباد

4شیمی تجزیهواحد فیروزآباد

4شیمی فیزیکواحد فیروزآباد

4شیمی کاربرديواحد فیروزآباد

4شیمی گرایش شیمی آلیواحد فیروزآباد

4شیمی گرایش شیمی فیزیکواحد فیروزآباد

4شیمی گرایش شیمی معدنیواحد فیروزآباد

4شیمی محضواحد فیروزآباد

4شیمی معدنیواحد فیروزآباد

4علمی - کاربردي مربی بهداشت مدارسواحد فیروزآباد

4علمی کاربردي تولیدوبهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد فیروزآباد

4علوم و مهندسی آبواحد فیروزآباد

4علوم و مهندسی آب - آبیاري و زهکشیواحد فیروزآباد

4علوم و مهندسی آبخیز - حفاظت آب و خاكواحد فیروزآباد

4علوم و مهندسی آبخیزداري - حفاظت آب و خاكواحد فیروزآباد

4علوم و مهندسی خاكواحد فیروزآباد

4فناوري تولیدات باغیواحد فیروزآباد

4فناوري تولیدات زراعیواحد فیروزآباد

4کشاورزي اکولوژیکواحد فیروزآباد

4کودکیاري -مربی بهداشت مدارسواحد فیروزآباد

4ماماییواحد فیروزآباد

4مدیریت منابع خاكواحد فیروزآباد

4مدیریت منابع خاك - فیزیک و حفاظت خاكواحد فیروزآباد

4مربی بهداشت مدارسواحد فیروزآباد

4مرتع و آبخیز داريواحد فیروزآباد

4مهندسی آبخیزداريواحد فیروزآباد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی بهداشت محیطواحد فیروزآباد

4مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد فیروزآباد

4مهندسی تولیدات گیاهیواحد فیروزآباد

4مهندسی زراعتواحد فیروزآباد

4مهندسی طبیعتواحد فیروزآباد

4مهندسی کشاورزي- خاکشناسیواحد فیروزآباد

4مهندسی کشاورزي - آبیاريواحد فیروزآباد

4مهندسی کشاورزي - ترویج و آموزش کشاورزيواحد فیروزآباد

4مهندسی کشاورزي - خاکشناسی گرایش شیمی و حاصلخیزي خاكواحد فیروزآباد

4مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد فیروزآباد

4مهندسی کشاورزي - علوم خاكواحد فیروزآباد

4مهندسی کشاورزي - کشاورزي اکولوژیک (اگرواکولوژي)واحد فیروزآباد

4مهندسی کشاورزي -آبیاري وزهکشیواحد فیروزآباد

4مهندسی کشاورزي -زراعتواحد فیروزآباد

4مهندسی کشاورزي ـ آبواحد فیروزآباد

4مهندسی منابع طبیعی-آبخیزداريواحد فیروزآباد

4مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداريواحد فیروزآباد

4بهداشت خانوادهواحد فیروزآباد-ظرفیت مازاد خودگردان

4بهداشت عمومیواحد فیروزآباد-ظرفیت مازاد خودگردان

4بهداشت مبارزه با بیماریهاواحد فیروزآباد-ظرفیت مازاد خودگردان

4پرستاريواحد فیروزآباد-ظرفیت مازاد خودگردان

4ماماییواحد فیروزآباد-ظرفیت مازاد خودگردان

4مهندسی بهداشت محیطواحد فیروزآباد-ظرفیت مازاد خودگردان

4اقتصادواحد فیروزکوه

4اقتصاد اسالمیواحد فیروزکوه

4اقتصاد بازرگانیواحد فیروزکوه

4اقتصاد نظريواحد فیروزکوه

4اقتصادانرژيواحد فیروزکوه

4الکتروتکنیکواحد فیروزکوه

4الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد فیروزکوه

4الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد فیروزکوه

4الکترونیکواحد فیروزکوه

4الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد فیروزکوه

4امور بانکیواحد فیروزکوه

4امور گمرکیواحد فیروزکوه

4اموردولتیواحد فیروزکوه

4آمار ریاضیواحد فیروزکوه

4آموزش ریاضیواحد فیروزکوه

4برنامه ریزي سیستمهاي اقتصاديواحد فیروزکوه

4تربیت معلم آموزش ریاضیواحد فیروزکوه

4تربیت معلم تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد فیروزکوه

4تکنولوژي صنعتیواحد فیروزکوه

4توسعه اقتصادي و برنامه ریزيواحد فیروزکوه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4تولید صنعتیواحد فیروزکوه

4حسابداريواحد فیروزکوه

4حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد فیروزکوه

4ریاضیواحد فیروزکوه

4ریاضی - دبیري ریاضیواحد فیروزکوه

4ریاضی - ریاضی کاربرديواحد فیروزکوه

4ریاضی - ریاضی محضواحد فیروزکوه

4ریاضی - ریاضیات مالیواحد فیروزکوه

4ریاضی کاربرديواحد فیروزکوه

4ریاضی کاربردي - بهینه سازيواحد فیروزکوه

4ریاضی کاربردي - معادالت دیفرانسیل و سیستم هاي دینامیکیواحد فیروزکوه

4ریاضی کاربردي ـ آنالیز عدديواحد فیروزکوه

4ریاضی کاربردي ـ تحقیق در عملیاتواحد فیروزکوه

4ریاضی محضواحد فیروزکوه

4ریاضیات و کاربردهاواحد فیروزکوه

4ساختمانواحد فیروزکوه

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد فیروزکوه

4شیمی- کاربرديواحد فیروزکوه

4شیمی - فناوري اطالعاتواحد فیروزکوه

4شیمی کاربرديواحد فیروزکوه

4شیمی محضواحد فیروزکوه

4صنایع - ایمنی صنعتیواحد فیروزکوه

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد فیروزکوه

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد فیروزکوه

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد فیروزکوه

4علمی کاربردي برق - قدرتواحد فیروزکوه

4علمی کاربردي حسابداريواحد فیروزکوه

4علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد فیروزکوه

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد فیروزکوه

4علوم اقتصاديواحد فیروزکوه

4علوم اقتصادي - اقتصاد اسالمیواحد فیروزکوه

4علوم اقتصادي - اقتصاد انرژيواحد فیروزکوه

4علوم اقتصادي - اقتصاد ایرانواحد فیروزکوه

4علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگانیواحد فیروزکوه

4علوم اقتصادي - اقتصاد پولیواحد فیروزکوه

4علوم اقتصادي - اقتصاد شهري و منطقه ايواحد فیروزکوه

4علوم اقتصادي - اقتصاد صنعتیواحد فیروزکوه

4علوم اقتصادي - اقتصاد مالیواحد فیروزکوه

4علوم اقتصادي - اقتصاد نظريواحد فیروزکوه

4علوم اقتصادي - بانکداري اسالمیواحد فیروزکوه

4علوم اقتصادي - برنامه ریزي سیستمهاي اقتصاديواحد فیروزکوه

4علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي و برنامه ریزيواحد فیروزکوه

4علوم اقتصادي - علوم اقتصاديواحد فیروزکوه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4علوم اقتصادي ـ اقتصاد پول و بانکداريواحد فیروزکوه

4علوم کامپیوترواحد فیروزکوه

4عمرانواحد فیروزکوه

4قدرت -الکتروتکنیکواحد فیروزکوه

4کارآفرینی - کسب و کار جدیدواحد فیروزکوه

4کاردان فن ایمنی صنعتیواحد فیروزکوه

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد فیروزکوه

4کاردان فنی برق - قدرتواحد فیروزکوه

4کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد فیروزکوه

4کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد فیروزکوه

4کاردانی امور بانکیواحد فیروزکوه

4کاردانی امور دولتیواحد فیروزکوه

4کاردانی حسابداريواحد فیروزکوه

4کاردانی صنایع - ایمنی صنعتیواحد فیروزکوه

4کاردانی فنی برقواحد فیروزکوه

4کاردانی مدیریت بازرگانیواحد فیروزکوه

4کاردانی مدیریت صنعتیواحد فیروزکوه

4کامپیوترواحد فیروزکوه

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد فیروزکوه

4مالی - مهندسی مالیواحد فیروزکوه

4مدیریت - مدیریت تولید و عملیاتواحد فیروزکوه

4مدیریت اجراییواحد فیروزکوه

4مدیریت ام بی اي - مدیریت بازاریابیواحد فیروزکوه

4مدیریت امور بانکیواحد فیروزکوه

4مدیریت امور گمرکیواحد فیروزکوه

4مدیریت بازرگانیواحد فیروزکوه

4مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد فیروزکوه

4مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلیواحد فیروزکوه

4مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللیواحد فیروزکوه

4مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد فیروزکوه

4مدیریت بازرگانی - کارآفرینیواحد فیروزکوه

4مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیکواحد فیروزکوه

4مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمهواحد فیروزکوه

4مدیریت بازرگانی - مدیریت تحولواحد فیروزکوه

4مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد فیروزکوه

4مدیریت بیمهواحد فیروزکوه

4مدیریت تکنولوژي - استراتژي هاي توسعه صنعتیواحد فیروزکوه

4مدیریت تکنولوژي - استراتژیهاي توسعه صنعتیواحد فیروزکوه

4مدیریت تکنولوژي - نوآوري تکنولوژيواحد فیروزکوه

4مدیریت دولتیواحد فیروزکوه

4مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیواحد فیروزکوه

4مدیریت دولتی- مدیریت نیروي انسانیواحد فیروزکوه

4مدیریت دولتی-رفتارسازمانیواحد فیروزکوه

4مدیریت دولتی-مدیریت تحولواحد فیروزکوه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد فیروزکوه

4مدیریت دولتی - تشکیالت و روشهاواحد فیروزکوه

4مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیواحد فیروزکوه

4مدیریت دولتی - خط مشی گذاري عمومیواحد فیروزکوه

4مدیریت دولتی - طراحی سازمان هاي دولتیواحد فیروزکوه

4مدیریت دولتی - مدیریت سیستمهاي اطالعاتیواحد فیروزکوه

4مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانیواحد فیروزکوه

4مدیریت صنعتیواحد فیروزکوه

4مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیاتواحد فیروزکوه

4مدیریت صنعتی - تولیدواحد فیروزکوه

4مدیریت صنعتی - تولید و عملیاتواحد فیروزکوه

4مدیریت صنعتی - مالیواحد فیروزکوه

4مدیریت صنعتی - مدیریت عملکردواحد فیروزکوه

4مدیریت صنعتی کاربرديواحد فیروزکوه

4مدیریت فناوري اطالعات - سیستمهاي اطالعاتی پیشرفتهواحد فیروزکوه

4مدیریت فناوري اطالعات - کسب و کار الکترونیکواحد فیروزکوه

4مدیریت فناوري اطالعات - مدیریت منابع اطالعاتیواحد فیروزکوه

4مدیریت کارآفرینی - کسب و کار جدیدواحد فیروزکوه

4مدیریت کسب و کار - بازاریابیواحد فیروزکوه

4مدیریت کسب و کار - عملیات و زنجیره تامینواحد فیروزکوه

4مدیریت کسب و کار - فناوريواحد فیروزکوه

4مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد فیروزکوه

4مدیریت گمرکیواحد فیروزکوه

4مدیریت مالیواحد فیروزکوه

4مکانیک خودروواحد فیروزکوه

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد فیروزکوه

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد فیروزکوه

4مهندسی اجرایی عمرانواحد فیروزکوه

4مهندسی برقواحد فیروزکوه

4مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد فیروزکوه

4مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد فیروزکوه

4مهندسی برق - مخابراتواحد فیروزکوه

4مهندسی برق ـ قدرتواحد فیروزکوه

4مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد فیروزکوه

4مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد فیروزکوه

4مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد فیروزکوه

4مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد فیروزکوه

4مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد فیروزکوه

4مهندسی تکنولوژي معماريواحد فیروزکوه

4مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد فیروزکوه

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد فیروزکوه

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد فیروزکوه

4مهندسی حرفه اي معماريواحد فیروزکوه

4مهندسی سیستمهاي اقتصادي - اجتماعیواحد فیروزکوه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی صنایعواحد فیروزکوه

4مهندسی صنایع - برنامه ریزي و تحلیل سیستمهاواحد فیروزکوه

4مهندسی صنایع - بهینه سازي سیستم هاواحد فیروزکوه

4مهندسی صنایع - تکنولوژي صنعتیواحد فیروزکوه

4مهندسی صنایع - تولید صنعتیواحد فیروزکوه

4مهندسی صنایع - سیستم هاي کالنواحد فیروزکوه

4مهندسی صنایع - سیستم هاي کالن اقتصادي و اجتماعیواحد فیروزکوه

4مهندسی صنایع - سیستم هاي مالیواحد فیروزکوه

4مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وريواحد فیروزکوه

4مهندسی صنایع - مدیریت پروژهواحد فیروزکوه

4مهندسی صنایع - مهندسی صنایعواحد فیروزکوه

4مهندسی صنایع - مهندسی مالیواحد فیروزکوه

4مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وريواحد فیروزکوه

4مهندسی عمرانواحد فیروزکوه

4مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد فیروزکوه

4مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد فیروزکوه

4مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد فیروزکوه

4مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد فیروزکوه

4مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد فیروزکوه

4مهندسی کامپیوترواحد فیروزکوه

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد فیروزکوه

4مهندسی مالیواحد فیروزکوه

4مهندسی هوا فضاواحد فیروزکوه

4مهندسی هوا فضا - هوا فضاواحد فیروزکوه

4نرم افزار کامپیوترواحد فیروزکوه

4نقشه کشی عمومیواحد فیروزکوه

4نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد فیروزکوه

4نقشه کشی معماريواحد فیروزکوه

4نقشه کشی معماري- معماريواحد فیروزکوه

4الکترونیک عمومیواحد قائم شهر

4الکتروتکنیکواحد قائم شهر

4الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد قائم شهر

4الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد قائم شهر

4الکترونیکواحد قائم شهر

4الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد قائم شهر

4حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد قائم شهر

4ساخت و تولیدواحد قائم شهر

4ساختمانواحد قائم شهر

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد قائم شهر

4ساختمانهاي بتنیواحد قائم شهر

4سازهواحد قائم شهر

4سخت افزار کامپیوترواحد قائم شهر

4شیمی نساجی و علوم الیافواحد قائم شهر

4صنایع نساجیواحد قائم شهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4صنایع نساجی-صنایع نساجیواحد قائم شهر

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد قائم شهر

4علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد قائم شهر

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد قائم شهر

4علمی - کاربردي صنایع نساجی - صنایع نساجیواحد قائم شهر

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد قائم شهر

4علمی کاربردي صنایع نساجیواحد قائم شهر

4علمی کاربردي عمران-آب وفاضالبواحد قائم شهر

4علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد قائم شهر

4عمرانواحد قائم شهر

4قدرت -الکتروتکنیکواحد قائم شهر

4کاردانی فنی عمران - بتنواحد قائم شهر

4کاردانی فنی متالورژي - ریخته گريواحد قائم شهر

4کاردانی فنی معدنواحد قائم شهر

4کاردان فنی استخراج معادن غیر ذغال سنگواحد قائم شهر

4کاردان فنی پل سازي و ابنیه فنیواحد قائم شهر

4کاردان فنی عمران-پل سازي وابنیه فنیواحد قائم شهر

4کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد قائم شهر

4کاردان فنی عمران -آب و فاضالبواحد قائم شهر

4کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد قائم شهر

4کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد قائم شهر

4کاردان فنی معدن-استخراج معدنواحد قائم شهر

4کاردان فنی نساجیواحد قائم شهر

4کاردانی فنی عمرانواحد قائم شهر

4کاردانی فنی نساجیواحد قائم شهر

4کارهاي عمومی ساختمانواحد قائم شهر

4کامپیوترواحد قائم شهر

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد قائم شهر

4محیط زیستواحد قائم شهر

4معدن- استخراج معدنواحد قائم شهر

4معلم فنی صنایع شیمیاییواحد قائم شهر

4مکانیک خودروواحد قائم شهر

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد قائم شهر

4مهندسی صنایع نساجیواحد قائم شهر

4مهندسی فناوري آسانسورها و باالبرهاواحد قائم شهر

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد قائم شهر

4مهندسی اجرایی عمرانواحد قائم شهر

4مهندسی استخراج معدنواحد قائم شهر

4مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)واحد قائم شهر

4مهندسی برقواحد قائم شهر

4مهندسی برق- الکترونیکواحد قائم شهر

4مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد قائم شهر

4مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیکواحد قائم شهر

4مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد قائم شهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد قائم شهر

4مهندسی برق - مخابراتواحد قائم شهر

4مهندسی برق - مخابرات سیستمواحد قائم شهر

4مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد قائم شهر

4مهندسی برق ـ قدرتواحد قائم شهر

4مهندسی پزشکیواحد قائم شهر

4مهندسی پزشکی-بیومتریالواحد قائم شهر

4مهندسی پلیمرواحد قائم شهر

4مهندسی پلیمر - پلیمرواحد قائم شهر

4مهندسی پلیمر - صنایع پلیمرواحد قائم شهر

4مهندسی پلیمر - علوم و تکنولوژي پلیمرواحد قائم شهر

4مهندسی تکنولوژي استخراج معادن زیر زمینیواحد قائم شهر

4مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد قائم شهر

4مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد قائم شهر

4مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد قائم شهر

4مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد قائم شهر

4مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد قائم شهر

4مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد قائم شهر

4مهندسی تکنولوژي سخت افزار کامپیوترواحد قائم شهر

4مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزاري رایانهواحد قائم شهر

4مهندسی تکنولوژي صنایع نساجیواحد قائم شهر

4مهندسی تکنولوژي عمران- آب و فاضالبواحد قائم شهر

4مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد قائم شهر

4مهندسی تکنولوژي معدنواحد قائم شهر

4مهندسی تکنولوژي معماريواحد قائم شهر

4مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد قائم شهر

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد قائم شهر

4مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد قائم شهر

4مهندسی حرفه اي ساخت و تولیدواحد قائم شهر

4مهندسی حرفه اي صنایع نساجیواحد قائم شهر

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد قائم شهر

4مهندسی حرفه اي معماريواحد قائم شهر

4مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد قائم شهر

4مهندسی شیمیواحد قائم شهر

4مهندسی شیمی-بیوتکنولوژي و مهندسی بیوشیمیواحد قائم شهر

4مهندسی شیمی - بهداشت، ایمنی و محیط زیستواحد قائم شهر

4مهندسی شیمی - بیوتکنولوژيواحد قائم شهر

4مهندسی شیمی - پدیده هاي انتقالواحد قائم شهر

4مهندسی شیمی - پلیمرواحد قائم شهر

4مهندسی شیمی - صنایع غذاییواحد قائم شهر

4مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهاي صنایع نفتواحد قائم شهر

4مهندسی شیمی - مهندسی پلیمرواحد قائم شهر

4مهندسی شیمی - مهندسی صنایع غذاییواحد قائم شهر

4مهندسی شیمی - نانو فناوريواحد قائم شهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی شیمی گرایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست اچ اس ايواحد قائم شهر

4مهندسی صنایعواحد قائم شهر

4مهندسی صنایع - بهینه سازي سیستم هاواحد قائم شهر

4مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وريواحد قائم شهر

4مهندسی صنایع - مهندسی صنایعواحد قائم شهر

4مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وريواحد قائم شهر

4مهندسی عمرانواحد قائم شهر

4مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد قائم شهر

4مهندسی عمران - زلزلهواحد قائم شهر

4مهندسی عمران - سازهواحد قائم شهر

4مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد قائم شهر

4مهندسی عمران - مهندسی زلزلهواحد قائم شهر

4مهندسی عمران - نقشه برداريواحد قائم شهر

4مهندسی عمران -آبواحد قائم شهر

4مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد قائم شهر

4مهندسی فناوري اطالعاتواحد قائم شهر

4مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي ارتباطی و کامپیوتريواحد قائم شهر

4مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي کامپیوتريواحد قائم شهر

4مهندسی فناوري معدن - استخراج معادن زیرزمینیواحد قائم شهر

4مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد قائم شهر

4مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد قائم شهر

4مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد قائم شهر

4مهندسی کامپیوترواحد قائم شهر

4مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد قائم شهر

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد قائم شهر

4مهندسی کامپیوتر - شبکه هاي کامپیوتريواحد قائم شهر

4مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد قائم شهر

4مهندسی مدیریت صنایع نساجیواحد قائم شهر

4مهندسی معدنواحد قائم شهر

4مهندسی معدن - استخراج معدنواحد قائم شهر

4مهندسی معدن - استخراج مواد معدنیواحد قائم شهر

4مهندسی معدن - اکتشاف مواد معدنیواحد قائم شهر

4مهندسی معدن - مهندسی استخراج معدنواحد قائم شهر

4مهندسی مکانیکواحد قائم شهر

4مهندسی مکانیک-حرارت و سیاالتواحد قائم شهر

4مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد قائم شهر

4مهندسی نساجیواحد قائم شهر

4مهندسی نساجی- شیمی نساجیواحد قائم شهر

4مهندسی نساجی - الیافواحد قائم شهر

4مهندسی نساجی - تکنولوژي نساجیواحد قائم شهر

4مهندسی نساجی - ساختارهاي نانولیفیواحد قائم شهر

4مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیافواحد قائم شهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی نساجی - مدیریت تولیدواحد قائم شهر

4مهندسی نساجی - مهندسی پوشاكواحد قائم شهر

4مهندسی نساجی - مهندسی شیمی نساجیواحد قائم شهر

4مهندسی نساجی رشته ساختارهاي نانولیفیواحد قائم شهر

4مهندسی نقشه برداريواحد قائم شهر

4نرم افزار کامپیوترواحد قائم شهر

4پرستاريواحد قزوین - ظرفیت خودگردان

4تکنولوژي اتاق عملواحد قزوین - ظرفیت خودگردان

4ارتباط تصویريواحد قزوین

4آمار - آمار ریاضیواحد قزوین

4آمار بیمهواحد قزوین

4آمار ریاضیواحد قزوین

4برنامه ریزي شهريواحد قزوین

4برنامه ریزي منطقه ايواحد قزوین

4پرستاريواحد قزوین

4تکنولوژي اتاق عملواحد قزوین

4ریاضی - آنالیزواحد قزوین

4ریاضی - جبرواحد قزوین

4ریاضی _ کاربرديواحد قزوین

4ریاضی کاربرديواحد قزوین

4ریاضی کاربردي - بهینه سازيواحد قزوین

4ریاضی کاربردي ـ آنالیز عدديواحد قزوین

4ریاضی کاربردي ـ تحقیق در عملیاتواحد قزوین

4شهرسازيواحد قزوین

4شیمی محضواحد قزوین

4طراحی شهريواحد قزوین

4طراحی و برنامه ریزي شهري ومنطقه ايواحد قزوین

4علمی کاربردي ارتباط تصویريواحد قزوین

4علمی کاربردي گرافیک- گرافیکواحد قزوین

4علمی کاربردي معماريواحد قزوین

4علمی کاربردي هنرهاي تجسمی-نقاشیواحد قزوین

4علوم کامپیوترواحد قزوین

4علوم کامپیوتر - الگوریتم و نظریه محاسبهواحد قزوین

4علوم کامپیوتر - سیستم هاي کامپیوتريواحد قزوین

4علوم کامپیوتر - سیستم هاي هوشمندواحد قزوین

4علوم کامپیوتر - محاسبات نرم و هوش مصنوعیواحد قزوین

4علوم کامپیوتر - نظریه سیستم هاواحد قزوین

4علوم کامپیوتر _ داده کاويواحد قزوین

4علوم مهندسیواحد قزوین

4علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد قزوین

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذاییواحد قزوین

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذاییواحد قزوین

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - علوم مواد غذاییواحد قزوین

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذاییواحد قزوین
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ترازرشتهواحد

4فتوگرافیک گرافیکواحد قزوین

4کاردان فن ایمنی صنعتیواحد قزوین

4کاردانی معماريواحد قزوین

4گرافیک-گرافیکواحد قزوین

4معماريواحد قزوین

4مهندسی پزشکی (رباتیک پزشکی)واحد قزوین

4مهندسی شهرسازيواحد قزوین

4مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد قزوین

4مهندسی معماريواحد قزوین

4مهندسی معماري منظرواحد قزوین

4مهندسی مواد و طراحی صنایع غذائیواحد قزوین

4نانوفیزیکواحد قزوین

4طراحی صنعتیواحد قشم

4طراحی و دوختواحد قشم

4علمی کاربردي معماريواحد قشم

4فتوگرافیک گرافیکواحد قشم

4کاردانی معماريواحد قشم

4کارگردانیواحد قشم

واحد قشم

مرمت و احیاي ابنیه و بافت هاي تاریخی - حفاظت و مرمت میراث 

4شهري

واحد قشم

مرمت و احیاي ابنیه و بافتهاي تاریخی - حفاظت و مرمت میراث 

4شهري

4مرمت و احیاي بناها و بافتهاي تاریخیواحد قشم

4معماريواحد قشم

4معماري سنتیواحد قشم

4مهندسی معماريواحد قشم

4نقاشیواحد قشم

4نمایش- کارگردانیواحد قشم

4هنرهاي تجسمی ـ نقاشیواحد قشم

4الکترونیک عمومیواحد قم

4الکتروتکنیکواحد قم

4ایمنی صنعتی و محیط کارواحد قم

4پرستاريواحد قم

4پزشکیواحد قم

4تبریدواحد قم

4حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد قم

4ساخت و تولیدواحد قم

4سخت افزار کامپیوترواحد قم

4صنایع شیمیاییواحد قم

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد قم

4علوم آزمایشگاهیواحد قم

4علوم کامپیوترواحد قم

4عمرانواحد قم

4کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد قم
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دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4کامپیوترواحد قم

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد قم

4ماماییواحد قم

4مربی بهداشت مدارسواحد قم

4مکانیک خودروواحد قم

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد قم

4مهندسی برقواحد قم

4مهندسی پرتو پزشکیواحد قم

4مهندسی پزشکیواحد قم

4مهندسی پلیمرواحد قم

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد قم

4مهندسی حرفه اي ایمنی صنعتیواحد قم

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد قم

4مهندسی حرفه اي معماريواحد قم

4مهندسی صنایعواحد قم

4مهندسی صنایع - برنامه ریزي و تحلیل سیستمهاواحد قم

4مهندسی صنایع - بهینه سازي سیستم هاواحد قم

4مهندسی صنایع - مهندسی صنایعواحد قم

4مهندسی عمرانواحد قم

4مهندسی کامپیوترواحد قم

4مهندسی کامپیوتر- معماري سیستم هاي کامپیوتريواحد قم

4مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد قم

4مهندسی کامپیوتر- معماري کامپیوترواحد قم

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد قم

4مهندسی کامپیوتر-سیستم هاي نرم افزاريواحد قم

4مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد قم

4مهندسی مکانیکواحد قم

4مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدواحد قم

4مهندسی مواد و متالورژيواحد قم

4مهندسی هسته اي - پرتو پزشکیواحد قم

4مهندسی هسته اي - مهندسی پرتوپزشکیواحد قم

4نرم افزار کامپیوترواحد قم

4نقشه کشی معماريواحد قم

4نقشه کشی معماري- معماريواحد قم

4پرستاريواحد قم-ظرفیت مازاد خودگردان

4پزشکیواحد قم-ظرفیت مازاد خودگردان

4علوم آزمایشگاهیواحد قم-ظرفیت مازاد خودگردان

4ماماییواحد قم-ظرفیت مازاد خودگردان

4آموزش علوم تجربیواحد قوچان

4پرستاريواحد قوچان

4تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد قوچان

4تکنولوژي محیط زیستواحد قوچان

4تکنولوژي مواد غذاییواحد قوچان

4تکنولوژي موادغذاییواحد قوچان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4دبیري علوم تجربیواحد قوچان

4شیمیواحد قوچان

4شیمی- کاربرديواحد قوچان

4شیمی - آفت کش هاواحد قوچان

4شیمی - شیمی داروییواحد قوچان

4شیمی -شیمی آلیواحد قوچان

4شیمی -شیمی تجزیهواحد قوچان

4شیمی -شیمی فیزیکواحد قوچان

4شیمی -شیمی کاربرديواحد قوچان

4شیمی -شیمی معدنیواحد قوچان

4شیمی داروییواحد قوچان

4شیمی کاربرديواحد قوچان

4شیمی گرایش شیمی آلیواحد قوچان

4شیمی محضواحد قوچان

4علوم تجربیواحد قوچان

4علوم تغذیهواحد قوچان

4علوم و صنایع غذاییواحد قوچان

4علوم و صنایع غذایی - تکنولوژي مواد غذاییواحد قوچان

4علوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذاییواحد قوچان

4علوم و صنایع غذایی - مهندسی مواد و طراحی صنایع غذاییواحد قوچان

4علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژي مواد غذاییواحد قوچان

4علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد قوچان

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذاییواحد قوچان

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - شیمی مواد غذاییواحد قوچان

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذاییواحد قوچان

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - علوم مواد غذاییواحد قوچان

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذاییواحد قوچان

4علوم وصنایع غذایی - کنترل کیفی و بهداشتیواحد قوچان

4کاردان فنی صنایع غذاییواحد قوچان

4کاردانی تکنولوژي مواد غذاییواحد قوچان

4ماماییواحد قوچان

4مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد قوچان

4مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد قوچان

4مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذاییواحد قوچان

واحد قوچان

مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژي مواد 

4غذایی

4مهندسی کشاورزي -علوم وصنایع غذایی- تکنولوژي مواد غذاییواحد قوچان

4پرستاريواحد قوچان-ظرفیت مازاد خودگردان

4علوم تغذیهواحد قوچان-ظرفیت مازاد خودگردان

4ماماییواحد قوچان-ظرفیت مازاد خودگردان

4الهیات و معارف اسالمیواحد کازرون



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4الهیات و معارف اسالمی - علوم قرآن و حدیثواحد کازرون

4الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد کازرون

4آموزش ابتداییواحد کازرون

4آموزش دینی و عربیواحد کازرون

4آموزش زبان انگلیسیواحد کازرون

4آموزش زیست شناسیواحد کازرون

4آموزش شیمیواحد کازرون

4آموزش علوم تجربیواحد کازرون

4آموزش و بهسازي منابع انسانیواحد کازرون

4آموزش و پرورش ابتداییواحد کازرون

4باستان شناسیواحد کازرون

4باستان شناسی - دوران تاریخیواحد کازرون

4باستان شناسی - دوران تاریخی ایرانواحد کازرون

4بهداشت آبزیانواحد کازرون

4تحقیقات آموزشیواحد کازرون

4تربیت بدنیواحد کازرون

4تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد کازرون

4تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد کازرون

4تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد کازرون

4تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد کازرون

4تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد کازرون

4تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد کازرون

4تکنولوژي موادغذاییواحد کازرون

4حسابداريواحد کازرون

4حقوقواحد کازرون

4حقوق - حقوق ثبتیواحد کازرون

4حقوق خصوصیواحد کازرون

4دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد کازرون

4دبیري زبان انگلیسیواحد کازرون

4دبیري علوم تجربیواحد کازرون

4دینی وعربیواحد کازرون

4زبان انگلیسیواحد کازرون

4زیست شناسی- ژنتیک مولکولیواحد کازرون

4زیست شناسی - سلولی و مولکولیواحد کازرون

4زیست شناسی - علوم جانوريواحد کازرون

4زیست شناسی - علوم جانوري گرایش بیو سیستماتیک جانوريواحد کازرون

4زیست شناسی - علوم جانوري گرایش زیست سلولی تکوینیواحد کازرون

واحد کازرون

زیست شناسی - علوم جانوري گرایش زیست شناسی سلولی و 

4تکوینی

4زیست شناسی - علوم جانوري گرایش سیستماتیک جانوريواحد کازرون



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4زیست شناسی - علوم جانوري گرایش فیزیولوژي جانوريواحد کازرون

4زیست شناسی - فیزیولوژي جانوريواحد کازرون

4زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد کازرون

4زیست شناسی -ژنتیکواحد کازرون

4زیست شناسی جانوريواحد کازرون

4زیست شناسی جانوري - فیزیولوژيواحد کازرون

4زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد کازرون

4زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد کازرون

4زیست شناسی سلولی و مولکولی ـ ژنتیکواحد کازرون

4ژنتیکواحد کازرون

4ژنتیک مولکولیواحد کازرون

4شیمی- کاربرديواحد کازرون

4شیمی- محضواحد کازرون

4شیمی - شیمی داروییواحد کازرون

4شیمی -شیمی آلیواحد کازرون

4شیمی داروییواحد کازرون

4شیمی کاربرديواحد کازرون

4شیمی گرایش شیمی آلیواحد کازرون

4شیمی گرایش شیمی داروییواحد کازرون

4صنایع غذاییواحد کازرون

4علمی - کاربردي بهداشت آبزیانواحد کازرون

4علمی کاربردي حسابداريواحد کازرون

4علوم تجربیواحد کازرون

4علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد کازرون

4علوم جانوريواحد کازرون

4علوم جانوري - فیزیولوژي جانوريواحد کازرون

4علوم قرآن و حدیثواحد کازرون

4علوم قرآن و حدیثواحد کازرون

4علوم و فناوري نانو - نانو شیمیواحد کازرون

4علوم و مهندسی شیالتواحد کازرون

4علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد کازرون

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذاییواحد کازرون

4فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد کازرون

4کاردان فنی صنایع غذاییواحد کازرون

4کاردانی آموزش دینی و عربیواحد کازرون

4کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد کازرون

4کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد کازرون

4کاردانی تکنولوژي صنایع غذاییواحد کازرون

4کاردانی تکنولوژي مواد غذاییواحد کازرون

4مترجمی زبان انگلیسیواحد کازرون

4مدیریت آموزشیواحد کازرون

4مدیریت ثبت اسناد و امالكواحد کازرون

4مدیریت دولتیواحد کازرون

4مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیواحد کازرون



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد کازرون

4مدیریت مالیواحد کازرون

4معارف اسالمیواحد کازرون

4مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد کازرون

4مهندسی کشاورزي-علوم وصنایع غذایی-تبدیل مواد غذاییواحد کازرون

4مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد کازرون

4مهندسی کشاورزي -علوم وصنایع غذایی- تکنولوژي مواد غذاییواحد کازرون

4مهندسی منابع طبیعی - شیالت گرایش تکثیر و پرورش آبزیانواحد کازرون

4میکروبیولوژيواحد کازرون

4میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زاواحد کازرون

4میکروبیولوژي - محیطیواحد کازرون

4نانوشیمیواحد کازرون

4الکترونیک عمومیواحد کاشان

4الکتروتکنیکواحد کاشان

4الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد کاشان

4الکترونیکواحد کاشان

4الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد کاشان

4الهیات و معارف اسالمی - علوم قرآن و حدیثواحد کاشان

4آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد کاشان

4پرستاريواحد کاشان

4تاسیساتواحد کاشان

4تاسیسات -تهویه مطبوعواحد کاشان

4تأسیسات -تبریدواحد کاشان

4تربیت بدنیواحد کاشان

4تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد کاشان

4تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد کاشان

4حسابداريواحد کاشان

4حقوقواحد کاشان

4حقوق - حقوق ثبتیواحد کاشان

4حقوق خصوصیواحد کاشان

4روان شناسیواحد کاشان

4روان شناسی عمومیواحد کاشان

4روانشناسیواحد کاشان

4روانشناسی عمومیواحد کاشان

4زبان وادبیات فارسیواحد کاشان

4ساخت و تولیدواحد کاشان

4ساخت و تولید- قالبسازيواحد کاشان

4ساخت و تولید - ماشین ابزارواحد کاشان

4ساخت و تولید - ماشین افزارواحد کاشان

4ساختمانواحد کاشان

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد کاشان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4شیمی نساجی و علوم الیافواحد کاشان

4صنایع نساجیواحد کاشان

4صنایع نساجی-صنایع نساجیواحد کاشان

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد کاشان

4علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد کاشان

4علمی - کاربردي تاسیسات - تبریدواحد کاشان

4علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعواحد کاشان

4علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارواحد کاشان

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد کاشان

4علمی - کاربردي صنایع نساجی - صنایع نساجیواحد کاشان

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد کاشان

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد کاشان

4علمی کاربردي حسابداريواحد کاشان

4علمی کاربردي صنایع نساجیواحد کاشان

4علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد کاشان

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد کاشان

4علوم آزمایشگاهیواحد کاشان

4علوم قرآن و حدیثواحد کاشان

4علوم قرآن و حدیثواحد کاشان

4عمرانواحد کاشان

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد کاشان

4کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد کاشان

4کاردان فنی عمران -آب و فاضالبواحد کاشان

4کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد کاشان

4کاردان فنی مکانیک ـتاسیسات تهویه وتبریدواحد کاشان

4کاردان فنی نساجیواحد کاشان

4کاردان فنی نساجی-تکنولوژي نساجیواحد کاشان

4کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد کاشان

4کاردانی حسابداريواحد کاشان

4کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد کاشان

4کارهاي عمومی ساختمانواحد کاشان

4کامپیوترواحد کاشان

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد کاشان

4مالی - مهندسی مالیواحد کاشان

4مترجمی زبان انگلیسیواحد کاشان

4مدیریت بازرگانیواحد کاشان

4مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد کاشان

4مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیکواحد کاشان

4مدیریت صنعتیواحد کاشان

4مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیاتواحد کاشان

4مدیریت صنعتی - مالیواحد کاشان

4مدیریت صنعتی - مدیریت کیفیت و بهره وريواحد کاشان

4مکانیک خودروواحد کاشان

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد کاشان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی صنایع نساجیواحد کاشان

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد کاشان

4مهندسی اجرایی عمرانواحد کاشان

4مهندسی برقواحد کاشان

4مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد کاشان

4مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد کاشان

4مهندسی برق - شبکه هاي مخابراتیواحد کاشان

4مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد کاشان

4مهندسی برق - مخابراتواحد کاشان

4مهندسی برق - مخابرات امن و رمز نگاريواحد کاشان

4مهندسی برق - مخابرات سیستمواحد کاشان

4مهندسی برق - مخابرات میدان و موجواحد کاشان

4مهندسی برق ـ قدرتواحد کاشان

4مهندسی بهداشت محیطواحد کاشان

4مهندسی پزشکیواحد کاشان

4مهندسی پزشکی-بیومتریالواحد کاشان

4مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد کاشان

4مهندسی پزشکی - بیومکانیکواحد کاشان

4مهندسی پلیمرواحد کاشان

4مهندسی پلیمر - پلیمرواحد کاشان

4مهندسی پلیمر - صنایع پلیمرواحد کاشان

4مهندسی پلیمر - فرآورشواحد کاشان

4مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد کاشان

4مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد کاشان

4مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد کاشان

4مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد کاشان

4مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد کاشان

4مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد کاشان

4مهندسی تکنولوژي صنایع نساجیواحد کاشان

4مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد کاشان

4مهندسی تکنولوژي معماريواحد کاشان

4مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد کاشان

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد کاشان

4مهندسی حرفه اي صنایع نساجیواحد کاشان

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد کاشان

4مهندسی حرفه اي معماريواحد کاشان

4مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد کاشان

4مهندسی رباتیکواحد کاشان

4مهندسی سیستم هاي انرژيواحد کاشان

4مهندسی سیستم هاي انرژي - تکنولوژي انرژيواحد کاشان

4مهندسی شیمیواحد کاشان

4مهندسی شیمی - پلیمرواحد کاشان

4مهندسی صنایعواحد کاشان

4مهندسی صنایع پلیمرواحد کاشان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی عمرانواحد کاشان

4مهندسی عمران - زلزلهواحد کاشان

4مهندسی عمران - سازهواحد کاشان

4مهندسی عمران - عمرانواحد کاشان

4مهندسی عمران - مهندسی زلزلهواحد کاشان

4مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد کاشان

4مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد کاشان

4مهندسی فناوري اطالعاتواحد کاشان

4مهندسی فناوري اطالعات - تجارت الکترونیکیواحد کاشان

4مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد کاشان

4مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد کاشان

4مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد کاشان

4مهندسی کامپیوترواحد کاشان

4مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد کاشان

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد کاشان

4مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد کاشان

4مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکزواحد کاشان

4مهندسی مکاترونیکواحد کاشان

4مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولیدواحد کاشان

واحد کاشان

مهندسی مکاترونیک گرایش ارتباطات جنبی انسان-ماشین-

4کامپیوتر

واحد کاشان

مهندسی مکاترونیک گرایش طراحی رباتها و سیستمهاي 

4مکاترونیکی

4مهندسی مکانیکواحد کاشان

4مهندسی مکانیک-حرارت و سیاالتواحد کاشان

4مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد کاشان

4مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت و سیاالتواحد کاشان

4مهندسی مکانیک - مکانیک در طراحی جامداتواحد کاشان

4مهندسی مکانیک -طراحی جامداتواحد کاشان

4مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد کاشان

4مهندسی نساجیواحد کاشان

4مهندسی نساجیواحد کاشان

4مهندسی نساجی- شیمی نساجیواحد کاشان

4مهندسی نساجی - الیافواحد کاشان

4مهندسی نساجی - تکنولوژي نساجیواحد کاشان

4مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیافواحد کاشان

4مهندسی نساجی - فناوريواحد کاشان

4مهندسی نساجی - فناوري نساجیواحد کاشان

4مهندسی نساجی - مهندسی تکنولوژي نساجیواحد کاشان

4مهندسی نساجی - مهندسی شیمی نساجیواحد کاشان

4مهندسی نساجی - مهندسی فناوري نساجیواحد کاشان

4نرم افزار کامپیوترواحد کاشان

4نقشه کشی معماري- معماريواحد کاشان

4پرستاريواحد کاشان - ظرفیت مازاد خودگردان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4علوم آزمایشگاهیواحد کاشان - ظرفیت مازاد خودگردان

4مهندسی بهداشت محیطواحد کاشان - ظرفیت مازاد خودگردان

4ادبیات عربیواحد کاشمر

4الهیات و معارف اسالمیواحد کاشمر

4آموزش ابتداییواحد کاشمر

4آموزش دینی و عربیواحد کاشمر

4آموزش زبان عربیواحد کاشمر

4آموزش و پرورش ابتداییواحد کاشمر

4تربیت بدنیواحد کاشمر

4تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد کاشمر

4تربیت بدنی - مربیگريواحد کاشمر

4تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد کاشمر

4تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد کاشمر

4تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد کاشمر

4تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد کاشمر

4حسابداريواحد کاشمر

4حقوقواحد کاشمر

4حقوق - حقوق ثبتیواحد کاشمر

4حقوق جزا و جرم شناسیواحد کاشمر

4حقوق خصوصیواحد کاشمر

4دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد کاشمر

4دبیري زبان و ادبیات عربیواحد کاشمر

4دبیري زبان وادبیات عربواحد کاشمر

4دبیري زبان وادبیات فارسیواحد کاشمر

4روان شناسیواحد کاشمر

4روان شناسی بالینیواحد کاشمر

4روان شناسی عمومیواحد کاشمر

4روانشناسیواحد کاشمر

4روانشناسی - روانشناسی بالینیواحد کاشمر

4روانشناسی - روانشناسی عمومیواحد کاشمر

4روانشناسی اسالمی - روانشناسی مثبت گراواحد کاشمر

4روانشناسی بالینیواحد کاشمر

4روانشناسی عمومیواحد کاشمر

4زبان و ادبیات عربواحد کاشمر

4زبان و ادبیات فارسی - ادبیات کودك و نوجوانواحد کاشمر

4زبان وادبیات عربیواحد کاشمر

4زبان وادبیات فارسیواحد کاشمر

4علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد کاشمر

4علوم تربیتی ـ آموزش و پرورش پیش دبستانیواحد کاشمر

4علوم ورزشیواحد کاشمر

4کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد کاشمر

4کاردانی حرفه اي میهمانداري هواپیماواحد کاشمر

4کاردانی علوم ورزشیواحد کاشمر

4کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد کاشمر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مترجمی زبان عربیواحد کاشمر

4مدیریت صنعتی کاربرديواحد کاشمر

4مربی بهداشت مدارسواحد کاشمر

4معارف اسالمیواحد کاشمر

4بهداشت عمومیواحد کرج

4پرستاريواحد کرج

4علوم آزمایشگاهی دامپزشکیواحد کرج

4ماماییواحد کرج

4بهداشت عمومیواحد کرج-ظرفیت مازاد خودگردان

4پرستاريواحد کرج-ظرفیت مازاد خودگردان

4ماماییواحد کرج-ظرفیت مازاد خودگردان

4استخراج معدنواحد کرمان

4الکترونیک عمومیواحد کرمان

4الکتروتکنیکواحد کرمان

4الکترونیکواحد کرمان

4آبیاري و زه کشیواحد کرمان

4تاسیساتواحد کرمان

4تبریدواحد کرمان

4تعمیرات سخت افزار کامپیوترواحد کرمان

4تکنولوژي صنعتیواحد کرمان

4حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد کرمان

4ساخت و تولیدواحد کرمان

4ساختمانواحد کرمان

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد کرمان

4سازهواحد کرمان

4سازه هاي آبیواحد کرمان

4سازه هاي هیدرولیکیواحد کرمان

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد کرمان

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد کرمان

4علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد کرمان

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد کرمان

4علوم کامپیوترواحد کرمان

4علوم و مهندسی آبواحد کرمان

4علوم و مهندسی آب - آبیاري و زهکشیواحد کرمان

4علوم و مهندسی آب - سازه هاي آبیواحد کرمان

4علوم و مهندسی آب - منابع آبواحد کرمان

4علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد کرمان

4عمرانواحد کرمان

4کاردانی فنی عمران - بتنواحد کرمان

4کاردانی فنی معدنواحد کرمان

4کاردانی فنی معدن- استخراج معدنواحد کرمان

4کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبریدواحد کرمان

4کاردان فنی ساختمانهاي بتنیواحد کرمان

4کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد کرمان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4کاردان فنی معدن-استخراج معدنواحد کرمان

4کاردان فنی معدن - استخراج معادن ذغال سنگواحد کرمان

4کاردان فنی مکانیک ـتاسیسات تهویه وتبریدواحد کرمان

4کاردانی فنی بازرسی جوشواحد کرمان

4کاردانی فنی مکانیک خودروواحد کرمان

4کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد کرمان

4کامپیوترواحد کرمان

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد کرمان

4گیاه پزشکیواحد کرمان

4مرتع و آبخیز داريواحد کرمان

4معدن- استخراج معدنواحد کرمان

4مکانیک خودروواحد کرمان

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد کرمان

4مکانیک ماشینهاي کشاورزيواحد کرمان

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد کرمان

4مهندسی اجرایی عمرانواحد کرمان

4مهندسی استخراج معدنواحد کرمان

4مهندسی برقواحد کرمان

4مهندسی برق- الکترونیکواحد کرمان

4مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد کرمان

4مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد کرمان

4مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد کرمان

4مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد کرمان

4مهندسی برق - شبکه هاي مخابراتیواحد کرمان

4مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد کرمان

4مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد کرمان

4مهندسی برق ـ قدرتواحد کرمان

4مهندسی پزشکیواحد کرمان

4مهندسی پزشکی - بیومکانیکواحد کرمان

4مهندسی پلیمرواحد کرمان

4مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد کرمان

4مهندسی تکنولوژي عمران- آب و فاضالبواحد کرمان

4مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد کرمان

4مهندسی تکنولوژي معماريواحد کرمان

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد کرمان

4مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد کرمان

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد کرمان

4مهندسی حرفه اي معماريواحد کرمان

4مهندسی شیمیواحد کرمان

4مهندسی صنایعواحد کرمان

4مهندسی صنایع - برنامه ریزي و تحلیل سیستمهاواحد کرمان

4مهندسی صنایع - بهینه سازي سیستم هاواحد کرمان

4مهندسی صنایع - تکنولوژي صنعتیواحد کرمان

4مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وريواحد کرمان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی صنایع - مدیریت پروژهواحد کرمان

4مهندسی صنایع - مهندسی صنایعواحد کرمان

4مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وريواحد کرمان

4مهندسی عمرانواحد کرمان

4مهندسی عمران-خاكواحد کرمان

4مهندسی عمران-مهندسی آبواحد کرمان

4مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد کرمان

4مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد کرمان

4مهندسی عمران - سازهواحد کرمان

4مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد کرمان

4مهندسی عمران - مدیریت منابع آبواحد کرمان

4مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد کرمان

4مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد کرمان

4مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آبواحد کرمان

4مهندسی عمران -آبواحد کرمان

4مهندسی عمران -راهواحد کرمان

4مهندسی عمران -سازه هاي هیدرولیکیواحد کرمان

4مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد کرمان

4مهندسی فضاي سبزواحد کرمان

4مهندسی فناوري اطالعاتواحد کرمان

4مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي ارتباطی و کامپیوتريواحد کرمان

4مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي کامپیوتريواحد کرمان

4مهندسی فناوري اطالعات - طراحی و تولید نرم افزارواحد کرمان

4مهندسی فناوري اطالعات - معماري سازمانیواحد کرمان

4مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد کرمان

4مهندسی کامپیوترواحد کرمان

4مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد کرمان

4مهندسی کامپیوتر- معماري سیستم هاي کامپیوتريواحد کرمان

4مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد کرمان

4مهندسی کامپیوتر- معماري کامپیوترواحد کرمان

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد کرمان

4مهندسی کامپیوتر-سیستم هاي نرم افزاريواحد کرمان

4مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعیواحد کرمان

4مهندسی کامپیوتر - شبکه هاي کامپیوتريواحد کرمان

4مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد کرمان

4مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکزواحد کرمان

4مهندسی کشاورزي - آبیاريواحد کرمان

4مهندسی کشاورزي - علوم باغبانیواحد کرمان

4مهندسی کشاورزي - مکانیک ماشینهاي کشاورزيواحد کرمان

4مهندسی کشاورزي -آبیاري وزهکشیواحد کرمان

4مهندسی کشاورزي -سازه هاي آبیواحد کرمان

4مهندسی کشاورزي -مهندسی منابع آبواحد کرمان

4مهندسی کشاورزي ـ آبواحد کرمان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی کشاورزي ـ سازه هاي آبی (تاسیسات آبیاري)واحد کرمان

4مهندسی کشاورزي ـ منابع آبواحد کرمان

4مهندسی ماشین هاي کشاورزيواحد کرمان

4مهندسی معدنواحد کرمان

4مهندسی معدن - استخراج معدنواحد کرمان

4مهندسی معدن - اکتشاف معدنواحد کرمان

4مهندسی معدن - اکتشاف مواد معدنیواحد کرمان

4مهندسی معدن - مهندسی اکتشاف معدنواحد کرمان

4مهندسی مکاترونیکواحد کرمان

4مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولیدواحد کرمان

واحد کرمان

مهندسی مکاترونیک گرایش طراحی رباتها و سیستمهاي 

4مکاترونیکی

4مهندسی مکانیکواحد کرمان

4مهندسی مکانیک-حرارت و سیاالتواحد کرمان

4مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد کرمان

4مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدواحد کرمان

4مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت و سیاالتواحد کرمان

4مهندسی مکانیک -طراحی جامداتواحد کرمان

4مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد کرمان

4مهندسی مکانیک بیوسیستمواحد کرمان

4مهندسی منابع آبواحد کرمان

4مهندسی نقشه برداريواحد کرمان

4مهندسی هوا فضاواحد کرمان

4مهندسی هوا فضا - هوا فضاواحد کرمان

4نرم افزار کامپیوترواحد کرمان

4نقشه کشی معماريواحد کرمان

4نقشه کشی معماري- معماريواحد کرمان

4ارتباط تصویريواحد کرمانشاه

4الکترونیک عمومیواحد کرمانشاه

4الکتروتکنیکواحد کرمانشاه

4ایمنی صنعتیواحد کرمانشاه

4ایمنی صنعتی و محیط کارواحد کرمانشاه

4آمارواحد کرمانشاه

4آمار و کاربردهاواحد کرمانشاه

4آموزش ریاضیواحد کرمانشاه

4برق - قدرتواحد کرمانشاه

4بهداشت عمومیواحد کرمانشاه

4پرستاريواحد کرمانشاه

4تربیت معلم آموزش ریاضیواحد کرمانشاه

4تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد کرمانشاه

4تکنولوژي مواد غذاییواحد کرمانشاه

4ریاضیواحد کرمانشاه

4ریاضی - دبیري ریاضیواحد کرمانشاه

4ریاضی - ریاضی کاربرديواحد کرمانشاه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4ریاضی - ریاضی محضواحد کرمانشاه

4ریاضی - ریاضیات مالیواحد کرمانشاه

4ریاضی کاربرديواحد کرمانشاه

4ریاضی کاربردي - بهینه سازيواحد کرمانشاه

4ریاضی کاربردي - ریاضی فیزیکواحد کرمانشاه

4ریاضی کاربردي - ریاضی مالیواحد کرمانشاه

4ریاضی کاربردي ـ آنالیز عدديواحد کرمانشاه

4ریاضی کاربردي ـ تحقیق در عملیاتواحد کرمانشاه

4ریاضی محضواحد کرمانشاه

4ریاضیات و کاربردهاواحد کرمانشاه

4زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد کرمانشاه

4زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولیواحد کرمانشاه

4زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد کرمانشاه

4زیست شناسی سلولی و مولکولی ـ ژنتیکواحد کرمانشاه

4ساختمانواحد کرمانشاه

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد کرمانشاه

4سخت افزار کامپیوترواحد کرمانشاه

4شهرسازيواحد کرمانشاه

4شیمیواحد کرمانشاه

4شیمی- کاربرديواحد کرمانشاه

4شیمی- محضواحد کرمانشاه

4شیمی - شیمی داروییواحد کرمانشاه

4شیمی -شیمی تجزیهواحد کرمانشاه

4شیمی کاربرديواحد کرمانشاه

4شیمی گرایش شیمی داروییواحد کرمانشاه

4شیمی گرایش فناوري اطالعاتواحد کرمانشاه

4شیمی محضواحد کرمانشاه

4صنایع شیمیاییواحد کرمانشاه

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد کرمانشاه

4علمی کاربردي برق - قدرتواحد کرمانشاه

4علمی کاربردي ساختمانواحد کرمانشاه

4علمی کاربردي عمران-آب وفاضالبواحد کرمانشاه

4علمی کاربردي معماريواحد کرمانشاه

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد کرمانشاه

4علوم آزمایشگاهیواحد کرمانشاه

4علوم آزمایشگاهی دامپزشکیواحد کرمانشاه

4علوم تجربیواحد کرمانشاه

4عمرانواحد کرمانشاه

4فیزیکواحد کرمانشاه

4فیزیک- اتمی و مولکولیواحد کرمانشاه

4فیزیک - اتمیواحد کرمانشاه

4فیزیک - حالت جامدواحد کرمانشاه

4فیزیک - فیزیک پالسماواحد کرمانشاه

4فیزیک - فیزیک ماده چگالواحد کرمانشاه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4فیزیک - فیزیک ماده چگالواحد کرمانشاه

4فیزیک - فیزیک نجومیواحد کرمانشاه

4فیزیک - فیزیک هسته ايواحد کرمانشاه

4فیزیک - نجوم و اختر فیزیکواحد کرمانشاه

4فیزیک - هسته ايواحد کرمانشاه

4کاردانی فنی عمران - بتنواحد کرمانشاه

4کاردانی فنی عمران - شبکه و تصفیه خانه آبواحد کرمانشاه

4کاردان فنی الکترونیکواحد کرمانشاه

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد کرمانشاه

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد کرمانشاه

4کاردان فنی برق - قدرتواحد کرمانشاه

4کاردان فنی ساختمانهاي بتنیواحد کرمانشاه

4کاردان فنی عمران -آب و فاضالبواحد کرمانشاه

4کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد کرمانشاه

4کاردانی فنی آسانسور و پله برقیواحد کرمانشاه

4کاردانی فنی برقواحد کرمانشاه

4کاردانی فنی عمرانواحد کرمانشاه

4کاردانی فنی عمران _ نقشه برداري مسیرواحد کرمانشاه

4کاردانی فنی نقشه کشی صنعتیواحد کرمانشاه

4کاردانی معماريواحد کرمانشاه

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد کرمانشاه

4معماريواحد کرمانشاه

4مکانیک خودروواحد کرمانشاه

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد کرمانشاه

4مهندسی اجرایی عمرانواحد کرمانشاه

4مهندسی برقواحد کرمانشاه

4مهندسی برق- الکترونیکواحد کرمانشاه

4مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیکواحد کرمانشاه

4مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد کرمانشاه

4مهندسی برق - مخابراتواحد کرمانشاه

4مهندسی برق - مخابرات میدان و موجواحد کرمانشاه

4مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد کرمانشاه

4مهندسی برق ـ قدرتواحد کرمانشاه

4مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد کرمانشاه

4مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد کرمانشاه

4مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد کرمانشاه

4مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد کرمانشاه

4مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزاري رایانهواحد کرمانشاه

4مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیاییواحد کرمانشاه

4مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد کرمانشاه

4مهندسی تکنولوژي معماريواحد کرمانشاه

4مهندسی تکنولوژي مکانیک ماشین هاي راهسازي و راهداريواحد کرمانشاه

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد کرمانشاه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد کرمانشاه

4مهندسی حرفه اي صنایع شیمیاییواحد کرمانشاه

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد کرمانشاه

4مهندسی حرفه اي معماريواحد کرمانشاه

4مهندسی شهرسازيواحد کرمانشاه

4مهندسی شیمیواحد کرمانشاه

4مهندسی شیمی - بیوتکنولوژيواحد کرمانشاه

4مهندسی شیمی - صنایع غذاییواحد کرمانشاه

4مهندسی شیمی - مهندسی صنایع غذاییواحد کرمانشاه

4مهندسی صنایعواحد کرمانشاه

4مهندسی صنایع - برنامه ریزي و تحلیل سیستمهاواحد کرمانشاه

4مهندسی عمرانواحد کرمانشاه

4مهندسی عمران - زلزلهواحد کرمانشاه

4مهندسی عمران - سازهواحد کرمانشاه

4مهندسی عمران - مهندسی زلزلهواحد کرمانشاه

4مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد کرمانشاه

4مهندسی فناوري ارتباطات و اطالعات ICT- مخابرات نوريواحد کرمانشاه

4مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي کامپیوتريواحد کرمانشاه

4مهندسی فناوري صنایع شیمیاییواحد کرمانشاه

4مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد کرمانشاه

4مهندسی فناوري مکانیک - ماشین آالت راه سازي و راهداريواحد کرمانشاه

4مهندسی کامپیوترواحد کرمانشاه

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد کرمانشاه

4مهندسی معماريواحد کرمانشاه

4مهندسی مکاترونیکواحد کرمانشاه

4مهندسی مکانیکواحد کرمانشاه

4مهندسی مکانیک-حرارت و سیاالتواحد کرمانشاه

4مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدواحد کرمانشاه

4مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسیواحد کرمانشاه

4نرم افزار کامپیوترواحد کرمانشاه

4نقشه کشی صنعتیواحد کرمانشاه

4بهداشت عمومیواحد کرمانشاه-ظرفیت مازاد خودگردان

4پرستاريواحد کرمانشاه-ظرفیت مازاد خودگردان

4علوم آزمایشگاهیواحد کرمانشاه-ظرفیت مازاد خودگردان

4الکتروتکنیکواحد گچساران

4الکترونیکواحد گچساران

4الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد گچساران

4ایمنی صنعتی و محیط کارواحد گچساران

4آموزش علوم تجربیواحد گچساران

4پرستاريواحد گچساران

4تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد گچساران

4تکنولوژي صنعتیواحد گچساران

4حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد گچساران



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4دبیري علوم تجربیواحد گچساران

واحد گچساران

زیست شناسی - علوم جانوري گرایش زیست شناسی سلولی و 

4تکوینی

4زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد گچساران

4زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولیواحد گچساران

4زیست شناسی جانوري - زیست شناسی سلولی و تکوینیواحد گچساران

4زیست شناسی جانوري - سلولی و تکوینیواحد گچساران

4زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد گچساران

4زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولیواحد گچساران

4ساخت و تولیدواحد گچساران

4ساختمانواحد گچساران

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد گچساران

4سخت افزار کامپیوترواحد گچساران

4شیمیواحد گچساران

4شیمی- کاربرديواحد گچساران

4شیمی - نانوشیمیواحد گچساران

4شیمی -شیمی آلیواحد گچساران

4شیمی -شیمی تجزیهواحد گچساران

4شیمی -شیمی فیزیکواحد گچساران

4شیمی -شیمی کاربرديواحد گچساران

4شیمی -شیمی معدنیواحد گچساران

4شیمی آلیواحد گچساران

4شیمی تجزیهواحد گچساران

4شیمی فیزیکواحد گچساران

4شیمی کاربرديواحد گچساران

4شیمی گرایش شیمی فیزیکواحد گچساران

4شیمی معدنیواحد گچساران

4صنایع - عملیات پاالیشواحد گچساران

4صنایع شیمیاییواحد گچساران

4صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییواحد گچساران

4صنایع فلزي - صنایع فلزيواحد گچساران

4صنایع گازواحد گچساران

4طراحی و مهندسی پتروشیمیواحد گچساران

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد گچساران

4علمی - کاربردي صنایع شیمیایی - صنایع شیمیاییواحد گچساران

4علمی - کاربردي صنایع فلزي - صنایع فلزيواحد گچساران

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد گچساران

4علمی - کاربردي مربی بهداشت مدارسواحد گچساران

4علمی - کاربردي مربی کودكواحد گچساران

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد گچساران

4علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد گچساران

4علوم تجربیواحد گچساران

4عمرانواحد گچساران

4فیتو شیمیواحد گچساران



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4فیزیک مهندسیواحد گچساران

4قدرت -الکتروتکنیکواحد گچساران

4کاردان فنی شیمی - پاالیشواحد گچساران

4کاردانی فنی پاالیشواحد گچساران

4کامپیوترواحد گچساران

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد گچساران

4کودکیاري -مربی بهداشت مدارسواحد گچساران

4کودکیاري -مربی کودكواحد گچساران

4ماماییواحد گچساران

4مربی بهداشت مدارسواحد گچساران

4مربی کودكواحد گچساران

4مکانیک خودروواحد گچساران

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد گچساران

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد گچساران

4مهندسی اجرایی عمرانواحد گچساران

4مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)واحد گچساران

4مهندسی برقواحد گچساران

4مهندسی برق- الکترونیکواحد گچساران

4مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد گچساران

4مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد گچساران

4مهندسی برق - قدرت گرایش الکترونیک قدرتواحد گچساران

4مهندسی برق - کنترلواحد گچساران

4مهندسی برق - مخابراتواحد گچساران

4مهندسی برق ـ قدرتواحد گچساران

4مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد گچساران

4مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد گچساران

4مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد گچساران

4مهندسی تکنولوژي جوشکاريواحد گچساران

4مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد گچساران

4مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزاري رایانهواحد گچساران

4مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیاییواحد گچساران

4مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد گچساران

4مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد گچساران

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد گچساران

4مهندسی حرفه اي ایمنی صنعتیواحد گچساران

4مهندسی حرفه اي جوشواحد گچساران

4مهندسی حرفه اي صنایع شیمیاییواحد گچساران

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد گچساران

4مهندسی حرفه اي معماريواحد گچساران

4مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد گچساران

4مهندسی حفاري و استخراج نفتواحد گچساران

4مهندسی شیمیواحد گچساران

4مهندسی شیمی-بیوتکنولوژي و مهندسی بیوشیمیواحد گچساران

4مهندسی شیمی - بهداشت، ایمنی و محیط زیستواحد گچساران



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی شیمی - بیوتکنولوژيواحد گچساران

4مهندسی شیمی - پدیده هاي انتقالواحد گچساران

4مهندسی شیمی - ترمودینامیک و سینتیکواحد گچساران

4مهندسی شیمی - صنایع پاالیش ، پتروشیمی و گازواحد گچساران

4مهندسی شیمی - طراحی فرآیندواحد گچساران

4مهندسی شیمی - فرآوري و انتقال گازواحد گچساران

4مهندسی شیمی - فرآیندهاي جداسازيواحد گچساران

4مهندسی شیمی ـ صنایع پاالیشواحد گچساران

4مهندسی شیمی ـ مهندسی فرآیندواحد گچساران

4مهندسی شیمی گرایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست اچ اس ايواحد گچساران

4مهندسی صنایعواحد گچساران

4مهندسی صنایع - تکنولوژي صنعتیواحد گچساران

4مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وريواحد گچساران

4مهندسی صنایع - مهندسی مالیواحد گچساران

4مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وريواحد گچساران

4مهندسی عمرانواحد گچساران

4مهندسی عمران - سازهواحد گچساران

4مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد گچساران

4مهندسی فرآوري و انتقال گازواحد گچساران

4مهندسی فناوري جوشواحد گچساران

4مهندسی فناوري صنایع شیمیاییواحد گچساران

4مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد گچساران

4مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد گچساران

4مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد گچساران

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد گچساران

4مهندسی مالیواحد گچساران

4مهندسی مکانیکواحد گچساران

4مهندسی نفتواحد گچساران

4مهندسی نفت- مخازن نفتواحد گچساران

4مهندسی نفت - اکتشافواحد گچساران

4مهندسی نفت - اکتشافاتواحد گچساران

4مهندسی نفت - بهره برداريواحد گچساران

4مهندسی نفت - بهره برداري از منابع نفتواحد گچساران

4مهندسی نفت - حفاريواحد گچساران

4مهندسی نفت - حفاري و استخراج نفتواحد گچساران

4مهندسی نفت - مخازن هیدروکربوريواحد گچساران

4مهندسی نفت - مهندسی بهره برداري از منابع نفتواحد گچساران

4مهندسی نفت - مهندسی حفاري و استخراج نفتواحد گچساران

4مهندسی نفت - مهندسی مخازن نفتواحد گچساران

4مهندسی نفت -بهره برداري از منابع نفتواحد گچساران

4مهندسی نفت (بهره برداري)واحد گچساران

4مهندسی نفت (حفاري)واحد گچساران

4مهندسی نفت (مخازن هیدروکربوري)واحد گچساران



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زاواحد گچساران

4نانوشیمیواحد گچساران

4نرم افزار کامپیوترواحد گچساران

4نقشه کشی معماريواحد گچساران

4نقشه کشی معماري- معماريواحد گچساران

4پرستاريواحد گچساران-ظرفیت مازاد خودگردان

4ماماییواحد گچساران-ظرفیت مازاد خودگردان

4ادبیات نمایشیواحد گرگان

4ادیان و عرفانواحد گرگان

4اقتصادواحد گرگان

4اگروتکنولوژي - علوم علف هاي هرزواحد گرگان

4اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد گرگان

4الکترونیک عمومیواحد گرگان

4الکتروتکنیکواحد گرگان

4الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد گرگان

4الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد گرگان

4الهیات و معارف اسالمی - ادیان و عرفانواحد گرگان

4الهیات و معارف اسالمی - علوم قرآن و حدیثواحد گرگان

4الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد گرگان

4الهیات و معارف اسالمی - فلسفه و کالم اسالمیواحد گرگان

4امور اداريواحد گرگان

4امور دامی - تکنولوژي پرورش طیورواحد گرگان

4امور زراعی و باغیواحد گرگان

4انگل شناسی دامپزشکیواحد گرگان

4انگل شناسیواحد گرگان

4آمارواحد گرگان

4آمار و کاربردهاواحد گرگان

4آموزش ابتداییواحد گرگان

4آموزش ریاضیواحد گرگان

4آموزش زبان انگلیسیواحد گرگان

4آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد گرگان

4آموزش علوم تجربیواحد گرگان

4آموزش و پرورش ابتداییواحد گرگان

4باستان شناسیواحد گرگان

4باستان شناسیواحد گرگان

4بیماري شناسی گیاهیواحد گرگان

4بیماري شناسی گیاهی-قارچ شناسی و بیماري شناسی گیاهیواحد گرگان

4پرستاريواحد گرگان

4تاسیسات -تهویه مطبوعواحد گرگان

4تبریدواحد گرگان

4تربیت کودكواحد گرگان

4تربیت بدنیواحد گرگان

4تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد گرگان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4تربیت بدنی - مربیگريواحد گرگان

4تربیت بدنی -مدیریتواحد گرگان

4تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشیواحد گرگان

4تربیت بدنی و علوم ورزشی - رفتار حرکتیواحد گرگان

4تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد گرگان

4تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد گرگان

4تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد گرگان

4تربیت معلم آموزش ریاضیواحد گرگان

4تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد گرگان

4تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد گرگان

4تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد گرگان

4تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد گرگان

4تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد گرگان

4تکنولوژي شیالتواحد گرگان

4تکنولوژي مرتع و آبخیزداريواحد گرگان

4جامعه شناسیواحد گرگان

4حسابداريواحد گرگان

4حقوقواحد گرگان

4حقوق - حقوق ثبتیواحد گرگان

4حقوق جزا و جرم شناسیواحد گرگان

4حقوق خصوصیواحد گرگان

4حقوق قضایی - علوم ثبتیواحد گرگان

4حقوق کیفري و جرم شناسیواحد گرگان

4دامپزشکیواحد گرگان

4دبیري زبان وادبیات فارسیواحد گرگان

4دبیري علوم تجربیواحد گرگان

4دینی وعربیواحد گرگان

4راهنمایی و مشاورهواحد گرگان

4روان شناسیواحد گرگان

4روان شناسی اسالمی - روان شناسی مثبت گراواحد گرگان

4روان شناسی سالمتواحد گرگان

4روان شناسی عمومیواحد گرگان

4روانشناسیواحد گرگان

4روانشناسی اسالمی - روانشناسی مثبت گراواحد گرگان

4روانشناسی سالمتواحد گرگان

4روانشناسی عمومیواحد گرگان

4ریاضیواحد گرگان

4ریاضی - آنالیزواحد گرگان

4ریاضی - ریاضی کاربرديواحد گرگان

4ریاضی - ریاضی محضواحد گرگان

4ریاضی محضواحد گرگان

4ریاضی محض-آنالیزواحد گرگان

4ریاضیات و کاربردهاواحد گرگان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4ریاضیات و کاربردها _ آنالیزواحد گرگان

4زبان و ادبیات فارسی- ادبیات مقاومتواحد گرگان

4زبان و ادبیات فارسی - ادبیات پایداريواحد گرگان

4زبان و ادبیات فارسی - ادبیات غناییواحد گرگان

4زبان و ادبیات فارسی - ادبیات کودك و نوجوانواحد گرگان

4زبان وادبیات انگلیسیواحد گرگان

4زبان وادبیات عربیواحد گرگان

4زبان وادبیات فارسیواحد گرگان

4زراعتواحد گرگان

4زراعت واصالح نباتاتواحد گرگان

4زیست شناسیواحد گرگان

4زیست شناسی- عمومیواحد گرگان

4زیست شناسی- فیزیولوژي گیاهیواحد گرگان

4زیست شناسی - علوم جانوريواحد گرگان

4زیست شناسی - علوم جانوري گرایش فیزیولوژي جانوريواحد گرگان

4زیست شناسی - علوم گیاهیواحد گرگان

4زیست شناسی - علوم گیاهی - زیست شناسی تکوینیواحد گرگان

4زیست شناسی - علوم گیاهی - سیستماتیک اکولوژيواحد گرگان

4زیست شناسی - علوم گیاهی -فیزیولوژي گیاهیواحد گرگان

4زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینیواحد گرگان

4زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژيواحد گرگان

4زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژي گیاهیواحد گرگان

4زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد گرگان

4زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولیواحد گرگان

4زیست شناسی جانوريواحد گرگان

4زیست شناسی جانوري - فیزیولوژيواحد گرگان

4زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد گرگان

4زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولیواحد گرگان

4زیست شناسی سلولی و مولکولی-زیست فناوريواحد گرگان

4زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد گرگان

4زیست شناسی سلولی و مولکولی - بیوتکنولوژيواحد گرگان

4زیست شناسی گیاهیواحد گرگان

4زیست شناسی گیاهی- زیست شناسی سلولی و تکوینیواحد گرگان

4زیست شناسی گیاهی - سلولی و تکوینیواحد گرگان

4زیست شناسی گیاهی - سیستماتیک و بوم شناسیواحد گرگان

4زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژيواحد گرگان

4زیست فناوريواحد گرگان

4ساختمانواحد گرگان

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد گرگان

4ساختمانهاي بتنیواحد گرگان

4سخت افزار کامپیوترواحد گرگان

4سینماواحد گرگان

4سینما- کارگردانیواحد گرگان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4شناسایی و مبارزه با علفهاي هرزواحد گرگان

4شیمی- کاربرديواحد گرگان

4شیمی- محضواحد گرگان

4شیمی - شیمی داروییواحد گرگان

4شیمی - فیتوشیمیواحد گرگان

4شیمی -شیمی آلیواحد گرگان

4شیمی -شیمی تجزیهواحد گرگان

4شیمی -شیمی کاربرديواحد گرگان

4شیمی داروییواحد گرگان

4شیمی کاربرديواحد گرگان

4شیمی گرایش شیمی آلیواحد گرگان

4شیمی گرایش شیمی کاربرديواحد گرگان

4شیمی محضواحد گرگان

4شیمی نساجی و علوم الیافواحد گرگان

4صنایع شیمیاییواحد گرگان

4صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییواحد گرگان

4طراحی و دوختواحد گرگان

4طراحی و ساخت طال و جواهرواحد گرگان

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد گرگان

4علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد گرگان

4علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعواحد گرگان

4علمی - کاربردي حقوق قضایی - علوم ثبتیواحد گرگان

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد گرگان

4علمی - کاربردي صنایع شیمیایی - صنایع شیمیاییواحد گرگان

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد گرگان

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد گرگان

4علمی کاربردي امور اداريواحد گرگان

4علمی کاربردي بهداشت موادغذایی با منشاء دامیواحد گرگان

4علمی کاربردي تولیدوبهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد گرگان

4علمی کاربردي حسابداريواحد گرگان

4علمی کاربردي سخت افزارکامپیوترواحد گرگان

4علمی کاربردي شهرسازيواحد گرگان

4علمی کاربردي عمران ـ سدوشبکهواحد گرگان

4علمی کاربردي معماريواحد گرگان

4علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد گرگان

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد گرگان

4علوم آزمایشگاهیواحد گرگان

4علوم آزمایشگاهی دامپزشکیواحد گرگان

4علوم تجربیواحد گرگان

4علوم تربیتیواحد گرگان

4علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد گرگان

4علوم دامیواحد گرگان

4علوم سیاسیواحد گرگان

4علوم قرآن و حدیثواحد گرگان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4علوم قضاییواحد گرگان

4علوم کامپیوترواحد گرگان

4علوم کامپیوترواحد گرگان

4علوم کامپیوتر - الگوریتم و نظریه محاسبهواحد گرگان

4علوم گیاهیواحد گرگان

4علوم گیاهی - زیست شناسی سلولی و تکوینیواحد گرگان

4علوم گیاهی - سیستماتیک و بوم شناسیواحد گرگان

4علوم گیاهی - فیزیولوژيواحد گرگان

4علوم مهندسی - علوم مهندسی زیست محیطیواحد گرگان

4علوم و مهندسی آبواحد گرگان

4علوم و مهندسی باغبانیواحد گرگان

4علوم و مهندسی خاكواحد گرگان

4علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد گرگان

4علوم ورزشیواحد گرگان

4علوم ورزشی - علوم انسانی ورزشواحد گرگان

4علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزشواحد گرگان

4عمرانواحد گرگان

4فتوگرافیک گرافیکواحد گرگان

4فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد گرگان

4فلسفه و کالم اسالمیواحد گرگان

4فیتو شیمیواحد گرگان

4کاردانی فنی تعمیر و نگهداري هواپیماواحد گرگان

4کاردانی فنی عمران - بتنواحد گرگان

4کاردانی فنی عمران - شبکه و تصفیه خانه آبواحد گرگان

4کاردانی فنی عمران - شبکه و تصفیه خانه فاضالبواحد گرگان

4کاردان فنی الکترونیکواحد گرگان

4کاردان فنی ساختمانهاي بتنیواحد گرگان

4کاردان فنی عمران-پل سازي وابنیه فنیواحد گرگان

4کاردان فنی عمران-زیرسازي راهواحد گرگان

4کاردان فنی عمران - روسازي راهواحد گرگان

4کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد گرگان

4کاردان فنی عمران -آب و فاضالبواحد گرگان

4کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد گرگان

4کاردان فنی عمران ـ نقشه برداري ( ژئودزي)واحد گرگان

4کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد گرگان

4کاردانی آموزش دینی و عربیواحد گرگان

4کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد گرگان

4کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد گرگان

4کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد گرگان

4کاردانی تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد گرگان

4کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد گرگان

4کاردانی حرفه اي بازرگانی _ خدمات مشاوره امالكواحد گرگان

4کاردانی حرفه اي میهمانداري هواپیماواحد گرگان

4کاردانی فنی برقواحد گرگان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4کاردانی فنی عمرانواحد گرگان

4کاردانی فنی عمران - راهسازيواحد گرگان

4کاردانی فنی کامپیوتر - سیستم هاي کامپیوتريواحد گرگان

4کاردانی فنی مکانیک خودروواحد گرگان

4کاردانی معماريواحد گرگان

4کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد گرگان

4کاردانی نقشه برداريواحد گرگان

4کارشناسی حرفه اي بهداشت مواد غذایی با منشاء دامیواحد گرگان

4کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد گرگان

4کارهاي عمومی ساختمانواحد گرگان

4کامپیوترواحد گرگان

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد گرگان

4گیاه پزشکیواحد گرگان

4گیاهپزشکیواحد گرگان

4ماماییواحد گرگان

4مترجمی زبان انگلیسیواحد گرگان

4محیط زیستواحد گرگان

4مدیریت اجراییواحد گرگان

4مدیریت امور بانکیواحد گرگان

4مدیریت آموزشیواحد گرگان

4مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد گرگان

4مدیریت بیمهواحد گرگان

4مدیریت خانوادهواحد گرگان

4مدیریت دولتیواحد گرگان

4مدیریت دولتی-تصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومیواحد گرگان

4مدیریت صنعتیواحد گرگان

4مدیریت کسب و کار - رفتار سازمانی و منابع انسانیواحد گرگان

4مدیریت کسب و کار - فناوريواحد گرگان

4مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد گرگان

4مدیریت مالیواحد گرگان

4مدیریت ورزشیواحد گرگان

4مدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزشواحد گرگان

4مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزشواحد گرگان

4مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشیواحد گرگان

واحد گرگان

مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان ها و رویدادهاي 

4ورزشی

4مربی بهداشت مدارسواحد گرگان

4معماريواحد گرگان

4مکانیک خودروواحد گرگان

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد گرگان

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد گرگان

4مهندسی اجرایی عمرانواحد گرگان

4مهندسی برقواحد گرگان

4مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد گرگان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد گرگان

4مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد گرگان

4مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد گرگان

4مهندسی برق ـ قدرتواحد گرگان

4مهندسی پلیمر - پلیمرواحد گرگان

4مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد گرگان

4مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد گرگان

4مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد گرگان

4مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد گرگان

4مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزاري رایانهواحد گرگان

4مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیاییواحد گرگان

4مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد گرگان

4مهندسی تکنولوژي معماريواحد گرگان

4مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد گرگان

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد گرگان

4مهندسی تکنولوژي نقشه برداريواحد گرگان

4مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد گرگان

4مهندسی تولیدات گیاهیواحد گرگان

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد گرگان

4مهندسی حرفه اي معماريواحد گرگان

4مهندسی زراعتواحد گرگان

4مهندسی شهرسازيواحد گرگان

4مهندسی شیمیواحد گرگان

4مهندسی صنایعواحد گرگان

4مهندسی عمرانواحد گرگان

4مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد گرگان

4مهندسی عمران - ژئودزيواحد گرگان

4مهندسی عمران - سازهواحد گرگان

4مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد گرگان

4مهندسی فضاي سبزواحد گرگان

4مهندسی فناوري بهداشت مواد غذایی با منشا دامیواحد گرگان

4مهندسی کامپیوترواحد گرگان

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد گرگان

4مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد گرگان

4مهندسی کشاورزي - علوم خاكواحد گرگان

4مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد گرگان

4مهندسی کشاورزي - گیاه پزشکیواحد گرگان

4مهندسی کشاورزي -بیماري شناسی گیاهیواحد گرگان

4مهندسی کشاورزي -زراعتواحد گرگان

4مهندسی کشاورزي ـ آبواحد گرگان

4مهندسی کشاورزي ـ شناسایی و مبارزه با علفهاي هرزواحد گرگان

4مهندسی معدنواحد گرگان

4مهندسی معماريواحد گرگان

4مهندسی مکاترونیکواحد گرگان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی مکانیکواحد گرگان

4مهندسی منابع طبیعی - محیط زیستواحد گرگان

4مهندسی مواد و متالورژيواحد گرگان

4مهندسی نفتواحد گرگان

4مهندسی نقشه برداريواحد گرگان

4مهندسی نقشه برداري - ژئودزيواحد گرگان

4میکروبیولوژيواحد گرگان

4میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زاواحد گرگان

4میکروبیولوژي - میکروب هاي بیماري زاواحد گرگان

4نرم افزار کامپیوترواحد گرگان

4نقاشیواحد گرگان

4نقشه برداريواحد گرگان

4نقشه برداري - ژئودزيواحد گرگان

4نقشه برداري - نقشه برداريواحد گرگان

4نقشه کشی معماريواحد گرگان

4نقشه کشی معماري- معماريواحد گرگان

4پرستاريواحد گرگان-ظرفیت مازاد خودگردان

4علوم آزمایشگاهیواحد گرگان-ظرفیت مازاد خودگردان

4ماماییواحد گرگان-ظرفیت مازاد خودگردان

4امور دامیواحد گرمسار

4امور دامی - تکنولوژي پرورش دامواحد گرمسار

4امور دامی - تکنولوژي پرورش طیورواحد گرمسار

4امور زراعی و باغیواحد گرمسار

4امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیواحد گرمسار

4امور زراعی و باغی-تکنولوژي تولیدات زراعیواحد گرمسار

4آمارواحد گرمسار

4بهداشت عمومیواحد گرمسار

4بیوفیزیکواحد گرمسار

4پرستاريواحد گرمسار

4پرورش و مدیریت تولید طیورواحد گرمسار

4ترویج و آموزش کشاورزيواحد گرمسار

4ترویج و آموزش کشاورزي پایدارواحد گرمسار

واحد گرمسار

ترویج و آموزش کشاورزي پایدار - ترویج کشاورزي پایدار و منابع 

4طبیعی

4ترویج و آموزش کشاورزي پایدار - نوآوري و کارآفرینی کشاورزيواحد گرمسار

4تکنولوژي اتاق عملواحد گرمسار

4تکنولوژي تولیدات دامیواحد گرمسار

4تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد گرمسار

4توسعه روستائیواحد گرمسار

4تولید و بهره برداري از گیاهان داروییواحد گرمسار

4تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد گرمسار

4حشره شناسی کشاورزيواحد گرمسار

4زراعت واصالح نباتاتواحد گرمسار



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4زیست شناسیواحد گرمسار

4زیست شناسی- عمومیواحد گرمسار

4زیست شناسی - بیو فیزیکواحد گرمسار

4زیست شناسی - سلولی و تکوینی گیاهیواحد گرمسار

4زیست شناسی - سلولی و مولکولیواحد گرمسار

4زیست شناسی - علوم جانوريواحد گرمسار

4زیست شناسی - علوم گیاهیواحد گرمسار

4زیست شناسی - علوم گیاهی - سیستماتیک اکولوژيواحد گرمسار

4زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینیواحد گرمسار

4زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژيواحد گرمسار

4زیست شناسی -ژنتیکواحد گرمسار

4زیست شناسی جانوريواحد گرمسار

4زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد گرمسار

4زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمیواحد گرمسار

4زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوفیزیکواحد گرمسار

4زیست شناسی گیاهی - سلولی و تکوینیواحد گرمسار

4ژنتیکواحد گرمسار

4علمی - کاربردي امور دامی - تکنولوژي پرورش دامواحد گرمسار

4علمی کاربردي بهداشت موادغذایی با منشاء دامیواحد گرمسار

4علمی کاربردي تولیدوبهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد گرمسار

4علوم آزمایشگاهی دامپزشکیواحد گرمسار

4علوم باغبانیواحد گرمسار

4علوم باغبانی-فیزیولوژي و اصالح گل و گیاهان زینتیواحد گرمسار

4علوم باغبانی - گیاهان زینتیواحد گرمسار

4علوم دامیواحد گرمسار

4علوم دامی - تغذیه دامواحد گرمسار

4علوم دامی - تغذیه طیورواحد گرمسار

4علوم کامپیوترواحد گرمسار

4علوم کامپیوتر - محاسبات نرم و هوش مصنوعیواحد گرمسار

4علوم گیاهیواحد گرمسار

4علوم و صنایع غذاییواحد گرمسار

4علوم و مهندسی آبواحد گرمسار

4علوم و مهندسی آب - منابع آبواحد گرمسار

4علوم و مهندسی باغبانیواحد گرمسار

4علوم و مهندسی باغبانی - تولید محصوالت گلخانه ايواحد گرمسار

4علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان زینتیواحد گرمسار

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذاییواحد گرمسار

4فناوري پرورش دامواحد گرمسار

4فناوري تولیدات باغیواحد گرمسار

4فیزیک - فیزیک هسته ايواحد گرمسار

4فیزیک - هسته ايواحد گرمسار

4کاردانی تکنولوژي تولیدات دامیواحد گرمسار

4کاردانی تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد گرمسار



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4گیاه پزشکیواحد گرمسار

4گیاهپزشکیواحد گرمسار

4مهندسی تولیدات گیاهیواحد گرمسار

4مهندسی تولیدات گیاهی - تولید محصوالت باغبانیواحد گرمسار

4مهندسی علوم دامیواحد گرمسار

4مهندسی فضاي سبزواحد گرمسار

4مهندسی فناوري بهداشت مواد غذایی با منشا دامیواحد گرمسار

واحد گرمسار

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح سبزي 

4ها

واحد گرمسار

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح گل و 

4گیاهان زینتی

4مهندسی کشاورزي - آبیاريواحد گرمسار

4مهندسی کشاورزي - ترویج و آموزش کشاورزيواحد گرمسار

4مهندسی کشاورزي - حشره شناسی کشاورزيواحد گرمسار

4مهندسی کشاورزي - علوم باغبانیواحد گرمسار

4مهندسی کشاورزي - علوم دامیواحد گرمسار

4مهندسی کشاورزي - علوم دامی گرایش تغذیه دامواحد گرمسار

4مهندسی کشاورزي - گیاه پزشکیواحد گرمسار

4مهندسی کشاورزي -پرورش و مدیریت تولید طیورواحد گرمسار

4مهندسی کشاورزي -توسعه روستاییواحد گرمسار

4مهندسی کشاورزي -علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتیواحد گرمسار

4مهندسی کشاورزي ـ آبواحد گرمسار

4مهندسی ماشین هاي کشاورزيواحد گرمسار

4بهداشت عمومیواحد گرمسار - ظرفیت مازاد خودگردان

4پرستاريواحد گرمسار - ظرفیت مازاد خودگردان

4تکنولوژي اتاق عملواحد گرمسار - ظرفیت مازاد خودگردان

4علوم و صنایع غذاییواحد گرمسار - ظرفیت مازاد خودگردان

4پرستاريواحد گلپایگان - ظرفیت خودگردان

4پرستاريواحد گلپایگان

4تکنولوژي مواد غذاییواحد گلپایگان

4اگرواکولوژيواحد گناباد

4اگروتکنولوژي - علوم و تکنولوژي بذرواحد گناباد

4اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد گناباد

4امور دامیواحد گناباد

4امور دامی - تکنولوژي پرورش دامواحد گناباد

4امور دامی - تکنولوژي پرورش طیورواحد گناباد

4امور زراعی و باغیواحد گناباد

4پرستاريواحد گناباد

4تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد گناباد

4تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد گناباد

4زراعتواحد گناباد

4زراعت واصالح نباتاتواحد گناباد

4علمی - کاربردي امور دامی - تکنولوژي پرورش دامواحد گناباد

4علمی کاربردي تولیدوبهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد گناباد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4علوم آزمایشگاهی دامپزشکیواحد گناباد

4فناوري پرورش دامواحد گناباد

4ماماییواحد گناباد

4مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد گناباد

4مهندسی تولیدات دامیواحد گناباد

4مهندسی تولیدات گیاهیواحد گناباد

4مهندسی حرفه اي علوم دامیواحد گناباد

4مهندسی زراعتواحد گناباد

4مهندسی فضاي سبزواحد گناباد

4مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد گناباد

4مهندسی کشاورزي - علوم و تکنولوژي بذرواحد گناباد

4مهندسی کشاورزي - کشاورزي اکولوژیک (اگرواکولوژي)واحد گناباد

4مهندسی کشاورزي -زراعتواحد گناباد

4پرستاريواحد گناباد-ظرفیت مازاد خودگردان

4ماماییواحد گناباد-ظرفیت مازاد خودگردان

4پرستاريواحد گنبدکاووس

4هوشبريواحد گنبدکاووس

4پرستاريواحد گنبدکاووس - ظرفیت خودگردان

4هوشبريواحد گنبدکاووس - ظرفیت خودگردان

4پرستاريواحد الرستان

4ماماییواحد الرستان

4پرستاريواحد الرستان-ظرفیت مازاد خودگردان

4ماماییواحد الرستان-ظرفیت مازاد خودگردان

4اکتشاف معدنواحد الهیجان

4الکترونیک عمومیواحد الهیجان

4الکتروتکنیکواحد الهیجان

4الکترونیکواحد الهیجان

4الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد الهیجان

4پرستاريواحد الهیجان

4تکنولوژي مواد غذاییواحد الهیجان

4سخت افزار کامپیوترواحد الهیجان

4علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد الهیجان

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد الهیجان

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد الهیجان

4علوم آزمایشگاهیواحد الهیجان

4علوم کامپیوترواحد الهیجان

4عمرانواحد الهیجان

4قدرت -الکتروتکنیکواحد الهیجان

4کاردان فنی الکترونیکواحد الهیجان

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد الهیجان

4کاردان فنی عمران -نقشه برداريواحد الهیجان

4کاردان فنی عمران ـ نقشه برداري ( ژئودزي)واحد الهیجان

4کاردان فنی مکانیک ـ نقشه کشی صنعتیواحد الهیجان

4کاردانی فنی برقواحد الهیجان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد الهیجان

4کاردانی نقشه برداريواحد الهیجان

4کامپیوترواحد الهیجان

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد الهیجان

4محیط زیستواحد الهیجان

4محیط زیستواحد الهیجان

4مکانیک خودروواحد الهیجان

4مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکیواحد الهیجان

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد الهیجان

4مهندسی اجرایی عمرانواحد الهیجان

4مهندسی استخراج معدنواحد الهیجان

4مهندسی برقواحد الهیجان

4مهندسی برق- الکترونیکواحد الهیجان

4مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد الهیجان

4مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیکواحد الهیجان

4مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد الهیجان

4مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژيواحد الهیجان

4مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستمهاي انرژي الکتریکیواحد الهیجان

4مهندسی برق - سامانه هاي برقی حمل و نقلواحد الهیجان

4مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد الهیجان

4مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد الهیجان

4مهندسی برق - قدرت گرایش الکترونیک قدرتواحد الهیجان

4مهندسی برق - قدرت گرایش ماشین هاي الکتریکیواحد الهیجان

4مهندسی برق - کنترلواحد الهیجان

4مهندسی برق - مخابراتواحد الهیجان

4مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد الهیجان

4مهندسی برق ـ قدرتواحد الهیجان

4مهندسی پرتو پزشکیواحد الهیجان

4مهندسی پزشکیواحد الهیجان

4مهندسی پزشکی-بیومتریالواحد الهیجان

4مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد الهیجان

4مهندسی پزشکی - بیومکانیکواحد الهیجان

واحد الهیجان

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

4سیستمهاي تحت شبکه

4مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد الهیجان

4مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد الهیجان

4مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد الهیجان

4مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد الهیجان

4مهندسی تکنولوژي بهره برداري نیروگاهواحد الهیجان

4مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد الهیجان

4مهندسی تکنولوژي سخت افزار کامپیوترواحد الهیجان

4مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزاري رایانهواحد الهیجان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی تکنولوژي عمران- آب و فاضالبواحد الهیجان

4مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد الهیجان

4مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد الهیجان

4مهندسی تکنولوژي مخابراتواحد الهیجان

4مهندسی تکنولوژي معماريواحد الهیجان

4مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد الهیجان

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد الهیجان

4مهندسی تکنولوژي نقشه برداريواحد الهیجان

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد الهیجان

4مهندسی حرفه اي معماريواحد الهیجان

4مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد الهیجان

4مهندسی رباتیکواحد الهیجان

4مهندسی شیمیواحد الهیجان

4مهندسی شیمی - مهندسی صنایع غذاییواحد الهیجان

4مهندسی صنایعواحد الهیجان

4مهندسی صنایع-تحقیق درعملیات ومهندسی سیستمواحد الهیجان

4مهندسی صنایع - بهینه سازي سیستم هاواحد الهیجان

4مهندسی صنایع - سیستم هاي مالیواحد الهیجان

4مهندسی صنایع - مهندسی صنایعواحد الهیجان

4مهندسی صنایع - مهندسی مالیواحد الهیجان

4مهندسی عمرانواحد الهیجان

4مهندسی عمران-مهندسی آبواحد الهیجان

4مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد الهیجان

4مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد الهیجان

4مهندسی عمران - مدیریت منابع آبواحد الهیجان

4مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد الهیجان

4مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آبواحد الهیجان

4مهندسی عمران -آبواحد الهیجان

4مهندسی فناوري اطالعات - تجارت الکترونیکیواحد الهیجان

4مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي ارتباطی و کامپیوتريواحد الهیجان

4مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي کامپیوتريواحد الهیجان

4مهندسی فناوري عمران - نقشه برداريواحد الهیجان

4مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقواحد الهیجان

4مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد الهیجان

4مهندسی کامپیوترواحد الهیجان

4مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد الهیجان

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد الهیجان

4مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعیواحد الهیجان

4مهندسی کامپیوتر - شبکه هاي کامپیوتريواحد الهیجان

4مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکزواحد الهیجان

4مهندسی مالیواحد الهیجان

4مهندسی متالورژي و مواد - متالورژي صنعتیواحد الهیجان

4مهندسی معدنواحد الهیجان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی معدن - استخراج معدنواحد الهیجان

4مهندسی معدن - استخراج مواد معدنیواحد الهیجان

4مهندسی معدن - اکتشاف معدنواحد الهیجان

4مهندسی معدن - مهندسی استخراج معدنواحد الهیجان

4مهندسی مکاترونیکواحد الهیجان

4مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولیدواحد الهیجان

واحد الهیجان

مهندسی مکاترونیک گرایش طراحی رباتها و سیستمهاي 

4مکاترونیکی

4مهندسی مکانیکواحد الهیجان

4مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد الهیجان

واحد الهیجان

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردي شاخه تخصصی مکانیک 

4جامدات

4مهندسی مکانیک - مکانیک در طراحی جامداتواحد الهیجان

4مهندسی مکانیک -طراحی جامداتواحد الهیجان

4مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد الهیجان

4مهندسی مواد و متالورژيواحد الهیجان

4مهندسی مواد و متالورژي - مهندسی متالورژيواحد الهیجان

4مهندسی ورزشواحد الهیجان

4مهندسی هسته ايواحد الهیجان

4مهندسی هسته اي - پرتو پزشکیواحد الهیجان

4مهندسی هسته اي - مهندسی پرتوپزشکیواحد الهیجان

4نرم افزار کامپیوترواحد الهیجان

4نقشه برداري - ژئودزيواحد الهیجان

4هوش مصنوعی و رباتیکواحد الهیجان

4پرستاريواحد الهیجان-ظرفیت مازاد خودگردان

4علوم آزمایشگاهیواحد الهیجان-ظرفیت مازاد خودگردان

4الکترونیک عمومیواحد لنگرود

4الکتروتکنیکواحد لنگرود

4الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد لنگرود

4تاسیساتواحد لنگرود

4تاسیسات -تهویه مطبوعواحد لنگرود

4تأسیسات -تبریدواحد لنگرود

4حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد لنگرود

4ساخت و تولید- قالبسازيواحد لنگرود

4ساخت و تولید - ماشین افزارواحد لنگرود

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد لنگرود

4صنایع فلزي - صنایع فلزيواحد لنگرود

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد لنگرود

4علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعواحد لنگرود

4علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارواحد لنگرود

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد لنگرود

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد لنگرود

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد لنگرود

4علمی کاربردي ارتباطات و فناوري اطالعات (آي سی تی)واحد لنگرود



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4علمی کاربردي جوشکاريواحد لنگرود

4علمی کاربردي سخت افزارکامپیوترواحد لنگرود

4علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد لنگرود

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد لنگرود

4علمی کاربردي نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد لنگرود

4عمرانواحد لنگرود

4کاردانی فنی مکانیک - نیروگاه حرارتیواحد لنگرود

4کاردان فنی تاسیسات حرارتیواحد لنگرود

4کاردان فنی جوشکاريواحد لنگرود

4کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد لنگرود

4کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد لنگرود

4کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد لنگرود

4کاردان فنی مکانیک - تاسیسات بهداشتی و گازرسانیواحد لنگرود

4کاردان فنی مکانیک -صنایع اتومبیلواحد لنگرود

4کاردان فنی مکانیک ـ تاسیسات حرارتی و نیروگاههاواحد لنگرود

4کاردان فنی مکانیک ـ ماشین ابزارواحد لنگرود

4کاردان فنی مکانیک ـ نقشه کشی صنعتیواحد لنگرود

4کاردانی ارتباطات و فناوري اطالعاتواحد لنگرود

4کاردانی فنی مکانیکواحد لنگرود

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد لنگرود

4متالورژيواحد لنگرود

4متالورژي-ریخته گريواحد لنگرود

4مکانیک خودروواحد لنگرود

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد لنگرود

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد لنگرود

4مهندسی اجرایی عمرانواحد لنگرود

4مهندسی برقواحد لنگرود

4مهندسی برق- الکترونیکواحد لنگرود

4مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد لنگرود

4مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد لنگرود

4مهندسی برق - مخابراتواحد لنگرود

4مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد لنگرود

4مهندسی برق ـ قدرتواحد لنگرود

4مهندسی پزشکیواحد لنگرود

4مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد لنگرود

واحد لنگرود

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

4سیستمهاي تحت شبکه

4مهندسی تکنولوژي آسانسور و باالبرهاواحد لنگرود

4مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد لنگرود

4مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد لنگرود

4مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد لنگرود

4مهندسی تکنولوژي بهره برداري نیروگاهواحد لنگرود

4مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد لنگرود



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی تکنولوژي جوشکاريواحد لنگرود

4مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد لنگرود

4مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید-قالبسازيواحد لنگرود

4مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد لنگرود

4مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد لنگرود

4مهندسی تکنولوژي مخابرات - سوئیچ هاي شبکه ثابتواحد لنگرود

4مهندسی تکنولوژي مراقبت و نگهداري مکانیک نیروگاهواحد لنگرود

4مهندسی تکنولوژي معماريواحد لنگرود

4مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد لنگرود

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد لنگرود

4مهندسی حرفه اي معماريواحد لنگرود

4مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد لنگرود

4مهندسی عمرانواحد لنگرود

4مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد لنگرود

4مهندسی فناوري آسانسور و باالبرهاواحد لنگرود

4مهندسی فناوري جوشواحد لنگرود

4مهندسی فناوري ساخت و تولید - قالبسازيواحد لنگرود

4مهندسی فناوري شبکه هاي توزیع برقواحد لنگرود

4مهندسی فناوري مخابرات - سوئیچ هاي شبکه ثابتواحد لنگرود

4مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد لنگرود

4مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد لنگرود

4مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد لنگرود

4مهندسی کامپیوترواحد لنگرود

4مهندسی مکانیکواحد لنگرود

4مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد لنگرود

4مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد لنگرود

4مهندسی نفتواحد لنگرود

4نرم افزار کامپیوترواحد لنگرود

4نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد لنگرود

4نقشه کشی معماريواحد لنگرود

4نقشه کشی معماري- معماريواحد لنگرود

4الکترونیک عمومیواحد ماهشهر

4الکتروتکنیکواحد ماهشهر

4الکترونیکواحد ماهشهر

4ایمنی صنعتی و محیط کارواحد ماهشهر

4برق - الکترونیک و ابزار دقیقواحد ماهشهر

4تعمیرات سخت افزار کامپیوترواحد ماهشهر

4حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد ماهشهر

4ریاضی - ریاضیات مالیواحد ماهشهر

4ریاضی کاربردي - ریاضی مالیواحد ماهشهر

4ساخت و تولیدواحد ماهشهر

4سخت افزار کامپیوترواحد ماهشهر

4شیمی- محضواحد ماهشهر

4شیمی - شیمی پلیمرواحد ماهشهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4شیمی -شیمی آلیواحد ماهشهر

4شیمی -شیمی تجزیهواحد ماهشهر

4شیمی گرایش شیمی آلیواحد ماهشهر

4شیمی گرایش شیمی تجزیهواحد ماهشهر

4شیمی محضواحد ماهشهر

4صنایع شیمیاییواحد ماهشهر

4صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییواحد ماهشهر

4صنایع شیمیایی معدنیواحد ماهشهر

4طراحی فرایندهاي صنایع نفتواحد ماهشهر

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد ماهشهر

4علمی کاربردي الکترونیکواحد ماهشهر

4علمی کاربردي برق - الکترونیک وابزار دقیقواحد ماهشهر

4علمی کاربردي سخت افزارکامپیوترواحد ماهشهر

4علمی کاربردي صنایع شیمیاییواحد ماهشهر

4علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد ماهشهر

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد ماهشهر

4عمرانواحد ماهشهر

4قدرت -الکتروتکنیکواحد ماهشهر

4کاردان فنی الکترونیکواحد ماهشهر

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد ماهشهر

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد ماهشهر

4کاردان فنی برق - مخابراتواحد ماهشهر

4کاردان فنی شیمی - پاالیشواحد ماهشهر

4کاردان فنی شیمی - عملیات پتروشیمیواحد ماهشهر

4کاردان فنی عملیات پتروشیمیواحد ماهشهر

4کاردان فنی ماشین ابزارواحد ماهشهر

4کاردان فنی مکانیک ـ ماشین ابزارواحد ماهشهر

4کاردانی فنی برقواحد ماهشهر

4کاردانی فنی برق _ تاسیسات الکتریکی ساختمانواحد ماهشهر

4کاردانی فنی پاالیشواحد ماهشهر

4کاردانی فنی صنایع شیمیاییواحد ماهشهر

4کاردانی فنی عملیات پتروشیمیواحد ماهشهر

4کاردانی فنی کامپیوتر - سیستم هاي کامپیوتريواحد ماهشهر

4کاردانی فنی مخابراتواحد ماهشهر

4کاردانی فنی معماري _ معماري شهريواحد ماهشهر

4کاردانی فنی مکانیکواحد ماهشهر

4کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد ماهشهر

4کامپیوترواحد ماهشهر

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد ماهشهر

4کنترلواحد ماهشهر

4معلم فنی صنایع شیمیاییواحد ماهشهر

4مکانیک خودروواحد ماهشهر

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد ماهشهر

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد ماهشهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی برقواحد ماهشهر

4مهندسی برق- الکترونیکواحد ماهشهر

4مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد ماهشهر

4مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیکواحد ماهشهر

4مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد ماهشهر

4مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد ماهشهر

4مهندسی برق - کنترلواحد ماهشهر

4مهندسی برق ـ قدرتواحد ماهشهر

4مهندسی پلیمرواحد ماهشهر

4مهندسی پلیمر-علوم و تکنولوژي رنگواحد ماهشهر

4مهندسی پلیمر - پلیمرواحد ماهشهر

4مهندسی پلیمر - تکنولوژي علوم رنگواحد ماهشهر

4مهندسی پلیمر - رنگواحد ماهشهر

4مهندسی پلیمر - رنگواحد ماهشهر

4مهندسی پلیمر - صنایع پلیمرواحد ماهشهر

4مهندسی پلیمر - فرآورشواحد ماهشهر

4مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد ماهشهر

4مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد ماهشهر

4مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد ماهشهر

4مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد ماهشهر

4مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیاییواحد ماهشهر

4مهندسی تکنولوژي معماريواحد ماهشهر

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد ماهشهر

4مهندسی حرفه اي ایمنی صنعتیواحد ماهشهر

4مهندسی حرفه اي صنایع شیمیاییواحد ماهشهر

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد ماهشهر

4مهندسی حرفه اي معماريواحد ماهشهر

4مهندسی رنگ -صنایع رنگواحد ماهشهر

4مهندسی سیستم هاي انرژي - سیستمهاي انرژيواحد ماهشهر

4مهندسی شیمیواحد ماهشهر

4مهندسی شیمی - بیوتکنولوژيواحد ماهشهر

4مهندسی شیمی - بیوتکنولوژيواحد ماهشهر

4مهندسی شیمی - پتروشیمیواحد ماهشهر

4مهندسی شیمی - پدیده هاي انتقالواحد ماهشهر

4مهندسی شیمی - پلیمرواحد ماهشهر

4مهندسی شیمی - ترمودینامیک و سینتیکواحد ماهشهر

4مهندسی شیمی - ترموسینتیک و کاتالیستواحد ماهشهر

4مهندسی شیمی - صنایع پاالیش ، پتروشیمی و گازواحد ماهشهر

4مهندسی شیمی - صنایع شیمیایی معدنیواحد ماهشهر

4مهندسی شیمی - صنایع گازواحد ماهشهر

4مهندسی شیمی - طراحی فرآیندواحد ماهشهر

4مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهاي صنایع نفتواحد ماهشهر

4مهندسی شیمی - طراحی، شبیه سازي وکنترل فرآیندهاواحد ماهشهر

4مهندسی شیمی - فرآوري و انتقال گازواحد ماهشهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی شیمی - فرآیندهاي جداسازيواحد ماهشهر

4مهندسی شیمی - محیط زیستواحد ماهشهر

4مهندسی شیمی - مهندسی بیوشیمیاییواحد ماهشهر

4مهندسی شیمی - مهندسی محیط زیستواحد ماهشهر

4مهندسی شیمی ـ صنایع پاالیشواحد ماهشهر

4مهندسی شیمی ـ مهندسی فرآیندواحد ماهشهر

4مهندسی صنایعواحد ماهشهر

4مهندسی صنایع - مدیریت پروژهواحد ماهشهر

4مهندسی صنایع - مهندسی صنایعواحد ماهشهر

4مهندسی صنایع پلیمرواحد ماهشهر

4مهندسی عمرانواحد ماهشهر

4مهندسی فناوري اطالعاتواحد ماهشهر

4مهندسی فناوري صنایع شیمیاییواحد ماهشهر

4مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد ماهشهر

4مهندسی کامپیوترواحد ماهشهر

4مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد ماهشهر

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد ماهشهر

4مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد ماهشهر

4مهندسی مکاترونیکواحد ماهشهر

واحد ماهشهر

مهندسی مکاترونیک گرایش طراحی رباتها و سیستمهاي 

4مکاترونیکی

4مهندسی مکانیکواحد ماهشهر

4مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد ماهشهر

4مهندسی نفتواحد ماهشهر

4مهندسی نفت - بهره برداريواحد ماهشهر

4مهندسی نفت - بهره برداري از منابع نفتواحد ماهشهر

4مهندسی نفت - مخازنواحد ماهشهر

4مهندسی نفت - مخازن هیدروکربوريواحد ماهشهر

4مهندسی نفت - مهندسی بهره برداري از منابع نفتواحد ماهشهر

4مهندسی نفت ـ طراحی صنایع پتروشیمیواحد ماهشهر

4مهندسی نفت (بهره برداري)واحد ماهشهر

4مهندسی نفت (مخازن هیدروکربوري)واحد ماهشهر

4نرم افزار کامپیوترواحد ماهشهر

4نقشه کشی معماريواحد ماهشهر

4نقشه کشی معماري- معماريواحد ماهشهر

4اقتصاد و تجارت الکترونیکواحد مبارکه

4آموزش ابتداییواحد مبارکه

4آموزش و پرورش ابتداییواحد مبارکه

4بیومکانیک ورزشیواحد مبارکه

4تربیت کودكواحد مبارکه

4تربیت بدنیواحد مبارکه

4تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد مبارکه

4تربیت بدنی - مربیگريواحد مبارکه

4تربیت بدنی -مدیریتواحد مبارکه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشیواحد مبارکه

4تربیت بدنی و علوم ورزشی - روانشناسی ورزشیواحد مبارکه

4تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد مبارکه

4تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد مبارکه

4تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد مبارکه

4تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد مبارکه

4جامعه شناسی انقالب اسالمیواحد مبارکه

4جامعه شناسی ورزشیواحد مبارکه

4حسابداريواحد مبارکه

4حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد مبارکه

4حسابرسیواحد مبارکه

4دبیري تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد مبارکه

4روان شناسیواحد مبارکه

4روان شناسی تربیتیواحد مبارکه

4روانشناسیواحد مبارکه

4روانشناسی تربیتیواحد مبارکه

4روانشناسی ورزشیواحد مبارکه

4علمی کاربردي حسابداريواحد مبارکه

4علوم اقتصادي - اقتصاد و تجارت الکترونیکواحد مبارکه

4علوم تربیتی ـ آموزش و پرورش پیش دبستانیواحد مبارکه

4علوم ورزشیواحد مبارکه

4فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی کاربرديواحد مبارکه

4کاردانی مدیریت صنعتی کاربرديواحد مبارکه

4کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد مبارکه

4کاردانی حسابداريواحد مبارکه

4کاردانی علوم ورزشیواحد مبارکه

4کاردانی مدیریت صنعتیواحد مبارکه

4مدیریت بازرگانیواحد مبارکه

4مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلیواحد مبارکه

4مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابیواحد مبارکه

4مدیریت تکنولوژي - نوآوري تکنولوژيواحد مبارکه

4مدیریت صنعتیواحد مبارکه

4مدیریت صنعتی - مدیریت عملکردواحد مبارکه

4مدیریت صنعتی کاربرديواحد مبارکه

4مدیریت مالیواحد مبارکه

4مدیریت ورزشیواحد مبارکه

4مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزشواحد مبارکه

4مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشیواحد مبارکه

4مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزش هاي تفریحیواحد مبارکه

4مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزشهاي تفریحیواحد مبارکه

واحد مبارکه

مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان ها و رویدادهاي 

4ورزشی



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشیواحد مبارکه

4مدیریت ورزشی - مدیریت رسانه هاي ورزشیواحد مبارکه

4مدیریت ورزشی - مدیریت رویدادهاي ورزشیواحد مبارکه

4مربی بهداشت مدارسواحد مبارکه

4اقتصادواحد مراغه

4اقتصاد بازرگانیواحد مراغه

4امور بانکیواحد مراغه

4امور دامیواحد مراغه

4امور دامی - تکنولوژي پرورش دامواحد مراغه

4امور دامی - تکنولوژي پرورش طیورواحد مراغه

4امور زراعی و باغیواحد مراغه

4امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیواحد مراغه

4امور زراعی و باغی-تکنولوژي تولیدات زراعیواحد مراغه

4آموزش زبان انگلیسیواحد مراغه

4بیوتکنولوژي کشاورزيواحد مراغه

4پرستاريواحد مراغه

4تربیت کودكواحد مراغه

4تربیت بدنیواحد مراغه

4تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد مراغه

4تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد مراغه

4تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد مراغه

4تربیت دبیر زبان انگلیسیواحد مراغه

4تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد مراغه

4تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد مراغه

4تغذیه دامواحد مراغه

4جامعه شناسیواحد مراغه

4حسابداريواحد مراغه

4حقوقواحد مراغه

4حقوق - حقوق ثبتیواحد مراغه

4حقوق بین المللواحد مراغه

4حقوق بین الملل عمومیواحد مراغه

4حقوق تجارت بین المللواحد مراغه

4حقوق جزا و جرم شناسیواحد مراغه

4حقوق خصوصیواحد مراغه

4حقوق عمومیواحد مراغه

4حقوق کیفري و جرم شناسیواحد مراغه

4دامپزشکیواحد مراغه

4دبیري زبان انگلیسیواحد مراغه

4روابط سیاسی در روابط دیپلماتیکواحد مراغه

4علمی کاربردي امور زراعی و باغی - تکنولوژي تولیدات زراعیواحد مراغه

4علمی کاربردي حسابداريواحد مراغه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4علوم اجتماعی - پژوهشگري علوم اجتماعیواحد مراغه

4علوم اسالمی - علوم جزائی و جرم شناسیواحد مراغه

4علوم اقتصاديواحد مراغه

4علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگانیواحد مراغه

4علوم باغبانیواحد مراغه

4علوم باغبانی-فیزیولوژي و اصالح درختان میوهواحد مراغه

4علوم دامیواحد مراغه

4علوم دامی - اصالح نژاد دامواحد مراغه

4علوم دامی - تغذیه دامواحد مراغه

4علوم دامی - ژنتیک و اصالح دام و طیورواحد مراغه

4علوم دامی - فیزیولوژي دام و طیورواحد مراغه

4علوم دامی - مدیریت دامپروريواحد مراغه

4علوم سیاسیواحد مراغه

4علوم و مهندسی باغبانیواحد مراغه

4علوم و مهندسی باغبانی - درختان میوهواحد مراغه

4علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد مراغه

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذاییواحد مراغه

4علوم ورزشیواحد مراغه

4فقه و حقوق جزاواحد مراغه

4فقه و حقوق خصوصیواحد مراغه

4کاردانی دامپزشکیواحد مراغه

4کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد مراغه

4کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد مراغه

4مالی - مهندسی مالیواحد مراغه

4ماماییواحد مراغه

4مترجمی زبان انگلیسیواحد مراغه

4مدیریت اجراییواحد مراغه

4مدیریت امورشهريواحد مراغه

4مدیریت بازرگانیواحد مراغه

4مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد مراغه

4مدیریت خانوادهواحد مراغه

4مدیریت دولتیواحد مراغه

4مدیریت دولتی - خط مشی گذاري عمومیواحد مراغه

4مدیریت دولتی - مدیریت سیستمهاي اطالعاتیواحد مراغه

4مدیریت شهريواحد مراغه

4مدیریت کسب و کار - بازاریابیواحد مراغه

4مدیریت کسب و کار - سیستم هاي اطالعاتی و فناوري اطالعاتواحد مراغه

4مدیریت مالیواحد مراغه

4مربی بهداشت مدارسواحد مراغه

4مهندسی تولیدات دامیواحد مراغه

4مهندسی حرفه اي علوم دامیواحد مراغه

4مهندسی علوم دامیواحد مراغه

4مهندسی کشاورزي- بیوتکنولوژي کشاورزيواحد مراغه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

واحد مراغه

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح 

4درختان میوه

4مهندسی کشاورزي-علوم دامی گرایش اصالح نژاددامواحد مراغه

4مهندسی کشاورزي-علوم دامی گرایش مدیریت دامپروريواحد مراغه

واحد مراغه

مهندسی کشاورزي-علوم و صنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع 

4غذایی

4مهندسی کشاورزي - علوم باغبانیواحد مراغه

4مهندسی کشاورزي - علوم دامیواحد مراغه

4مهندسی کشاورزي - علوم دامی - فیزیولوژي دامواحد مراغه

4مهندسی کشاورزي - علوم دامی گرایش تغذیه دامواحد مراغه

4مهندسی کشاورزي - علوم دامی گرایش فیزیولوژيواحد مراغه

4پرستاريواحد مراغه-ظرفیت مازاد خودگردان

4ماماییواحد مراغه-ظرفیت مازاد خودگردان

4اقتصاد اسالمیواحد مرند

4اقتصادانرژيواحد مرند

4آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)واحد مرند

4آب و هواشناسیواحد مرند

4آموزش ابتداییواحد مرند

4آموزش زبان انگلیسیواحد مرند

4آموزش شیمیواحد مرند

4آموزش علوم تجربیواحد مرند

4آموزش و بهسازي منابع انسانیواحد مرند

4آموزش و پرورش ابتداییواحد مرند

4برنامه ریزي آمایش سرزمینواحد مرند

4برنامه ریزي درسیواحد مرند

4بیوشیمیواحد مرند

4پرستاريواحد مرند

4تحقیقات آموزشیواحد مرند

4تربیت کودكواحد مرند

4تربیت بدنیواحد مرند

4تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد مرند

4تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد مرند

4تربیت دبیر زبان انگلیسیواحد مرند

4تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد مرند

4تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد مرند

4تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد مرند

4تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد مرند

4تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد مرند

4جغرافیاواحد مرند

4جغرافیا - طبیعی گرایش ژئومرفولوژيواحد مرند

4جغرافیا و برنامه ریزي شهريواحد مرند

واحد مرند

جغرافیا و برنامه ریزي شهري - برنامه ریزي مسکن و بازآفرینی 

4شهري

4جغرافیاي طبیعیواحد مرند



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4جغرافیاي طبیعی- ژئومورفولوژي در برنامه ریزي محیطیواحد مرند

4جغرافیاي طبیعی - ژئومرفولوژيواحد مرند

4حسابداريواحد مرند

4حسابداري- مالیاتیواحد مرند

4حسابداري - حسابرسیواحد مرند

4حسابداري -دولتیواحد مرند

4حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد مرند

4حسابرسیواحد مرند

4حقوقواحد مرند

4دبیري زبان انگلیسیواحد مرند

4دبیري زبان وادبیات فارسیواحد مرند

4دبیري علوم تجربیواحد مرند

4راهنمایی و مشاوره - مشاورهواحد مرند

4روان شناسیواحد مرند

4روان شناسی بالینیواحد مرند

4روانشناسیواحد مرند

4روانشناسی - روانشناسی بالینیواحد مرند

4روانشناسی بالینیواحد مرند

4ریاضی - دبیري ریاضیواحد مرند

4ریاضی - ریاضیات مالیواحد مرند

4ریاضی کاربردي - ریاضی مالیواحد مرند

4ریاضیات و کاربردهاواحد مرند

4زبان انگلیسیواحد مرند

4زبان وادبیات انگلیسیواحد مرند

4زبان وادبیات فارسیواحد مرند

4زیست شناسی - بیوشیمی گرایش بیوشیمیواحد مرند

4زیست شناسی - سلولی و مولکولیواحد مرند

4زیست شناسی - علوم جانوريواحد مرند

4زیست شناسی - علوم جانوري گرایش فیزیولوژي جانوريواحد مرند

4زیست شناسی - علوم گیاهیواحد مرند

4زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد مرند

4زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولیواحد مرند

4زیست شناسی جانوريواحد مرند

4زیست شناسی جانوري - زیست شناسی سلولی و تکوینیواحد مرند

4زیست شناسی جانوري - سلولی و تکوینیواحد مرند

4زیست شناسی جانوري - فیزیولوژيواحد مرند

4زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد مرند

4زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمیواحد مرند

4زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولیواحد مرند

4زیست شناسی سلولی و مولکولی-زیست فناوريواحد مرند

4زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد مرند

4زیست شناسی سلولی و مولکولی - بیوتکنولوژيواحد مرند

4زیست شناسی سلولی و مولکولی ـ ژنتیکواحد مرند

4زیست شناسی گیاهیواحد مرند



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4زیست شناسی گیاهی - سلولی و تکوینیواحد مرند

4زیست شناسی گیاهی - سیستماتیک و بوم شناسیواحد مرند

4زیست فناوريواحد مرند

4ژئومورفولوژيواحد مرند

4ژئومورفولوژي - برنامه ریزي محیطیواحد مرند

4ژئومورفولوژي - ژئومورفولوژي و آمایش محیطواحد مرند

4ژئومورفولوژي - هیدرو ژئومورفولوژي در برنامه ریزي محیطیواحد مرند

4سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیاییواحد مرند

4شیمیواحد مرند

4شیمی- محضواحد مرند

4شیمی - شیمی داروییواحد مرند

4شیمی - شیمی و فناوري اسانسواحد مرند

4شیمی - فیتوشیمیواحد مرند

4شیمی داروییواحد مرند

4شیمی کاربرديواحد مرند

4شیمی گرایش شیمی داروییواحد مرند

4شیمی گرایش فناوري اطالعاتواحد مرند

4شیمی محضواحد مرند

4علمی کاربردي حسابداريواحد مرند

4علوم اقتصادي - اقتصاد اسالمیواحد مرند

4علوم اقتصادي - اقتصاد انرژيواحد مرند

4علوم آزمایشگاهیواحد مرند

4علوم آزمایشگاهی دامپزشکیواحد مرند

4علوم تجربیواحد مرند

4علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد مرند

4علوم تربیتی -برنامه ریزي درسیواحد مرند

4علوم تغذیهواحد مرند

4علوم جانوريواحد مرند

4علوم کامپیوترواحد مرند

4علوم گیاهیواحد مرند

4علوم گیاهی - فیزیولوژيواحد مرند

4علوم مهندسی - علوم مهندسی زیست محیطیواحد مرند

4علوم ورزشیواحد مرند

4فیتو شیمیواحد مرند

4کارتوگرافیواحد مرند

4کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد مرند

4کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد مرند

4کاردانی حسابداريواحد مرند

4ماماییواحد مرند

4مترجمی زبان انگلیسیواحد مرند

4مدیریت اجراییواحد مرند

4مدیریت امور بانکیواحد مرند

4مدیریت آموزشیواحد مرند



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مدیریت دولتیواحد مرند

4مدیریت صنعتیواحد مرند

4مدیریت کسب و کار - بازاریابیواحد مرند

4مدیریت کسب و کار - رفتار سازمانی و منابع انسانیواحد مرند

4مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد مرند

4مدیریت مالیواحد مرند

4میکروبیولوژيواحد مرند

4میکروبیولوژي - محیطیواحد مرند

4میکروبیولوژي - میکروبیولوژي محیطیواحد مرند

4پرستاريواحد مرند-ظرفیت مازاد خودگردان

4علوم آزمایشگاهیواحد مرند-ظرفیت مازاد خودگردان

4علوم تغذیهواحد مرند-ظرفیت مازاد خودگردان

4ماماییواحد مرند-ظرفیت مازاد خودگردان

4اقتصاد کشاورزيواحد مرودشت

4اقتصاد کشاورزي - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهاي کشاورزيواحد مرودشت

4اقتصاد کشاورزي - اقتصاد منابع طبیعیواحد مرودشت

4اقتصاد کشاورزي - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیستواحد مرودشت

4اقتصاد کشاورزي - بازاریابی محصوالت کشاورزيواحد مرودشت

4اقتصاد کشاورزي - سیاست و توسعه کشاورزيواحد مرودشت

4اقتصاد نفت و گازواحد مرودشت

4اقتصاد نفت و گاز - بازارها و مالیه نفت و گازواحد مرودشت

4اقتصاد نفت و گاز - حقوق و قراردادهاي نفت و گازواحد مرودشت

4اقتصادانرژيواحد مرودشت

4الکترونیک عمومیواحد مرودشت

4الکتروتکنیکواحد مرودشت

4الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد مرودشت

4الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد مرودشت

4الکترونیکواحد مرودشت

4الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد مرودشت

4امور اداريواحد مرودشت

4امور بانکیواحد مرودشت

4امور زراعی و باغی-تکنولوژي تولیدات زراعیواحد مرودشت

4ایران شناسی - آداب و رسوم و میراث فرهنگیواحد مرودشت

4ایران شناسی - فرهنگ مردم، آداب و رسوم و میراث فرهنگیواحد مرودشت

واحد مرودشت

ایرانشناسی گرایش ایرانشناسی-فرهنگ مردم، آداب و رسوم و 

4میراث فرهنگی

4آبیاري و زه کشیواحد مرودشت

4آمارواحد مرودشت

4آمار - آمار ریاضیواحد مرودشت

4آمار ریاضیواحد مرودشت

4آموزش ریاضیواحد مرودشت

4آموزش زبان انگلیسیواحد مرودشت



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد مرودشت

4آموزش علوم تجربیواحد مرودشت

4آموزش فیزیکواحد مرودشت

4آموزش و بهسازي منابع انسانیواحد مرودشت

4باستان شناسیواحد مرودشت

4باستان شناسی - پیش از تاریخواحد مرودشت

4باستان شناسی - پیش از تاریخ ایرانواحد مرودشت

واحد مرودشت

باستان شناسی - تمدن و فرهنگ اسالمی ایران و سرزمین هاي 

4دیگر

4باستان شناسی - دوران تاریخیواحد مرودشت

4باستان شناسی - دوران تاریخی ایرانواحد مرودشت

4باستان شناسی گرایش پیش از تاریخواحد مرودشت

واحد مرودشت

باستان شناسی گرایش تمدن و فرهنگ اسالمی و سرزمین هاي 

4دیگر

4باستان شناسی گرایش دوران تاریخیواحد مرودشت

4برنامه ریزي آمایش سرزمینواحد مرودشت

4برنامه ریزي درسیواحد مرودشت

4بیماري شناسی گیاهیواحد مرودشت

4بیماري شناسی گیاهی-قارچ شناسی و بیماري شناسی گیاهیواحد مرودشت

4بیماري شناسی گیاهی - نماتولوژي گیاهیواحد مرودشت

4تبریدواحد مرودشت

4تحقیقات آموزشیواحد مرودشت

4تربیت بدنیواحد مرودشت

4تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد مرودشت

4تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد مرودشت

4تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد مرودشت

4تربیت معلم آموزش ریاضیواحد مرودشت

4تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد مرودشت

4تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد مرودشت

4تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد مرودشت

4تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد مرودشت

4توسعه روستایی - توسعه کشاورزيواحد مرودشت

4توسعه روستائیواحد مرودشت

4توسعه روستائی - توسعه اجتماعیواحد مرودشت

4توسعه روستائی - مدیریت توسعهواحد مرودشت

4تولید و بهره برداري از گیاهان داروییواحد مرودشت

4تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد مرودشت

4جغرافیاواحد مرودشت

4جغرافیا و برنامه ریزي شهريواحد مرودشت

4جغرافیا و برنامه ریزي شهري - آمایش شهريواحد مرودشت

4جغرافیا و برنامه ریزي شهري - کاربري اراضی و ممیزي امالكواحد مرودشت



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4چرم و پوستواحد مرودشت

4حسابداريواحد مرودشت

4حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد مرودشت

4حشره شناسی کشاورزيواحد مرودشت

4حقوقواحد مرودشت

4حقوق - حقوق ثبتیواحد مرودشت

4حقوق خصوصیواحد مرودشت

4حقوق عمومیواحد مرودشت

4دبیري زبان انگلیسیواحد مرودشت

4دبیري زبان وادبیات فارسیواحد مرودشت

4دبیري علوم تجربیواحد مرودشت

4راهنمایی و مشاورهواحد مرودشت

4روان شناسیواحد مرودشت

4روان شناسی بالینیواحد مرودشت

4روان شناسی تربیتیواحد مرودشت

4روان شناسی صنعتی و سازمانیواحد مرودشت

4روان شناسی عمومیواحد مرودشت

4روانشناسیواحد مرودشت

4روانشناسی-صنعتی و سازمانیواحد مرودشت

4روانشناسی - روانشناسی عمومیواحد مرودشت

4روانشناسی بالینیواحد مرودشت

4روانشناسی تربیتیواحد مرودشت

4روانشناسی صنعتی و سازمانیواحد مرودشت

4روانشناسی عمومیواحد مرودشت

4ریاضیواحد مرودشت

4ریاضی - ریاضی کاربرديواحد مرودشت

4ریاضی - ریاضیات مالیواحد مرودشت

4ریاضی کاربردي - ریاضی مالیواحد مرودشت

4ریاضی محضواحد مرودشت

4ریاضی محض-آنالیزواحد مرودشت

4ریاضیات و کاربردهاواحد مرودشت

4زبان شناسیواحد مرودشت

4زبان شناسی همگانیواحد مرودشت

4زبان وادبیات فارسیواحد مرودشت

4زبانشناسی همگانیواحد مرودشت

4زمین شناسی - تکتونیکواحد مرودشت

4زیست شناسی- ژنتیک مولکولیواحد مرودشت

4زیست شناسی- فیزیولوژي گیاهیواحد مرودشت

4زیست شناسی - سلولی و ملکولیواحد مرودشت

4زیست شناسی - سلولی و مولکولیواحد مرودشت

4زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینیواحد مرودشت

4زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژي گیاهیواحد مرودشت

4زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد مرودشت



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژيواحد مرودشت

4ژنتیک مولکولیواحد مرودشت

4ساختمانواحد مرودشت

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد مرودشت

4شیمی- کاربرديواحد مرودشت

4شیمی - شیمی داروییواحد مرودشت

4شیمی - نانوشیمیواحد مرودشت

4شیمی -شیمی آلیواحد مرودشت

4شیمی -شیمی تجزیهواحد مرودشت

4شیمی -شیمی فیزیکواحد مرودشت

4شیمی فیزیکواحد مرودشت

4شیمی کاربرديواحد مرودشت

4شیمی گرایش شیمی آلیواحد مرودشت

4شیمی گرایش شیمی داروییواحد مرودشت

4شیمی گرایش فناوري اطالعاتواحد مرودشت

4شیمی محضواحد مرودشت

4صنایع شیمیاییواحد مرودشت

4صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییواحد مرودشت

4صنایع شیمیایی معدنیواحد مرودشت

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد مرودشت

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد مرودشت

4علمی - کاربردي صنایع شیمیایی - صنایع شیمیاییواحد مرودشت

4علمی - کاربردي کتابداري و اطالع رسانیواحد مرودشت

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد مرودشت

4علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیواحد مرودشت

4علمی کاربردي الکترونیکواحد مرودشت

4علمی کاربردي امورزراعی وباغی-تکنولوژي تولیدات باغیواحد مرودشت

4علمی کاربردي تولیدوبهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد مرودشت

4علمی کاربردي حسابداريواحد مرودشت

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد مرودشت

4علوم اقتصادي - اقتصاد انرژيواحد مرودشت

4علوم تجربیواحد مرودشت

4علوم تربیتیواحد مرودشت

4علوم تربیتی - مدیریت آموزشیواحد مرودشت

4علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد مرودشت

4علوم تربیتی -برنامه ریزي درسیواحد مرودشت

4علوم گیاهی - فیزیولوژيواحد مرودشت

4علوم و فناوري نانو - نانو شیمیواحد مرودشت

4علوم و مهندسی آبواحد مرودشت

4علوم و مهندسی آب - آبیاري و زهکشیواحد مرودشت

4علوم و مهندسی آبخیز - مدیریت حوزه هاي آبخیزواحد مرودشت

4علوم و مهندسی آبخیزداري - مدیریت حوزه هاي آبخیزواحد مرودشت

4علوم ورزشیواحد مرودشت

4عمرانواحد مرودشت



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4فتونیکواحد مرودشت

4فوتونیکواحد مرودشت

4فیزیکواحد مرودشت

4فیزیک- اتمی و مولکولیواحد مرودشت

4فیزیک - اپتیک و لیزرواحد مرودشت

4فیزیک - حالت جامدواحد مرودشت

4فیزیک - فیزیک پالسماواحد مرودشت

4فیزیک - فیزیک ماده چگالواحد مرودشت

4فیزیولوژي ورزشیواحد مرودشت

4فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت ورزشی محضواحد مرودشت

4قدرت -الکتروتکنیکواحد مرودشت

4کاردانی امور زراعی و باغی - تکنولوژي تولیدات باغیواحد مرودشت

4کاردان فنی الکترونیکواحد مرودشت

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد مرودشت

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد مرودشت

4کاردان فنی چرم و پوستواحد مرودشت

4کاردان فنی شیمی - عملیات پتروشیمیواحد مرودشت

4کاردان فنی صنایع اتومبیلواحد مرودشت

4کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد مرودشت

4کاردان فنی عمران ـ نقشه برداري ( ژئودزي)واحد مرودشت

4کاردان فنی عملیات پتروشیمیواحد مرودشت

4کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد مرودشت

4کاردان فنی مکانیک -صنایع اتومبیلواحد مرودشت

4کاردانی امور بانکیواحد مرودشت

4کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد مرودشت

4کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد مرودشت

4کاردانی حرفه اي امور کتابداري و اطالع رسانیواحد مرودشت

4کاردانی حسابداريواحد مرودشت

4کاردانی فنی برقواحد مرودشت

4کاردانی فنی عملیات پتروشیمیواحد مرودشت

4کاردانی فنی مکانیکواحد مرودشت

4کاردانی مدیریت صنعتیواحد مرودشت

4کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد مرودشت

4کاردانی نقشه برداريواحد مرودشت

4کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد مرودشت

4کارهاي عمومی ساختمانواحد مرودشت

4کامپیوترواحد مرودشت

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد مرودشت

4گیاه پزشکیواحد مرودشت

4گیاهپزشکیواحد مرودشت

4متالورژيواحد مرودشت

4مترجمی زبان انگلیسیواحد مرودشت

4مدیریت امور بانکیواحد مرودشت

4مدیریت آموزشیواحد مرودشت



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مدیریت آموزشیواحد مرودشت

4مدیریت بازرگانیواحد مرودشت

4مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد مرودشت

4مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد مرودشت

4مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد مرودشت

4مدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري خاكواحد مرودشت

واحد مرودشت

مدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري خاك - بیولوژي و 

4بیوتکنولوژي خاك

واحد مرودشت

مدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري خاك - شیمی و حاصلخیزي 

4خاك

4مدیریت صنعتیواحد مرودشت

4مدیریت صنعتی - تولید و عملیاتواحد مرودشت

4مدیریت صنعتی - مالیواحد مرودشت

4مدیریت صنعتی کاربرديواحد مرودشت

4مدیریت کشاورزيواحد مرودشت

4مدیریت کشاورزي - مدیریت کشاورزيواحد مرودشت

4مدیریت کشاورزي - مدیریت مزرعهواحد مرودشت

4مدیریت مالیواحد مرودشت

4مدیریت منابع خاكواحد مرودشت

4مدیریت منابع خاك - پیدایش، رده بندي و ارزیابی خاكواحد مرودشت

4مدیریت منابع خاك - منابع خاك و ارزیابی اراضیواحد مرودشت

4مدیریت وبرنامه ریزي آموزشیواحد مرودشت

4مدیریت ورزشیواحد مرودشت

4مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزشواحد مرودشت

4مشاورهواحد مرودشت

4مشاوره - مشاوره توانبخشیواحد مرودشت

4مشاوره - مشاوره خانوادهواحد مرودشت

4مشاوره - مشاوره شغلیواحد مرودشت

4مشاوره ـ مشاوره مدرسهواحد مرودشت

4مشاوره و راهنماییواحد مرودشت

4مطالعات خانوادهواحد مرودشت

4مکانیک خودروواحد مرودشت

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد مرودشت

4مهندسی اپتیک و لیزرواحد مرودشت

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد مرودشت

4مهندسی اپتیک و لیزرواحد مرودشت

4مهندسی اپتیک و لیزر- اپتیکواحد مرودشت

4مهندسی اپتیک و لیزر - اپتوالکترونیکواحد مرودشت

4مهندسی اپتیک و لیزر - لیزرواحد مرودشت

4مهندسی اپتیک و لیزر گرایش اپتوالکترونیکواحد مرودشت

4مهندسی اپتیک و لیزر گرایش اپتیکواحد مرودشت

4مهندسی اپتیک و لیزر گرایش لیزرواحد مرودشت

4مهندسی اجرایی عمرانواحد مرودشت



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

واحد مرودشت

مهندسی اقتصاد کشاورزي - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهاي 

4کشاورزي

4مهندسی اقتصاد کشاورزي - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیستواحد مرودشت

4مهندسی اقتصاد کشاورزي - بازاریابی محصوالت کشاورزيواحد مرودشت

4مهندسی اقتصاد کشاورزي - سیاست و توسعه کشاورزيواحد مرودشت

4مهندسی برقواحد مرودشت

4مهندسی برق- الکترونیکواحد مرودشت

4مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد مرودشت

4مهندسی برق- کنترل و سیستمواحد مرودشت

4مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیکواحد مرودشت

4مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد مرودشت

4مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد مرودشت

4مهندسی برق - کنترلواحد مرودشت

4مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد مرودشت

4مهندسی برق ـ قدرتواحد مرودشت

واحد مرودشت

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

4سیستمهاي تحت شبکه

4مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد مرودشت

4مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد مرودشت

4مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد مرودشت

4مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد مرودشت

4مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد مرودشت

4مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیاییواحد مرودشت

4مهندسی تکنولوژي عمران- نگهداري و بهره برداري سد و شبکهواحد مرودشت

4مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد مرودشت

4مهندسی تکنولوژي مخابرات- انتقالواحد مرودشت

4مهندسی تکنولوژي معماريواحد مرودشت

4مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد مرودشت

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد مرودشت

4مهندسی تولیدات گیاهیواحد مرودشت

4مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد مرودشت

4مهندسی حرفه اي صنایع شیمیاییواحد مرودشت

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد مرودشت

4مهندسی حرفه اي معماريواحد مرودشت

4مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد مرودشت

4مهندسی خوردگی و حفاظت موادواحد مرودشت

4مهندسی رباتیکواحد مرودشت

4مهندسی شیمیواحد مرودشت

4مهندسی شیمی - پتروشیمیواحد مرودشت

4مهندسی شیمی - صنایع پاالیش ، پتروشیمی و گازواحد مرودشت

4مهندسی شیمی - صنایع شیمیایی معدنیواحد مرودشت

4مهندسی شیمی - صنایع غذاییواحد مرودشت



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی شیمی - طراحی فرآیندواحد مرودشت

4مهندسی شیمی - فرآیندهاي جداسازيواحد مرودشت

4مهندسی شیمی - مهندسی صنایع غذاییواحد مرودشت

4مهندسی عمرانواحد مرودشت

4مهندسی عمران - سازهواحد مرودشت

4مهندسی عمران - مدیریت منابع آبواحد مرودشت

4مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آبواحد مرودشت

4مهندسی فناوري اطالعاتواحد مرودشت

4مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برقواحد مرودشت

4مهندسی فناوري شبکه هاي توزیع برقواحد مرودشت

4مهندسی فناوري صنایع شیمیاییواحد مرودشت

4مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد مرودشت

4مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد مرودشت

4مهندسی کامپیوترواحد مرودشت

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد مرودشت

4مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد مرودشت

4مهندسی کشاورزي-توسعه روستایی-توسعه اجتماعیواحد مرودشت

4مهندسی کشاورزي-توسعه روستایی-توسعه اقتصاديواحد مرودشت

4مهندسی کشاورزي-توسعه روستایی-توسعه کشاورزيواحد مرودشت

4مهندسی کشاورزي-توسعه روستایی-مدیریت توسعهواحد مرودشت

4مهندسی کشاورزي-مدیریت کشاورزي-مدیریت کشاورزيواحد مرودشت

4مهندسی کشاورزي-مدیریت کشاورزي-مدیریت مزرعهواحد مرودشت

4مهندسی کشاورزي - اقتصاد کشاورزيواحد مرودشت

4مهندسی کشاورزي - آبیاريواحد مرودشت

4مهندسی کشاورزي - حشره شناسی کشاورزيواحد مرودشت

واحد مرودشت

مهندسی کشاورزي - خاکشناسی گرایش بیولوژي و بیوتکنولوژي 

4خاك

4مهندسی کشاورزي - خاکشناسی گرایش شیمی و حاصلخیزي خاكواحد مرودشت

4مهندسی کشاورزي - خاکشناسی گرایش فیزیک و حفاظت خاكواحد مرودشت

4مهندسی کشاورزي - گیاه پزشکیواحد مرودشت

4مهندسی کشاورزي -آبیاري وزهکشیواحد مرودشت

4مهندسی کشاورزي -بیماري شناسی گیاهیواحد مرودشت

4مهندسی کشاورزي ـ آبواحد مرودشت

4مهندسی کشاورزي ـ مدیریت کشاورزيواحد مرودشت

4مهندسی متالورژي و موادواحد مرودشت

4مهندسی متالورژي و مواد - خوردگی و مهندسی سطحواحد مرودشت

4مهندسی متالورژي و مواد - متالورژي صنعتیواحد مرودشت

4مهندسی مکانیکواحد مرودشت

4مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد مرودشت

واحد مرودشت

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردي شاخه تخصصی دینامیک، 

4کنترل و ارتعاشات

4مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت و سیاالتواحد مرودشت



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی مکانیک - مکانیک در طراحی جامداتواحد مرودشت

4مهندسی مکانیک -طراحی جامداتواحد مرودشت

4مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد مرودشت

4مهندسی منابع طبیعی-آبخیزداريواحد مرودشت

4مهندسی مواد-خوردگی وحفاظت موادواحد مرودشت

4مهندسی مواد - مهندسی خوردگی و حفاظت موادواحد مرودشت

4مهندسی مواد و متالورژيواحد مرودشت

4مهندسی نفتواحد مرودشت

4مهندسی نفت - بهره برداري از منابع نفتواحد مرودشت

4مهندسی نفت - حفاري و استخراج نفتواحد مرودشت

4مهندسی نفت - مخازنواحد مرودشت

4مهندسی نفت - مخازن هیدروکربوريواحد مرودشت

4مهندسی نفت - مهندسی بهره برداري از منابع نفتواحد مرودشت

4مهندسی نفت - مهندسی حفاري و استخراج نفتواحد مرودشت

4مهندسی نفت - مهندسی مخازن نفتواحد مرودشت

4مهندسی نفت -بهره برداري از منابع نفتواحد مرودشت

4مهندسی نفت (مخازن هیدروکربوري)واحد مرودشت

4مهندسی ورزشواحد مرودشت

4نانوشیمیواحد مرودشت

4نرم افزار کامپیوترواحد مرودشت

4نقشه برداريواحد مرودشت

4نقشه برداري - ژئودزيواحد مرودشت

4نقشه برداري - نقشه برداريواحد مرودشت

4نقشه کشی معماريواحد مرودشت

4نقشه کشی معماري- معماريواحد مرودشت

4آموزش علوم تجربیواحد مسجدسلیمان

4بهداشت عمومیواحد مسجدسلیمان

4پرستاريواحد مسجدسلیمان

4تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد مسجدسلیمان

4ریاضیواحد مسجدسلیمان

4ریاضی - ریاضی کاربرديواحد مسجدسلیمان

4ریاضی - ریاضی محضواحد مسجدسلیمان

4ریاضی محضواحد مسجدسلیمان

4ریاضیات و کاربردهاواحد مسجدسلیمان

4زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولیواحد مسجدسلیمان

4زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد مسجدسلیمان

4ژئو فیزیکواحد مسجدسلیمان

4شیمی- محضواحد مسجدسلیمان

4شیمی محضواحد مسجدسلیمان

4علوم تجربیواحد مسجدسلیمان

4ماماییواحد مسجدسلیمان

4میکروبیولوژيواحد مسجدسلیمان

4نانوفیزیکواحد مسجدسلیمان

4پرستاريواحد مسجدسلیمان-ظرفیت مازاد خودگردان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4ماماییواحد مسجدسلیمان-ظرفیت مازاد خودگردان

4پرستاريواحد مالیر - ظرفیت مازاد خودگردان

4تکنولوژي اتاق عملواحد مالیر - ظرفیت مازاد خودگردان

4پرستاريواحد مالیر

4تکنولوژي اتاق عملواحد مالیر

4اقتصاد کشاورزيواحد ممقان

4تکنولوژي موادغذاییواحد ممقان

4علوم و صنایع غذاییواحد ممقان

4علوم و صنایع غذایی - تکنولوژي مواد غذاییواحد ممقان

4علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد ممقان

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذاییواحد ممقان

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - شیمی مواد غذاییواحد ممقان

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذاییواحد ممقان

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - علوم مواد غذاییواحد ممقان

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذاییواحد ممقان

4فناوري پرورش دامواحد ممقان

4مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد ممقان

4مهندسی کشاورزي - اقتصاد کشاورزيواحد ممقان

4مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد ممقان

4ادبیات عربیواحد مهاباد

4اگرواکولوژيواحد مهاباد

4اگروتکنولوژي - علوم و تکنولوژي بذرواحد مهاباد

4اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد مهاباد

4الکترونیک عمومیواحد مهاباد

4الکتروتکنیکواحد مهاباد

4الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد مهاباد

4الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد مهاباد

4الکترونیکواحد مهاباد

4الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد مهاباد

4الهیات و معارف اسالمی - علوم قرآن و حدیثواحد مهاباد

4الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد مهاباد

4امور اداريواحد مهاباد

4امور بانکیواحد مهاباد

4امور زراعی و باغیواحد مهاباد

4امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیواحد مهاباد

4امور زراعی و باغی-تکنولوژي تولیدات زراعیواحد مهاباد

4انگل شناسی دامپزشکیواحد مهاباد

4آموزش ابتداییواحد مهاباد

4آموزش حرفه و فنواحد مهاباد

4آموزش دینی و عربیواحد مهاباد

4آموزش راهنمایی و مشاورهواحد مهاباد

4آموزش ریاضیواحد مهاباد

4آموزش زبان انگلیسیواحد مهاباد

4آموزش زبان عربیواحد مهاباد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4آموزش زبان و ادبیات عربیواحد مهاباد

4آموزش علوم تجربیواحد مهاباد

4آموزش و بهسازي منابع انسانیواحد مهاباد

4آموزش و پرورش ابتداییواحد مهاباد

4باستان شناسیواحد مهاباد

4باکتري شناسی دامپزشکیواحد مهاباد

4برنامه ریزي درسیواحد مهاباد

4بهداشت مواد غذاییواحد مهاباد

4بیماري شناسی گیاهیواحد مهاباد

4پرستاريواحد مهاباد

4پرورش و مدیریت تولید طیورواحد مهاباد

4تحقیقات آموزشیواحد مهاباد

4تربیت کودكواحد مهاباد

4تربیت بدنیواحد مهاباد

4تربیت بدنی - مربیگريواحد مهاباد

4تربیت بدنی -مدیریتواحد مهاباد

4تربیت بدنی و علوم ورزشی -فیزیولوژي ورزشیواحد مهاباد

4تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد مهاباد

4تربیت دبیر زبان و ادبیات فارسیواحد مهاباد

4تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد مهاباد

4تربیت معلم آموزش ریاضیواحد مهاباد

4تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد مهاباد

4تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد مهاباد

4تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد مهاباد

4تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد مهاباد

4تربیت معلم قرآن کریمواحد مهاباد

4ترویج و آموزش کشاورزيواحد مهاباد

4ترویج و آموزش کشاورزي پایدارواحد مهاباد

4تکنولوژي آبیاريواحد مهاباد

4تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد مهاباد

4تکنولوژي مرتع و آبخیزداريواحد مهاباد

4توسعه روستایی - توسعه کشاورزيواحد مهاباد

4حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد مهاباد

4حسابداريواحد مهاباد

4حسابداري - حسابرسیواحد مهاباد

4حسابداري -دولتیواحد مهاباد

4حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد مهاباد

4حشره شناسی کشاورزيواحد مهاباد

4حقوقواحد مهاباد

4حقوق جزا و جرم شناسیواحد مهاباد

4دامپزشکیواحد مهاباد

4دبیري تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد مهاباد

4دبیري زبان وادبیات عربواحد مهاباد

4دبیري زبان وادبیات فارسیواحد مهاباد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4دبیري علوم تجربیواحد مهاباد

4دینی وعربیواحد مهاباد

4راهنمایی و مشاورهواحد مهاباد

4روان شناسیواحد مهاباد

4روان شناسی اسالمی - روان شناسی مثبت گراواحد مهاباد

4روان شناسی تربیتیواحد مهاباد

4روانشناسیواحد مهاباد

4روانشناسی - روانشناسی عمومیواحد مهاباد

4روانشناسی اسالمی - روانشناسی مثبت گراواحد مهاباد

4روانشناسی تربیتیواحد مهاباد

4روانشناسی عمومیواحد مهاباد

4ریاضیواحد مهاباد

4ریاضی - آنالیزواحد مهاباد

4ریاضی - ریاضی کاربرديواحد مهاباد

4ریاضی - ریاضیات مالیواحد مهاباد

4ریاضی محض-آنالیزواحد مهاباد

4ریاضیات و کاربردهاواحد مهاباد

4ریاضیات و کاربردها _ آنالیزواحد مهاباد

4زبان و ادبیات عربواحد مهاباد

4زبان وادبیات عربیواحد مهاباد

4زبان وادبیات فارسیواحد مهاباد

4زراعتواحد مهاباد

4زراعت واصالح نباتاتواحد مهاباد

4زمین شناسی-فسیل شناسی و چینه شناسیواحد مهاباد

4ساختمانواحد مهاباد

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد مهاباد

4سازهواحد مهاباد

4شیمی- کاربرديواحد مهاباد

4شیمی -شیمی آلیواحد مهاباد

4شیمی -شیمی کاربرديواحد مهاباد

4شیمی -شیمی معدنیواحد مهاباد

4شیمی آزمایشگاهیواحد مهاباد

4شیمی آلیواحد مهاباد

4شیمی کاربرديواحد مهاباد

4شیمی گرایش شیمی آلیواحد مهاباد

4شیمی گرایش شیمی معدنیواحد مهاباد

4صنایع شیمیاییواحد مهاباد

4علمی-کابردي ماشینهاي کشاورزي-مکانیسین ماشینهاي کشاورزيواحد مهاباد

4علمی - کاربردي پرورش طیورواحد مهاباد

4علمی - کاربردي جنگلداري جامع ( اگروفارستري )واحد مهاباد

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد مهاباد

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد مهاباد

4علمی - کاربردي گوشت و فرآورده هاي گوشتیواحد مهاباد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4علمی - کاربردي مدیریت تلفیقی آفاتواحد مهاباد

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد مهاباد

4علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیواحد مهاباد

4علمی کاربردي امور زراعی و باغی - تکنولوژي تولیدات زراعیواحد مهاباد

4علمی کاربردي امورزراعی وباغی-تکنولوژي تولیدات باغیواحد مهاباد

4علمی کاربردي حسابداريواحد مهاباد

4علمی کاربردي فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد مهاباد

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد مهاباد

4علوم آزمایشگاهی دامپزشکیواحد مهاباد

4علوم باغبانیواحد مهاباد

4علوم تجربیواحد مهاباد

4علوم تربیتیواحد مهاباد

4علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد مهاباد

4علوم تربیتی -برنامه ریزي درسیواحد مهاباد

4علوم تربیتی ـ آموزش و پرورش پیش دبستانیواحد مهاباد

4علوم دامیواحد مهاباد

4علوم دامی - تغذیه طیورواحد مهاباد

4علوم قرآن و حدیثواحد مهاباد

4علوم قضاییواحد مهاباد

4علوم کامپیوترواحد مهاباد

4علوم کامپیوترواحد مهاباد

4علوم و تکنولوژي بذرواحد مهاباد

4علوم و فناوري نانو - نانو شیمیواحد مهاباد

4علوم و مهندسی آبواحد مهاباد

4علوم و مهندسی آب - منابع آبواحد مهاباد

4علوم و مهندسی آب - منابع آبواحد مهاباد

4علوم و مهندسی باغبانیواحد مهاباد

4علوم و مهندسی باغبانی - درختان میوهواحد مهاباد

4علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد مهاباد

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذاییواحد مهاباد

4علوم ورزشیواحد مهاباد

4علوم ورزشی - علوم زیستی ورزشواحد مهاباد

4علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزشواحد مهاباد

4عمرانواحد مهاباد

4فناوري تولیدات باغیواحد مهاباد

4فناوري تولیدات زراعیواحد مهاباد

4فیزیکواحد مهاباد

4فیزیک- اتمی و مولکولیواحد مهاباد

4فیزیک - فیزیک پالسماواحد مهاباد

4فیزیک - فیزیک ماده چگالواحد مهاباد

4کاردانی دامپزشکیواحد مهاباد

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد مهاباد

4کاردان فنی عمران-پل سازي وابنیه فنیواحد مهاباد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4کاردان فنی عمران -آب و فاضالبواحد مهاباد

4کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد مهاباد

4کاردانی امور بانکیواحد مهاباد

4کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد مهاباد

4کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد مهاباد

4کاردانی حسابداريواحد مهاباد

4کاردانی علوم ورزشیواحد مهاباد

4کاردانی فنی برقواحد مهاباد

4کاردانی فنی عمرانواحد مهاباد

4کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد مهاباد

4کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد مهاباد

4کارهاي عمومی ساختمانواحد مهاباد

4کامپیوترواحد مهاباد

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد مهاباد

4کشاورزي اکولوژیکواحد مهاباد

4کشاورزي اکولوژیک- اگرواکولوژيواحد مهاباد

4گیاه پزشکیواحد مهاباد

4گیاهپزشکیواحد مهاباد

4ماماییواحد مهاباد

4مترجمی زبان انگلیسیواحد مهاباد

4مدیریت دولتیواحد مهاباد

4مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیواحد مهاباد

4مدیریت دولتی- مدیریت نیروي انسانیواحد مهاباد

4مدیریت دولتی-مدیریت تحولواحد مهاباد

4مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد مهاباد

4مدیریت دولتی - تشکیالت و روشهاواحد مهاباد

4مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیواحد مهاباد

4مدیریت دولتی - خط مشی گذاري عمومیواحد مهاباد

4مدیریت دولتی - طراحی سازمان هاي دولتیواحد مهاباد

4مدیریت دولتی - مدیریت سیستمهاي اطالعاتیواحد مهاباد

4مدیریت صنعتیواحد مهاباد

4مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیاتواحد مهاباد

4مدیریت کشاورزيواحد مهاباد

4مدیریت کشاورزي - مدیریت کشاورزيواحد مهاباد

4مدیریت کشاورزي - مدیریت مزرعهواحد مهاباد

4مدیریت مالیواحد مهاباد

4مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزشواحد مهاباد

4مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشیواحد مهاباد

4مربی بهداشت مدارسواحد مهاباد

4مشاورهواحد مهاباد

4مکانیک خودروواحد مهاباد

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد مهاباد

4مهندسی اجرایی عمرانواحد مهاباد

4مهندسی آبیاريواحد مهاباد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی برقواحد مهاباد

4مهندسی برق- الکترونیکواحد مهاباد

4مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیکواحد مهاباد

4مهندسی برق - کنترلواحد مهاباد

4مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد مهاباد

واحد مهاباد

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

4مدیریت آي سی تی

4مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد مهاباد

4مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد مهاباد

4مهندسی تکنولوژي راهسازيواحد مهاباد

4مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد مهاباد

4مهندسی تکنولوژي سخت افزار کامپیوترواحد مهاباد

4مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزاري رایانهواحد مهاباد

4مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد مهاباد

4مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد مهاباد

4مهندسی تکنولوژي معماريواحد مهاباد

4مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد مهاباد

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد مهاباد

4مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد مهاباد

4مهندسی تولیدات دامیواحد مهاباد

4مهندسی تولیدات گیاهیواحد مهاباد

4مهندسی تولیدات گیاهی - تولید محصوالت باغبانیواحد مهاباد

4مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد مهاباد

4مهندسی حرفه اي علوم دامیواحد مهاباد

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد مهاباد

4مهندسی حرفه اي معماريواحد مهاباد

4مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد مهاباد

4مهندسی زراعتواحد مهاباد

4مهندسی علوم دامیواحد مهاباد

4مهندسی عمرانواحد مهاباد

4مهندسی عمران-مهندسی آبواحد مهاباد

4مهندسی عمران - زلزلهواحد مهاباد

4مهندسی عمران - سازهواحد مهاباد

4مهندسی عمران - مدیریت منابع آبواحد مهاباد

4مهندسی عمران - مهندسی زلزلهواحد مهاباد

4مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آبواحد مهاباد

4مهندسی عمران -آبواحد مهاباد

4مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد مهاباد

4مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برقواحد مهاباد

4مهندسی فناوري شبکه هاي توزیع برقواحد مهاباد

4مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقواحد مهاباد

4مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد مهاباد

4مهندسی کامپیوترواحد مهاباد

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد مهاباد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی کشاورزي - اکولوژیک (اگرواکولوژي)واحد مهاباد

4مهندسی کشاورزي - ترویج و آموزش کشاورزيواحد مهاباد

4مهندسی کشاورزي - حشره شناسی کشاورزيواحد مهاباد

4مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد مهاباد

4مهندسی کشاورزي - علوم باغبانیواحد مهاباد

4مهندسی کشاورزي - علوم دامیواحد مهاباد

4مهندسی کشاورزي - علوم و تکنولوژي بذرواحد مهاباد

4مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد مهاباد

4مهندسی کشاورزي - کشاورزي اکولوژیک (اگرواکولوژي)واحد مهاباد

4مهندسی کشاورزي - گیاه پزشکیواحد مهاباد

4مهندسی کشاورزي -آبیاري وزهکشیواحد مهاباد

4مهندسی کشاورزي -بیماري شناسی گیاهیواحد مهاباد

4مهندسی کشاورزي -پرورش و مدیریت تولید طیورواحد مهاباد

4مهندسی کشاورزي -زراعتواحد مهاباد

4مهندسی کشاورزي -مهندسی منابع آبواحد مهاباد

4مهندسی کشاورزي ـ آبواحد مهاباد

4مهندسی کشاورزي ـ مدیریت کشاورزيواحد مهاباد

4مهندسی مکانیکواحد مهاباد

4نانوشیمیواحد مهاباد

4نرم افزار کامپیوترواحد مهاباد

4نقشه برداريواحد مهاباد

4نقشه کشی معماريواحد مهاباد

4نقشه کشی معماري- معماريواحد مهاباد

4پرستاريواحد مهاباد-ظرفیت مازاد خودگردان

4ماماییواحد مهاباد-ظرفیت مازاد خودگردان

4اصالح نباتاتواحد میانه

4اقتصاد کشاورزيواحد میانه

4اقتصاد کشاورزي - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهاي کشاورزيواحد میانه

4اقتصاد کشاورزي - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیستواحد میانه

4اقتصاد کشاورزي - بازاریابی محصوالت کشاورزيواحد میانه

4اقتصاد کشاورزي - سیاست و توسعه کشاورزيواحد میانه

4اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد میانه

4امور دام و طیور - تکنولوژي پرورش طیورواحد میانه

4امور دامی - تکنولوژي پرورش طیورواحد میانه

4امور زراعی و باغیواحد میانه

4امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیواحد میانه

4امور زراعی و باغی-تکنولوژي تولیدات زراعیواحد میانه

4بافت شناسیواحد میانه

4بهداشت مواد غذاییواحد میانه

4تکنولوژي تولیدات دامیواحد میانه

4تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد میانه

4تولید و بهره برداري از گیاهان داروییواحد میانه

4تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد میانه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4حشره شناسی کشاورزيواحد میانه

4خاکشناسی-شیمی و حاصلخیزي خاكواحد میانه

4دامپزشکیواحد میانه

4زراعتواحد میانه

4زراعت واصالح نباتاتواحد میانه

4علمی - کاربردي امور دامی - تکنولوژي پرورش طیورواحد میانه

4علمی - کاربردي پرورش طیورواحد میانه

4علمی کاربردي امور زراعی و باغی - تکنولوژي تولیدات زراعیواحد میانه

4علمی کاربردي امورزراعی وباغی-تکنولوژي تولیدات باغیواحد میانه

4علمی کاربردي امورزراعی وباغی ـتکنولوژي گیاه پزشکیواحد میانه

4علمی کاربردي تولیدوبهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد میانه

4علوم باغبانیواحد میانه

4علوم باغبانی-فیزیولوژي و اصالح گیاهان دارویی، ادویه اي و عطريواحد میانه

4علوم باغبانی-گیاهان دارویی ، ادویه اي و نوشابه ايواحد میانه

4علوم دامی - اصالح نژاد دامواحد میانه

4علوم و مهندسی باغبانیواحد میانه

واحد میانه

علوم و مهندسی باغبانی - فیزیولوژي تولید و پس از برداشت 

4گیاهان باغبانی

4علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان داروییواحد میانه

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذاییواحد میانه

4فناوري تولیدات باغیواحد میانه

4فناوري تولیدات زراعیواحد میانه

4کاردانی دامپزشکیواحد میانه

4کاردانی امور زراعی و باغی - تکنولوژي گیاه پزشکیواحد میانه

4گیاه پزشکیواحد میانه

4گیاهپزشکیواحد میانه

4مدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري خاكواحد میانه

واحد میانه

مدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري خاك - شیمی و حاصلخیزي 

4خاك

4مدیریت کشاورزيواحد میانه

4مدیریت کشاورزي - مدیریت کشاورزيواحد میانه

4مدیریت منابع خاك - پیدایش، رده بندي و ارزیابی خاكواحد میانه

4مدیریت منابع خاك - فیزیک و حفاظت خاكواحد میانه

واحد میانه

مهندسی اقتصاد کشاورزي - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهاي 

4کشاورزي

4مهندسی اقتصاد کشاورزي - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیستواحد میانه

4مهندسی اقتصاد کشاورزي - بازاریابی محصوالت کشاورزيواحد میانه

4مهندسی اقتصاد کشاورزي - سیاست و توسعه کشاورزيواحد میانه

4مهندسی آبیاريواحد میانه

4مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد میانه

4مهندسی تولیدات دامیواحد میانه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی تولیدات گیاهیواحد میانه

4مهندسی تولیدات گیاهی - زراعتواحد میانه

4مهندسی حرفه اي علوم دامیواحد میانه

4مهندسی زراعتواحد میانه

4مهندسی فضاي سبزواحد میانه

4مهندسی کشاورزي- خاکشناسیواحد میانه

واحد میانه

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح 

4گیاهان دارویی، ادویه اي و عطري

4مهندسی کشاورزي-علوم دامی گرایش اصالح نژاددامواحد میانه

4مهندسی کشاورزي - اقتصاد کشاورزيواحد میانه

4مهندسی کشاورزي - حشره شناسی کشاورزيواحد میانه

4مهندسی کشاورزي - خاکشناسی گرایش شیمی و حاصلخیزي خاكواحد میانه

4مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد میانه

4مهندسی کشاورزي - علوم باغبانیواحد میانه

4مهندسی کشاورزي - علوم خاكواحد میانه

4مهندسی کشاورزي - علوم دامیواحد میانه

4مهندسی کشاورزي - گیاه پزشکیواحد میانه

4مهندسی کشاورزي -اصالح نباتاتواحد میانه

4مهندسی کشاورزي -زراعتواحد میانه

واحد میانه

مهندسی کشاورزي -علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی، ادویه اي 

4و نوشابه اي

4مهندسی کشاورزي -علوم خاك گرایش شیمی و حاصلخیزي خاكواحد میانه

4مهندسی کشاورزي ـ مدیریت کشاورزيواحد میانه

4بهداشت عمومیواحد میبد

4پرستاريواحد میبد

4سرامیکواحد میبد

4سفال و سرامیکواحد میبد

4علمی-کاربردي آزمایشگاه صنایع سرامیکواحد میبد

4علمی کاربردي خط تولید صنایع سرامیکواحد میبد

4علمی کاربردي سخت افزارکامپیوترواحد میبد

4علمی کاربردي مهندسی نقشه برداريواحد میبد

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد میبد

4کاردانی فنی صنایع سرامیک - آزمایشگاهواحد میبد

4کاردان فنی عمران -نقشه برداريواحد میبد

4کاردان فنی عمران ـ نقشه برداري ( ژئودزي)واحد میبد

4کاردان فنی مواد-سرامیکواحد میبد

4کاردانی فنی کامپیوتر - سیستم هاي کامپیوتريواحد میبد

4کامپیوترواحد میبد

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد میبد

4ماماییواحد میبد

4متالورژي ومواد-سرامیکواحد میبد

4محیط زیستواحد میبد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی اجرایی عمرانواحد میبد

4مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)واحد میبد

4مهندسی تکنولوژي آب - آبهاي زیر زمینیواحد میبد

4مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد میبد

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد میبد

4مهندسی تکنولوژي نقشه برداريواحد میبد

4مهندسی عمرانواحد میبد

4مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد میبد

واحد میبد

مهندسی عمران-مهندسی سیستمهاي اطالعات جغرافیایی ـ جی 

4آي اس

4مهندسی عمران - زلزلهواحد میبد

4مهندسی عمران - سازهواحد میبد

4مهندسی عمران - سیستم هاي اطالعات جغرافیاییواحد میبد

4مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد میبد

4مهندسی عمران - مهندسی زلزلهواحد میبد

4مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد میبد

4مهندسی عمران - نقشه برداريواحد میبد

4مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد میبد

4مهندسی فناوري اطالعاتواحد میبد

4مهندسی فناوري اطالعات - تجارت الکترونیکیواحد میبد

4مهندسی فناوري اطالعات - سیستم هاي چند رسانه ايواحد میبد

4مهندسی فناوري اطالعات - سیستمهاي چند رسانه ايواحد میبد

4مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي کامپیوتريواحد میبد

4مهندسی فناوري عمران - نقشه برداريواحد میبد

4مهندسی کامپیوترواحد میبد

4مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد میبد

4مهندسی کامپیوتر- معماري کامپیوترواحد میبد

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد میبد

4مهندسی کامپیوتر-سیستم هاي نرم افزاريواحد میبد

4مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعیواحد میبد

4مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد میبد

4مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکزواحد میبد

4مهندسی متالورژي و مواد - سرامیکواحد میبد

4مهندسی محیط زیست ـ آب و فاضالبواحد میبد

4مهندسی مواد - سرامیکواحد میبد

4مهندسی مواد و متالورژيواحد میبد

4مهندسی مواد و متالورژي - مهندسی موادواحد میبد

4مهندسی نقشه برداريواحد میبد

4نرم افزار کامپیوترواحد میبد

4نقشه برداريواحد میبد

4نقشه برداري - نقشه برداريواحد میبد

4بهداشت عمومیواحد میبد-ظرفیت مازاد خودگردان

4پرستاريواحد میبد-ظرفیت مازاد خودگردان

4ماماییواحد میبد-ظرفیت مازاد خودگردان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4حسابداريواحد نائین

4روان شناسیواحد نائین

4روان شناسی اسالمی - روان شناسی مثبت گراواحد نائین

4روان شناسی بالینیواحد نائین

4روانشناسیواحد نائین

4روانشناسی-روانشناسی کودکان استثناییواحد نائین

4روانشناسی - روانشناسی عمومیواحد نائین

4روانشناسی اسالمی - روانشناسی مثبت گراواحد نائین

4روانشناسی با شاخه کودکان استثناییواحد نائین

4روانشناسی بالینیواحد نائین

4روانشناسی عمومیواحد نائین

4زبان وادبیات فارسیواحد نائین

4علمی کاربردي حسابداريواحد نائین

4علوم تربیتی - آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنیواحد نائین

4علوم و صنایع غذایی - تکنولوژي مواد غذاییواحد نجف آباد

4علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد نجف آباد

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذاییواحد نجف آباد

4علوم و مهندسی محیط زیستواحد نجف آباد

4محیط زیستواحد نجف آباد

4مهندسی منابع طبیعی - محیط زیستواحد نجف آباد

4الکترونیک عمومیواحد نور

4الکتروتکنیکواحد نور

4تکنولوژي موادغذاییواحد نور

4حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد نور

4صنایع اتومبیلواحد نور

4علمی کاربردي الکترونیکواحد نور

4علمی کاربردي عمران ـ سدوشبکهواحد نور

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد نور

4علوم مرتعواحد نور

4علوم و صنایع غذاییواحد نور

4علوم و صنایع غذایی - تکنولوژي مواد غذاییواحد نور

4علوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذاییواحد نور

4علوم و صنایع غذایی - مهندسی مواد و طراحی صنایع غذاییواحد نور

4علوم و مهندسی آبخیز - حفاظت آب و خاكواحد نور

4علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد نور

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - شیمی مواد غذاییواحد نور

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذاییواحد نور

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - علوم مواد غذاییواحد نور

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذاییواحد نور

4علوم و مهندسی مرتعواحد نور

4علوم و مهندسی مرتع - مدیریت مرتعواحد نور

4عمرانواحد نور

4کاردان فنی الکترونیکواحد نور



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد نور

4کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد نور

4کاردان فنی مکانیک -صنایع اتومبیلواحد نور

4کاردانی فنی عمرانواحد نور

4کاردانی فنی مکانیکواحد نور

4کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد نور

4کامپیوترواحد نور

4مخابراتواحد نور

4مرتع و آبخیز داريواحد نور

4مکانیک خودروواحد نور

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد نور

4مهندسی اجرایی عمرانواحد نور

4مهندسی آبخیزداريواحد نور

4مهندسی برقواحد نور

4مهندسی برق- الکترونیکواحد نور

4مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد نور

4مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد نور

4مهندسی برق - مخابراتواحد نور

4مهندسی برق - مخابرات سیستمواحد نور

4مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد نور

4مهندسی برق ـ قدرتواحد نور

4مهندسی پزشکیواحد نور

4مهندسی پزشکی - بیومکانیکواحد نور

4مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد نور

4مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد نور

4مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد نور

4مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد نور

4مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد نور

4مهندسی تکنولوژي معماريواحد نور

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد نور

4مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد نور

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد نور

4مهندسی حرفه اي معماريواحد نور

4مهندسی سیستمهاي اقتصادي - اجتماعیواحد نور

4مهندسی صنایعواحد نور

4مهندسی صنایع-برنامه ریزي ومدیریت تولیدواحد نور

4مهندسی صنایع - برنامه ریزي و تحلیل سیستمهاواحد نور

4مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وريواحد نور

4مهندسی صنایع - لجستیک و زنجیره تامینواحد نور

4مهندسی صنایع - مدیریت مهندسیواحد نور

4مهندسی صنایع - مهندسی صنایعواحد نور

4مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وريواحد نور

4مهندسی طبیعتواحد نور

4مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد نور



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی عمرانواحد نور

4مهندسی عمران - سازهواحد نور

4مهندسی عمران - سنجش از دورواحد نور

4مهندسی عمران - سیستم هاي اطالعات جغرافیاییواحد نور

4مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد نور

4مهندسی عمران - مهندسی سنجش از دور - جی آي اسواحد نور

4مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد نور

4مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد نور

4مهندسی فضاي سبزواحد نور

4مهندسی فناوري اطالعاتواحد نور

4مهندسی کامپیوترواحد نور

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد نور

4مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد نور

4مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکزواحد نور

واحد نور

مهندسی کشاورزي-مهندسی فضاي سبز گرایش گیاهان زینتی در 

4منظر

4مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد نور

4مهندسی کشاورزي -علوم وصنایع غذایی- تکنولوژي مواد غذاییواحد نور

4مهندسی مرتعداريواحد نور

4مهندسی مکانیکواحد نور

4مهندسی مکانیک-حرارت و سیاالتواحد نور

4مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد نور

4مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت و سیاالتواحد نور

4مهندسی منابع طبیعی- مرتعداريواحد نور

4مهندسی منابع طبیعی-آبخیزداريواحد نور

4مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداريواحد نور

4مهندسی مواد و طراحی صنایع غذاییواحد نور

4مهندسی مواد و طراحی صنایع غذائیواحد نور

4مهندسی نفتواحد نور

4مهندسی نفت - بهره برداري از منابع نفتواحد نور

4مهندسی نفت - حفاريواحد نور

4مهندسی نفت - مهندسی بهره برداري از منابع نفتواحد نور

4مهندسی نفت (حفاري)واحد نور

4مهندسی نقشه برداري - سنجش از دورواحد نور

4نرم افزار کامپیوترواحد نور

4هوش مصنوعی و رباتیکواحد نور

4ادیان و عرفانواحد نیشابور

4اقتصادواحد نیشابور

4اقتصاد کشاورزيواحد نیشابور

4اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد نیشابور

4الکتروتکنیکواحد نیشابور

4الهیات و معارف اسالمیواحد نیشابور

4الهیات و معارف اسالمی - ادیان و عرفانواحد نیشابور



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد نیشابور

4الهیات ومعارف اسالمی -عرفان اسالمیواحد نیشابور

4امور اداريواحد نیشابور

4امور بانکیواحد نیشابور

4امور بیمهواحد نیشابور

4امور زراعی و باغیواحد نیشابور

4امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیواحد نیشابور

4امور زراعی و باغی-تکنولوژي تولیدات زراعیواحد نیشابور

4آمارواحد نیشابور

4آمار اجتماعی و اقتصاديواحد نیشابور

4آمار اقتصاديواحد نیشابور

4آمار و کاربردهاواحد نیشابور

4آموزش ابتداییواحد نیشابور

4آموزش دینی و عربیواحد نیشابور

4آموزش ریاضیواحد نیشابور

4آموزش زبان انگلیسیواحد نیشابور

4آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانانواحد نیشابور

4آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد نیشابور

4آموزش علوم تجربیواحد نیشابور

4آموزش و پرورش ابتداییواحد نیشابور

4بانکداريواحد نیشابور

4بیمهواحد نیشابور

4بیوشیمیواحد نیشابور

4پرستاريواحد نیشابور

4تربیت کودكواحد نیشابور

4تربیت بدنیواحد نیشابور

4تربیت بدنی - مربیگريواحد نیشابور

4تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد نیشابور

4تربیت معلم آموزش ریاضیواحد نیشابور

4تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد نیشابور

4تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد نیشابور

4تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد نیشابور

4تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد نیشابور

4تکنولوژي آبیاريواحد نیشابور

4تکنولوژي تولیدات دامیواحد نیشابور

4تکنولوژي مرتع و آبخیزداريواحد نیشابور

4تکنولوژي مواد غذاییواحد نیشابور

4تکنولوژي موادغذاییواحد نیشابور

4جهانگرديواحد نیشابور

4حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد نیشابور

4حسابداريواحد نیشابور

4حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد نیشابور

4حسابرسیواحد نیشابور

4حقوقواحد نیشابور



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4حقوق - حقوق ثبتیواحد نیشابور

4حقوق جزا و جرم شناسیواحد نیشابور

4حقوق خصوصیواحد نیشابور

4دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد نیشابور

4دبیري زبان وادبیات فارسیواحد نیشابور

4دبیري علوم تجربیواحد نیشابور

4دینی وعربیواحد نیشابور

4روان شناسیواحد نیشابور

4روان شناسی بالینیواحد نیشابور

4روان شناسی عمومیواحد نیشابور

4روانشناسیواحد نیشابور

4روانشناسی بالینیواحد نیشابور

4روانشناسی عمومیواحد نیشابور

4ریاضیواحد نیشابور

4ریاضی - آنالیزواحد نیشابور

4ریاضی - دبیري ریاضیواحد نیشابور

4ریاضی - ریاضی کاربرديواحد نیشابور

4ریاضی محض-آنالیزواحد نیشابور

4ریاضیات و کاربردهاواحد نیشابور

4ریخته گريواحد نیشابور

4زبان وادبیات انگلیسیواحد نیشابور

4زبان وادبیات فارسیواحد نیشابور

4زراعتواحد نیشابور

4زراعت واصالح نباتاتواحد نیشابور

4زیست شناسیواحد نیشابور

4زیست شناسی- عمومیواحد نیشابور

4زیست شناسی - بیوشیمی گرایش بیوشیمیواحد نیشابور

4زیست شناسی - علوم گیاهیواحد نیشابور

4زیست شناسی - علوم گیاهی - سیستماتیک اکولوژيواحد نیشابور

4زیست شناسی - علوم گیاهی -فیزیولوژي گیاهیواحد نیشابور

4زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژيواحد نیشابور

4زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژي گیاهیواحد نیشابور

4زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد نیشابور

4زیست شناسی -ژنتیکواحد نیشابور

4زیست شناسی جانوري - زیست شناسی سلولی و تکوینیواحد نیشابور

4زیست شناسی جانوري - سلولی و تکوینیواحد نیشابور

4زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد نیشابور

4زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمیواحد نیشابور

4زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولیواحد نیشابور

4زیست شناسی سلولی و مولکولی-زیست فناوريواحد نیشابور

4زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد نیشابور

4زیست شناسی سلولی و مولکولی - بیوتکنولوژيواحد نیشابور

4زیست شناسی سلولی و مولکولی ـ ژنتیکواحد نیشابور

4زیست شناسی گیاهیواحد نیشابور



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژيواحد نیشابور

4زیست فناوريواحد نیشابور

4ژنتیکواحد نیشابور

4ساخت و تولیدواحد نیشابور

4ساختمانهاي بتنیواحد نیشابور

4سخت افزار کامپیوترواحد نیشابور

4شیمی- کاربرديواحد نیشابور

4شیمی -شیمی آلیواحد نیشابور

4شیمی -شیمی تجزیهواحد نیشابور

4شیمی کاربرديواحد نیشابور

4شیمی گرایش شیمی آلیواحد نیشابور

4عرفان اسالمیواحد نیشابور

4علمی - کاربردي پستواحد نیشابور

4علمی - کاربردي خدمات جهانگرديواحد نیشابور

4علمی کابردي صنایع قندسازي - چغندر قندواحد نیشابور

4علمی کاربردي امور زراعی و باغی - تکنولوژي تولیدات زراعیواحد نیشابور

4علمی کاربردي امورزراعی وباغی-تکنولوژي تولیدات باغیواحد نیشابور

4علمی کاربردي حسابداريواحد نیشابور

4علمی کاربردي خدمات مسافرتی و جهانگرديواحد نیشابور

4علمی کاربردي مکانیک ـ تاسیسات حرارتی نیروگاههاواحد نیشابور

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد نیشابور

4علوم اقتصاديواحد نیشابور

4علوم اقتصادي ـ اقتصاد پول و بانکداريواحد نیشابور

4علوم تجربیواحد نیشابور

4علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد نیشابور

4علوم سیاسیواحد نیشابور

4علوم سیاسی - مسائل ایرانواحد نیشابور

4علوم کامپیوترواحد نیشابور

4علوم کامپیوترواحد نیشابور

4علوم گیاهیواحد نیشابور

4علوم گیاهی - سیستماتیک و بوم شناسیواحد نیشابور

4علوم گیاهی - فیزیولوژيواحد نیشابور

4علوم و صنایع غذاییواحد نیشابور

4علوم و صنایع غذایی - تکنولوژي مواد غذاییواحد نیشابور

4علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژي مواد غذاییواحد نیشابور

4علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد نیشابور

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذاییواحد نیشابور

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذاییواحد نیشابور

4علوم ورزشیواحد نیشابور

4عمرانواحد نیشابور

4فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد نیشابور

4فناوري پرورش دامواحد نیشابور

4فناوري تولیدات باغیواحد نیشابور



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4فیزیولوژي ورزشیواحد نیشابور

4فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی قلب و عروق و تنفسواحد نیشابور

4کاردانی فنی عمران - بتنواحد نیشابور

4کاردان فنی ریخته گريواحد نیشابور

4کاردان فنی عمران-زیرسازي راهواحد نیشابور

4کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد نیشابور

4کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد نیشابور

4کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد نیشابور

4کاردان فنی مکانیک ـ جوشکاريواحد نیشابور

4کاردان فنی مواد-ریخته گريواحد نیشابور

4کاردانی امور بانکیواحد نیشابور

4کاردانی امور زراعی و باغیواحد نیشابور

4کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد نیشابور

4کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد نیشابور

4کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد نیشابور

4کاردانی تکنولوژي مواد غذاییواحد نیشابور

4کاردانی جهانگرديواحد نیشابور

4کاردانی حسابداريواحد نیشابور

4کاردانی علوم ورزشیواحد نیشابور

4کاردانی فنی مکانیکواحد نیشابور

4کاردانی مدیریت بازرگانیواحد نیشابور

4کاردانی مدیریت صنعتیواحد نیشابور

4کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد نیشابور

4کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد نیشابور

4کارهاي عمومی ساختمانواحد نیشابور

4کامپیوترواحد نیشابور

4گردشگريواحد نیشابور

4ماماییواحد نیشابور

4متالورژي صنعتیواحد نیشابور

4مدیریت اجراییواحد نیشابور

4مدیریت آموزشیواحد نیشابور

4مدیریت بازرگانیواحد نیشابور

4مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد نیشابور

4مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلیواحد نیشابور

4مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللیواحد نیشابور

4مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد نیشابور

4مدیریت بازرگانی - کارآفرینیواحد نیشابور

4مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیکواحد نیشابور

4مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمهواحد نیشابور

4مدیریت بازرگانی - مدیریت تحولواحد نیشابور

4مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد نیشابور

4مدیریت بیمهواحد نیشابور

4مدیریت جهانگرديواحد نیشابور



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیواحد نیشابور

4مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد نیشابور

4مدیریت صنعتی کاربرديواحد نیشابور

4مدیریت کسب و کار - بازاریابیواحد نیشابور

4مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد نیشابور

4مدیریت مالیواحد نیشابور

4مربی بهداشت مدارسواحد نیشابور

4مربی بهداشت مدارسواحد نیشابور

4مشاوره و راهنماییواحد نیشابور

4معارف اسالمیواحد نیشابور

4مکانیک خودروواحد نیشابور

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد نیشابور

4مهندسی اجرایی عمرانواحد نیشابور

4مهندسی برقواحد نیشابور

4مهندسی برق- الکترونیکواحد نیشابور

4مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد نیشابور

4مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد نیشابور

4مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد نیشابور

4مهندسی برق ـ قدرتواحد نیشابور

4مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد نیشابور

4مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد نیشابور

4مهندسی تکنولوژي طراحی و نقشه کشی صنعتیواحد نیشابور

4مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد نیشابور

4مهندسی تکنولوژي متالورژي-ذوب فلزاتواحد نیشابور

4مهندسی تکنولوژي معماريواحد نیشابور

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد نیشابور

4مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد نیشابور

4مهندسی تولیدات گیاهیواحد نیشابور

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد نیشابور

4مهندسی حرفه اي معماريواحد نیشابور

4مهندسی حرفه اي مواد ریخته گريواحد نیشابور

4مهندسی زراعتواحد نیشابور

4مهندسی شیمیواحد نیشابور

4مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد نیشابور

4مهندسی عمرانواحد نیشابور

4مهندسی عمران-مهندسی آبواحد نیشابور

4مهندسی عمران - سازهواحد نیشابور

4مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد نیشابور

4مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد نیشابور

4مهندسی عمران -آبواحد نیشابور

4مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد نیشابور

4مهندسی فناوري اطالعاتواحد نیشابور

4مهندسی فناوري طراحی و نقشه کشی صنعتیواحد نیشابور

4مهندسی فناوري متالورژي - ذوب فلزاتواحد نیشابور



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی فناوري متالورژي - ذوب فلزاتواحد نیشابور

4مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد نیشابور

4مهندسی کامپیوترواحد نیشابور

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد نیشابور

4مهندسی کامپیوتر-سیستم هاي نرم افزاريواحد نیشابور

4مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد نیشابور

4مهندسی کشاورزي - اقتصاد کشاورزيواحد نیشابور

4مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد نیشابور

4مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد نیشابور

4مهندسی کشاورزي -زراعتواحد نیشابور

4مهندسی متالورژي و مواد - متالورژي صنعتیواحد نیشابور

4مهندسی مکانیکواحد نیشابور

4مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد نیشابور

4مهندسی مواد-خوردگی وحفاظت موادواحد نیشابور

4مهندسی مواد - مهندسی خوردگی و حفاظت موادواحد نیشابور

4مهندسی مواد و طراحی صنایع غذاییواحد نیشابور

4مهندسی مواد و طراحی صنایع غذائیواحد نیشابور

4مهندسی مواد و متالورژيواحد نیشابور

4مهندسی مواد و متالورژي - مهندسی متالورژيواحد نیشابور

4میکروبیولوژي - میکروبیولوژي صنعتیواحد نیشابور

4میکروبیولوژيواحد نیشابور

4میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زاواحد نیشابور

4میکروبیولوژي - میکروب هاي بیماري زاواحد نیشابور

4میکروبییولوژي - صنعتیواحد نیشابور

4نرم افزار کامپیوترواحد نیشابور

4نقشه کشی صنعتیواحد نیشابور

4نقشه کشی عمومیواحد نیشابور

4نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد نیشابور

4نقشه کشی معماريواحد نیشابور

4نقشه کشی معماري- معماريواحد نیشابور

4پرستاريواحد نیشابور-ظرفیت مازاد خودگردان

4ماماییواحد نیشابور-ظرفیت مازاد خودگردان

4الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد ورامین

4آموزش زبان انگلیسیواحد ورامین

4آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد ورامین

4باستان شناسیواحد ورامین

4باستان شناسی - پیش از تاریخواحد ورامین

واحد ورامین

باستان شناسی - تمدن و فرهنگ اسالمی ایران و سرزمین هاي 

4دیگر

4باستان شناسی - دوران تاریخیواحد ورامین

4برنامه ریزي درسیواحد ورامین

4پرستاريواحد ورامین

4تربیت بدنیواحد ورامین

4تربیت بدنی - مربیگريواحد ورامین



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4تربیت بدنی -مدیریتواحد ورامین

4تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشیواحد ورامین

4تربیت بدنی و علوم ورزشی -فیزیولوژي ورزشیواحد ورامین

4تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد ورامین

4تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد ورامین

4تربیت دبیر زبان و ادبیات فارسیواحد ورامین

4تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد ورامین

4تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد ورامین

4تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد ورامین

4تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد ورامین

4تکنولوژي اتاق عملواحد ورامین

4تکنولوژي مواد غذاییواحد ورامین

4جامعه شناسیواحد ورامین

4حسابداريواحد ورامین

4حقوقواحد ورامین

4حقوق - حقوق ثبتیواحد ورامین

4حقوق بین المللواحد ورامین

4حقوق تجارت بین المللواحد ورامین

4حقوق ثبت اسناد و امالكواحد ورامین

4حقوق جزا و جرم شناسیواحد ورامین

4حقوق خصوصیواحد ورامین

4حقوق عمومیواحد ورامین

4دبیري زبان انگلیسیواحد ورامین

4دبیري زبان وادبیات فارسیواحد ورامین

4دینی وعربیواحد ورامین

4روان شناسیواحد ورامین

4روان شناسی عمومیواحد ورامین

4روانشناسیواحد ورامین

4روانشناسی بالینیواحد ورامین

4روانشناسی شخصیتواحد ورامین

4روانشناسی عمومیواحد ورامین

4زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی (فارسی - عربی)واحد ورامین

4زبان و ادبیات فارسی - ادبیات غناییواحد ورامین

4زبان وادبیات فارسیواحد ورامین

4علمی کاربردي حسابداريواحد ورامین

4علوم اجتماعی -جامعه شناسیواحد ورامین

4علوم تربیتیواحد ورامین

4علوم تربیتی - برنامه ریزي آموزشیواحد ورامین

4علوم و صنایع غذاییواحد ورامین

4علوم ورزشیواحد ورامین

4علوم ورزشی - علوم انسانی ورزشواحد ورامین

4علوم ورزشی - علوم زیستی ورزشواحد ورامین

4علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزشواحد ورامین



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزشواحد ورامین

4فقه و حقوق اسالمیواحد ورامین

4فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد ورامین

4فیزیولوژي ورزشی - تغذیه ورزشواحد ورامین

4فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی کاربرديواحد ورامین

4کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد ورامین

4کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد ورامین

4کاردانی حرفه اي تربیت بدنی - مربیگري پایه آمادگی جسمانیواحد ورامین

4کاردانی حرفه اي مراقبت زیبایی پوست و موواحد ورامین

4کاردانی حسابداريواحد ورامین

4کاردانی علوم ورزشیواحد ورامین

4کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد ورامین

4ماماییواحد ورامین

4مترجمی زبان انگلیسیواحد ورامین

4محیط زیست - مدیریت محیط زیستواحد ورامین

4مدیریت اجراییواحد ورامین

4مدیریت آموزشیواحد ورامین

4مدیریت بازرگانیواحد ورامین

4مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد ورامین

4مدیریت دولتیواحد ورامین

4مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیواحد ورامین

4مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد ورامین

4مدیریت کسب و کار - سیستم هاي اطالعاتی و فناوري اطالعاتواحد ورامین

4مدیریت کسب و کار - عملیات و زنجیره تامینواحد ورامین

4مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد ورامین

4مدیریت مالیواحد ورامین

4مدیریت ورزشیواحد ورامین

4مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزشواحد ورامین

4مشاورهواحد ورامین

4پرستاريواحد ورامین-ظرفیت مازاد خودگردان

4تکنولوژي اتاق عملواحد ورامین-ظرفیت مازاد خودگردان

4علوم و صنایع غذاییواحد ورامین-ظرفیت مازاد خودگردان

4ماماییواحد ورامین-ظرفیت مازاد خودگردان

4حفاظت و مرمت آثار تاریخیواحد هشتگرد

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد هشتگرد

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد هشتگرد

4علمی کاربردي معماريواحد هشتگرد

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد هشتگرد

4کاردانی معماري سنتیواحد هشتگرد

4کاردانی معماريواحد هشتگرد

4کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد هشتگرد

4کامپیوترواحد هشتگرد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد هشتگرد

4مرمت بناهاي تاریخیواحد هشتگرد

4معماريواحد هشتگرد

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد هشتگرد

4مهندسی اجرایی عمرانواحد هشتگرد

4مهندسی برقواحد هشتگرد

4مهندسی تکنولوژي معماريواحد هشتگرد

4مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد هشتگرد

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد هشتگرد

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد هشتگرد

4مهندسی حرفه اي معماريواحد هشتگرد

4مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد هشتگرد

4مهندسی صنایعواحد هشتگرد

4مهندسی عمرانواحد هشتگرد

4مهندسی عمران - نقشه برداريواحد هشتگرد

4مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد هشتگرد

4مهندسی کامپیوترواحد هشتگرد

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد هشتگرد

4مهندسی معماريواحد هشتگرد

4مهندسی مکانیکواحد هشتگرد

4مهندسی نقشه برداريواحد هشتگرد

4مهندسی ورزشواحد هشتگرد

4نرم افزار کامپیوترواحد هشتگرد

4نقشه کشی معماريواحد هشتگرد

4نقشه کشی معماري- معماريواحد هشتگرد

4الکترونیک عمومیواحد همدان

4الکتروتکنیکواحد همدان

4الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد همدان

4الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد همدان

4الکترونیکواحد همدان

4الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد همدان

4آموزش ریاضیواحد همدان

4آموزش علوم تجربیواحد همدان

4برق - شبکه هاي انتقال و توزیعواحد همدان

4برق - قدرت گرایش تولیدواحد همدان

4بیوشیمیواحد همدان

4پرستاريواحد همدان

4تبریدواحد همدان

4تربیت معلم آموزش ریاضیواحد همدان

4تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد همدان

4تکنولوژي اتاق عملواحد همدان

4تکنولوژي محیط زیستواحد همدان

4حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد همدان

4دبیري علوم تجربیواحد همدان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4ریاضیواحد همدان

4ریاضی - جبرواحد همدان

4ریاضی - دبیري ریاضیواحد همدان

4ریاضی - ریاضی کاربرديواحد همدان

4ریاضی _ کاربرديواحد همدان

4ریاضی کاربرديواحد همدان

4ریاضی کاربردي - بهینه سازيواحد همدان

4ریاضی کاربردي - معادالت دیفرانسیل و سیستم هاي دینامیکیواحد همدان

4ریاضی کاربردي ـ آنالیز عدديواحد همدان

4ریاضی کاربردي ـ تحقیق در عملیاتواحد همدان

4ریاضی محض-جبرواحد همدان

4ریاضیات و کاربردهاواحد همدان

4ریاضیات و کاربردها _ جبرواحد همدان

4زیست شناسی- علوم جانوري - فیزیولوژي جانوريواحد همدان

4زیست شناسی - سلولی و مولکولیواحد همدان

4زیست شناسی - علوم جانوريواحد همدان

4زیست شناسی - علوم جانوري گرایش زیست سلولی تکوینیواحد همدان

واحد همدان

زیست شناسی - علوم جانوري گرایش زیست شناسی سلولی و 

4تکوینی

4زیست شناسی - علوم جانوري گرایش فیزیولوژي جانوريواحد همدان

4زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد همدان

4زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولیواحد همدان

4زیست شناسی جانوريواحد همدان

4زیست شناسی جانوري - سلولی و تکوینیواحد همدان

4زیست شناسی جانوري - فیزیولوژيواحد همدان

4زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد همدان

4زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولیواحد همدان

4زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد همدان

4ژئوفیزیک- الکتریکیواحد همدان

4ژئوفیزیک-گرانی سنجیواحد همدان

4ساخت و تولیدواحد همدان

4ساخت و تولید- قالبسازيواحد همدان

4ساخت و تولید - ماشین افزارواحد همدان

4ساختمانواحد همدان

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد همدان

4شیمی- محضواحد همدان

4شیمی -شیمی آلیواحد همدان

4شیمی -شیمی معدنیواحد همدان

4شیمی گرایش شیمی آلیواحد همدان

4شیمی محضواحد همدان

4صنایع شیمیاییواحد همدان

4صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییواحد همدان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4عالئم الکترونیکواحد همدان

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد همدان

4علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد همدان

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد همدان

4علمی - کاربردي صنایع شیمیایی - صنایع شیمیاییواحد همدان

4علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد همدان

4علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد همدان

4علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیواحد همدان

4علمی کاربردي برق-شبکه هاي انتقال توزیعواحد همدان

4علمی کاربردي برق-قدرت گرایش پست و انتقالواحد همدان

4علمی کاربردي برق-قدرت گرایش توزیعواحد همدان

4علمی کاربردي برق - قدرتواحد همدان

4علمی کاربردي برق - قدرت گرایش تولیدواحد همدان

4علمی کاربردي ساخت وتولید-قالبسازيواحد همدان

4علمی کاربردي ساختمانواحد همدان

4علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد همدان

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد همدان

4علوم تجربیواحد همدان

4علوم جانوريواحد همدان

4علوم جانوري _ فیزیولوژيواحد همدان

4علوم کامپیوترواحد همدان

4علوم کامپیوترواحد همدان

4علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد همدان

4علوم و مهندسی محیط زیستواحد همدان

4علوم و مهندسی محیط زیست - ارزیابی و آمایش سرزمینواحد همدان

4علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی محیط زیستواحد همدان

4علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی هاي محیط زیستواحد همدان

4عمرانواحد همدان

4فیزیکواحد همدان

4فیزیک- اتمی و مولکولیواحد همدان

4فیزیک - اتمیواحد همدان

4فیزیک - حالت جامدواحد همدان

4فیزیک - ذرات بنیادي و نظریه میدانهاواحد همدان

4فیزیک - فیزیک آماري و سامانه هاي پیچیدهواحد همدان

4فیزیک - فیزیک پالسماواحد همدان

4فیزیک - فیزیک ماده چگالواحد همدان

4فیزیک - فیزیک هسته ايواحد همدان

4فیزیک - هسته ايواحد همدان

4کاردانی فنی عمران - شبکه و تصفیه خانه آبواحد همدان

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد همدان

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد همدان

4کاردان فنی برق - تاسیساتواحد همدان

4کاردان فنی برق - قدرتواحد همدان

4کاردان فنی برق - مخابراتواحد همدان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد همدان

4کاردان فنی عمران -آب و فاضالبواحد همدان

4کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد همدان

4کاردان فنی ماشین ابزارواحد همدان

4کاردان فنی مخابراتواحد همدان

4کاردان فنی مکانیک ـ ماشین ابزارواحد همدان

4کاردانی آموزش ریاضیواحد همدان

4کاردانی تکنولوژي محیط زیستواحد همدان

4کاردانی فنی برقواحد همدان

4کاردانی فنی برق و تاسیساتواحد همدان

4کاردانی فنی عمرانواحد همدان

4کاردانی فنی مخابراتواحد همدان

4کاردانی فنی مکانیکواحد همدان

4کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد همدان

4کارهاي عمومی ساختمانواحد همدان

4کامپیوترواحد همدان

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد همدان

4محیط زیستواحد همدان

4محیط زیستواحد همدان

4محیط زیستواحد همدان

4محیط زیست - ارزیابی و آمایش سرزمینواحد همدان

4محیط زیست - آلودگی محیط زیستواحد همدان

4محیط زیست - آلودگیهاي محیط زیستواحد همدان

4محیط زیست - آمایش محیط زیستواحد همدان

4مکانیک خودروواحد همدان

4مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد همدان

4مهندسی اپتیک و لیزرواحد همدان

4مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکیواحد همدان

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد همدان

4مهندسی اپتیک و لیزرواحد همدان

4مهندسی اجرایی عمرانواحد همدان

4مهندسی برقواحد همدان

4مهندسی برق- الکترونیکواحد همدان

4مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد همدان

4مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد همدان

4مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژيواحد همدان

4مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستمهاي انرژي الکتریکیواحد همدان

4مهندسی برق - سامانه هاي برقی حمل و نقلواحد همدان

4مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد همدان

4مهندسی برق - شبکه هاي انتقال و توزیعواحد همدان

4مهندسی برق ـ قدرتواحد همدان

4مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد همدان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد همدان

4مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد همدان

4مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد همدان

4مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید-قالبسازيواحد همدان

4مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد همدان

4مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد همدان

4مهندسی تکنولوژي مخابرات- انتقالواحد همدان

4مهندسی تکنولوژي معماريواحد همدان

4مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد همدان

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد همدان

4مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد همدان

4مهندسی حرفه اي ساخت و تولیدواحد همدان

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد همدان

4مهندسی حرفه اي معماريواحد همدان

4مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد همدان

4مهندسی صنایعواحد همدان

4مهندسی صنایع - سیستم هاي مالیواحد همدان

4مهندسی صنایع - مهندسی مالیواحد همدان

4مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد همدان

4مهندسی عمرانواحد همدان

4مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد همدان

4مهندسی عمران - زلزلهواحد همدان

4مهندسی عمران - سازهواحد همدان

4مهندسی عمران -راه وترابريواحد همدان

4مهندسی عمران -مکانیک خاك وپیواحد همدان

4مهندسی فضاي سبزواحد همدان

4مهندسی فناوري اطالعاتواحد همدان

4مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي ارتباطی و کامپیوتريواحد همدان

4مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي کامپیوتريواحد همدان

4مهندسی فناوري آسانسور و باالبرهاواحد همدان

4مهندسی فناوري ساخت و تولید - قالبسازيواحد همدان

4مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برقواحد همدان

4مهندسی فناوري شبکه هاي توزیع برقواحد همدان

4مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد همدان

4مهندسی کامپیوترواحد همدان

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد همدان

4مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعیواحد همدان

4مهندسی کامپیوتر - شبکه هاي کامپیوتريواحد همدان

4مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد همدان

4مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکزواحد همدان

4مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد همدان

4مهندسی مالیواحد همدان

4مهندسی محیط زیستواحد همدان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی محیط زیست - مواد زائد جامدواحد همدان

4مهندسی محیط زیست ـ آب و فاضالبواحد همدان

4مهندسی مکاترونیکواحد همدان

4مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولیدواحد همدان

واحد همدان

مهندسی مکاترونیک گرایش طراحی رباتها و سیستمهاي 

4مکاترونیکی

4مهندسی مکانیکواحد همدان

4مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد همدان

4مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدواحد همدان

4مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد همدان

4مهندسی منابع طبیعی - محیط زیستواحد همدان

واحد همدان

مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست گرایش ارزیابی وآمایش 

4سرزمین

واحد همدان

مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست گرایش آلودگیهاي محیط 

4زیست

4میکروبیولوژي - میکروبیولوژي صنعتیواحد همدان

4میکروبیولوژيواحد همدان

4میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زاواحد همدان

4میکروبیولوژي - میکروب هاي بیماري زاواحد همدان

4میکروبییولوژي - صنعتیواحد همدان

4نرم افزار کامپیوترواحد همدان

4نقشه کشی معماريواحد همدان

4نقشه کشی معماري- معماريواحد همدان

4هوش مصنوعی و رباتیکواحد همدان

4پرستاريواحد همدان-ظرفیت مازاد خودگردان

4تکنولوژي اتاق عملواحد همدان-ظرفیت مازاد خودگردان

4ادیان و عرفانواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4ادیان و عرفان تطبیقیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4الهیات و معارف اسالمیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4الهیات و معارف اسالمی - ادیان و عرفانواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4الهیات و معارف اسالمی - تاریخ و تمدن ملل اسالمیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4الهیات و معارف اسالمی - علوم قرآن و حدیثواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4الهیات و معارف اسالمی - فلسفه و کالم اسالمیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4امور اداريواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4ایران شناسی - آداب و رسوم و میراث فرهنگیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4ایران شناسی - فرهنگ مردم، آداب و رسوم و میراث فرهنگیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

ایرانشناسی گرایش ایرانشناسی-فرهنگ مردم، آداب و رسوم و 

4میراث فرهنگی

4آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4آب و هواشناسیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4آب و هواشناسی - تغییر اقلیمواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4آموزش ابتداییواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4آموزش دینی - عربیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4آموزش دینی و عربیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4آموزش زبان انگلیسیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4آموزش و بهسازي منابع انسانیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4آموزش و پرورش ابتداییواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4برنامه ریزي درسیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4تاریخواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4تاریخ - تاریخ ایران باستانواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسالمواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4تاریخ - تاریخ ایران دوره اسالمواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4تاریخ - مطالعات خلیج فارسواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4تاریخ -تاریخ اسالمواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4تاریخ -تاریخ ایران اسالمیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4تاریخ -تاریخ عمومی جهانواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4تاریخ عمومی جهانواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4تاریخ و تمدن ملل اسالمیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4تربیت بدنیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4تربیت بدنی و علوم ورزشی - روانشناسی ورزشیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4تربیت معلم قرآن مجیدواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4جامعه شناسی انقالب اسالمیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4جغرافیاواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4جغرافیا- شهري و روستاییواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4جغرافیا - انسانی گرایش روستاییواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4جغرافیا - انسانی گرایش شهريواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4جغرافیا - طبیعی گرایش اقلیم شناسیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4جغرافیا - طبیعی گرایش ژئومرفولوژيواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4جغرافیا - کارتوگرافیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4جغرافیا ـ انسانی(روستایی)واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4جغرافیا و برنامه ریزي روستاییواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4جغرافیا و برنامه ریزي روستایی - مدیریت توسعه پایدار روستاییواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4جغرافیا و برنامه ریزي شهريواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4جغرافیا و برنامه ریزي شهري - آمایش شهريواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4جغرافیا و برنامه ریزي شهري - کاربري اراضی و ممیزي امالكواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4جغرافیاطبیعی - ژئومورفولوژي، هیدرولوژيواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4جغرافیانی انسانی - شهري و روستاییواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4جغرافیاي انسانیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4جغرافیاي انسانی - شهريواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4جغرافیاي سیاسیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4جغرافیاي سیاسی - ژئوپلیتیکواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4جغرافیاي طبیعیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4جغرافیاي طبیعی- ژئومورفولوژي در برنامه ریزي محیطیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4جغرافیاي طبیعی-اقلیم شناسی در برنامه ریزي محیطیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4جغرافیاي طبیعی - ژئومرفولوژيواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4جغرافیاي طبیعی -اقلیم شناسیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4حسابداريواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4حقوقواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4دبیري زبان وادبیات فارسیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4دینی وعربیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4روان شناسیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4روان شناسی ورزشیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4روانشناسیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4روانشناسیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4روانشناسی ورزشیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4زبان و ادبیات عربواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4زبان وادبیات عربیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4زبان وادبیات فارسیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4ژئومورفولوژيواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4ژئومورفولوژي - برنامه ریزي محیطیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4ژئومورفولوژي - ژئومورفولوژي و آمایش محیطواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4ژئومورفولوژي - هیدرو ژئومورفولوژي در برنامه ریزي محیطیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیاییواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4شناخت اندیشه هاي امام خمینی (ره)واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4طبیعت گرديواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4طبیعت گردي (اکوتوریسم)واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4عرفان اسالمیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4عرفان اسالمی و اندیشه امام خمینی (ره)واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4عرفان اسالمی و اندیشه امام خمینی (س)واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4علمی کاربردي حسابداريواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4علوم ارتباطات اجتماعیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4علوم تربیتیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4علوم تربیتی - برنامه ریزي آموزشیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4علوم تربیتی -برنامه ریزي درسیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4علوم حدیثواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4علوم حدیث - اقتصاد اسالمیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4علوم حدیث - تفسیر اثريواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4علوم قرآن و حدیثواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4علوم ورزشیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4فقه و حقوق اسالمیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی (ره)واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4فلسفه اسالمیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4فلسفه و کالم اسالمیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی کاربرديواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4کاردانی حرفه اي حقوق- حقوق ثبتیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4کارتوگرافیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4کاردانی آموزش دینی و عربیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4کاردانی حرفه اي تربیت مربی خانه کودك و نوجوانواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4کاردانی حرفه اي حسابداري _ حسابداري مالیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4کاردانی حرفه اي حقوق _ خدمات قضاییواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4کاردانی حرفه اي سالمت یاريواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4کاردانی حرفه اي مراقبت زیبایی پوست و موواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4کاردانی حرفه اي میهمانداري هواپیماواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4کاردانی حسابداريواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4مترجمی زبان انگلیسیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4مدیریت اجراییواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4مدیریت ام بی اي - مدیریت بازاریابیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4مدیریت امور بانکیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4مدیریت امورشهريواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4مدیریت آموزشیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4مدیریت بازرگانیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4مدیریت دولتی - تشکیالت و روشهاواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4مدیریت دولتی - طراحی سازمان هاي دولتیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4مدیریت شهريواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4مدیریت صنعتیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیاتواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4مدیریت فرهنگی و هنريواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4مدیریت فرهنگی هنريواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4مدیریت کسب و کار - استراتژيواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مدیریت کسب و کار - بازاریابیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4مدیریت کسب و کار - فناوريواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4مدیریت مالیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4مدیریت وبرنامه ریزي آموزشیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4مطالعات خانوادهواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4معارف اسالمیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري

4اقتصاد کشاورزيواحد یاسوج

4اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد یاسوج

4الکترونیک عمومیواحد یاسوج

4الکتروتکنیکواحد یاسوج

4الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد یاسوج

4الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد یاسوج

4الهیات و معارف اسالمیواحد یاسوج

4الهیات و معارف اسالمی - علوم قرآن و حدیثواحد یاسوج

4الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد یاسوج

4امور اداريواحد یاسوج

4امور دامیواحد یاسوج

4آموزش ابتداییواحد یاسوج

4آموزش دینی - عربیواحد یاسوج

4آموزش دینی و عربیواحد یاسوج

4آموزش زبان انگلیسیواحد یاسوج

4آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد یاسوج

4آموزش و پرورش ابتداییواحد یاسوج

4برنامه ریزي سیستمهاي اقتصاديواحد یاسوج

4برنامه ریزي شهريواحد یاسوج

4پرستاريواحد یاسوج

4تأسیسات -تبریدواحد یاسوج

4تبریدواحد یاسوج

4تربیت کودكواحد یاسوج

4تربیت بدنیواحد یاسوج

4تربیت بدنی - مربیگريواحد یاسوج

4تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشیواحد یاسوج

4تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد یاسوج

4تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد یاسوج

4تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد یاسوج

4تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد یاسوج

4تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد یاسوج

4تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد یاسوج

4تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد یاسوج

4جغرافیا و برنامه ریزي شهريواحد یاسوج

4جنگلداريواحد یاسوج

4حسابداريواحد یاسوج

4حسابداري- مالیاتیواحد یاسوج



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4حسابداري - حسابرسیواحد یاسوج

4حسابداري -دولتیواحد یاسوج

4حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد یاسوج

4حقوقواحد یاسوج

4حقوق - حقوق ثبتیواحد یاسوج

4حقوق جزا و جرم شناسیواحد یاسوج

4حقوق خصوصیواحد یاسوج

4حقوق کیفري و جرم شناسیواحد یاسوج

4دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد یاسوج

4دبیري زبان وادبیات فارسیواحد یاسوج

4دینی وعربیواحد یاسوج

4روان شناسیواحد یاسوج

4روان شناسی بالینیواحد یاسوج

4روان شناسی عمومیواحد یاسوج

4روانشناسیواحد یاسوج

4روانشناسی - روانشناسی بالینیواحد یاسوج

4روانشناسی بالینیواحد یاسوج

4روانشناسی عمومیواحد یاسوج

4ریاضیات و کاربردهاواحد یاسوج

4زبان و ادبیات فارسی - ادبیات غناییواحد یاسوج

4زبان وادبیات فارسیواحد یاسوج

4زراعتواحد یاسوج

4زراعت واصالح نباتاتواحد یاسوج

4زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد یاسوج

4زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد یاسوج

4ساخت و تولیدواحد یاسوج

4ساختمانواحد یاسوج

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد یاسوج

4سازه هاي هیدرولیکیواحد یاسوج

4شهرسازيواحد یاسوج

4صنایع فلزي - صنایع فلزيواحد یاسوج

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد یاسوج

4علمی - کاربردي تاسیسات - تبریدواحد یاسوج

4علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد یاسوج

4علمی - کاربردي کتابداري و اطالع رسانیواحد یاسوج

4علمی کاربردي تولیدوبهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد یاسوج

4علمی کاربردي حسابداريواحد یاسوج

4علمی کاربردي شهرسازيواحد یاسوج

4علمی کاربردي معماريواحد یاسوج

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد یاسوج

4علوم اقتصادي - برنامه ریزي سیستم هاي اقتصاديواحد یاسوج

4علوم اقتصادي - برنامه ریزي سیستمهاي اقتصاديواحد یاسوج

4علوم آزمایشگاهی دامپزشکیواحد یاسوج

4علوم باغبانی-گیاهان دارویی ، ادویه اي و نوشابه ايواحد یاسوج



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4علوم تجربیواحد یاسوج

4علوم تربیتیواحد یاسوج

4علوم دامیواحد یاسوج

4علوم دامی - تغذیه طیورواحد یاسوج

4علوم قرآن و حدیثواحد یاسوج

4علوم و صنایع غذاییواحد یاسوج

4علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژي مواد غذاییواحد یاسوج

واحد یاسوج

علوم و مهندسی باغبانی - فیزیولوژي تولید و پس از برداشت 

4گیاهان باغبانی

4علوم و مهندسی جنگلواحد یاسوج

4علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد یاسوج

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذاییواحد یاسوج

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - شیمی مواد غذاییواحد یاسوج

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذاییواحد یاسوج

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - علوم مواد غذاییواحد یاسوج

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذاییواحد یاسوج

4علوم ورزشیواحد یاسوج

4علوم ورزشی - علوم زیستی ورزشواحد یاسوج

4عمرانواحد یاسوج

4فقه و حقوق اسالمیواحد یاسوج

4فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد یاسوج

4فیزیکواحد یاسوج

4فیزیک - اتمیواحد یاسوج

4فیزیک - حالت جامدواحد یاسوج

4فیزیک - هسته ايواحد یاسوج

4فیزیک - هواشناسیواحد یاسوج

4فیزیولوژي ورزشیواحد یاسوج

4کاردان فنی پل سازي و ابنیه فنیواحد یاسوج

4کاردان فنی عمران-پل سازي وابنیه فنیواحد یاسوج

4کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد یاسوج

4کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد یاسوج

ـ ساخت و تولیدواحد یاسوج 4کاردان فنی مکانیک 

4کاردانی آموزش دینی و عربیواحد یاسوج

4کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد یاسوج

4کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد یاسوج

4کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد یاسوج

4کاردانی حرفه اي اطفا حریق شهريواحد یاسوج

4کاردانی حرفه اي حقوق _ خدمات قضاییواحد یاسوج

4کاردانی حسابداريواحد یاسوج

4کاردانی شهرسازيواحد یاسوج

4کاردانی علوم ورزشیواحد یاسوج

4کاردانی فنی برق - برق صنعتیواحد یاسوج

4کاردانی فنی شهرسازيواحد یاسوج

4کاردانی فنی مکانیکواحد یاسوج



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4کاردانی معماريواحد یاسوج

4کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد یاسوج

4کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد یاسوج

4کارهاي عمومی ساختمانواحد یاسوج

4کامپیوترواحد یاسوج

4ماماییواحد یاسوج

4مترجمی زبان انگلیسیواحد یاسوج

4مدیریت اجراییواحد یاسوج

4مدیریت بازرگانیواحد یاسوج

4مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد یاسوج

4مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابیواحد یاسوج

4مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللیواحد یاسوج

4مدیریت بیمهواحد یاسوج

4مدیریت دولتیواحد یاسوج

4مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیواحد یاسوج

4مدیریت دولتی- مدیریت نیروي انسانیواحد یاسوج

4مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد یاسوج

4مدیریت دولتی - تشکیالت و روشهاواحد یاسوج

4مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیواحد یاسوج

4مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانیواحد یاسوج

4مدیریت صنعتیواحد یاسوج

4مدیریت ورزشیواحد یاسوج

واحد یاسوج

مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان ها و رویدادهاي 

4ورزشی

4مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشیواحد یاسوج

4معارف اسالمیواحد یاسوج

4معماريواحد یاسوج

4مکانیک خودروواحد یاسوج

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد یاسوج

4مهندسی اجرایی عمرانواحد یاسوج

4مهندسی برقواحد یاسوج

4مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد یاسوج

4مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیکواحد یاسوج

4مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد یاسوج

4مهندسی برق ـ قدرتواحد یاسوج

4مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد یاسوج

4مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد یاسوج

4مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد یاسوج

4مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد یاسوج

4مهندسی تکنولوژي معماريواحد یاسوج

4مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد یاسوج

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد یاسوج

4مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد یاسوج



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی تولیدات دامیواحد یاسوج

4مهندسی تولیدات گیاهی- باغبانیواحد یاسوج

4مهندسی حرفه اي علوم دامیواحد یاسوج

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد یاسوج

4مهندسی حرفه اي معماريواحد یاسوج

4مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد یاسوج

4مهندسی حفاري و استخراج نفتواحد یاسوج

4مهندسی زراعتواحد یاسوج

4مهندسی شهرسازيواحد یاسوج

4مهندسی شیمیواحد یاسوج

4مهندسی شیمی-بیوتکنولوژي و مهندسی بیوشیمیواحد یاسوج

4مهندسی علوم دامیواحد یاسوج

4مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد یاسوج

4مهندسی عمرانواحد یاسوج

4مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد یاسوج

4مهندسی عمران-مهندسی آبواحد یاسوج

4مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد یاسوج

4مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد یاسوج

4مهندسی عمران - زلزلهواحد یاسوج

4مهندسی عمران - سازهواحد یاسوج

4مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد یاسوج

4مهندسی عمران - مدیریت منابع آبواحد یاسوج

4مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد یاسوج

4مهندسی عمران - مهندسی زلزلهواحد یاسوج

4مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد یاسوج

4مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آبواحد یاسوج

4مهندسی عمران -آبواحد یاسوج

4مهندسی عمران -راه وترابريواحد یاسوج

4مهندسی عمران -سازه هاي هیدرولیکیواحد یاسوج

4مهندسی عمران -مکانیک خاك وپیواحد یاسوج

4مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد یاسوج

4مهندسی فضاي سبزواحد یاسوج

4مهندسی فناوري اطالعاتواحد یاسوج

4مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد یاسوج

4مهندسی کامپیوترواحد یاسوج

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد یاسوج

4مهندسی کامپیوتر-سیستم هاي نرم افزاريواحد یاسوج

4مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد یاسوج

4مهندسی کشاورزي - اقتصاد کشاورزيواحد یاسوج

4مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد یاسوج

4مهندسی کشاورزي - علوم دامیواحد یاسوج

4مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد یاسوج

4مهندسی کشاورزي -زراعتواحد یاسوج

4مهندسی معماريواحد یاسوج



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی مکانیکواحد یاسوج

4مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد یاسوج

4مهندسی منابع طبیعی - جنگلداريواحد یاسوج

4مهندسی نفتواحد یاسوج

4مهندسی نفت - بهره برداري از منابع نفتواحد یاسوج

4مهندسی نفت - حفاريواحد یاسوج

4مهندسی نفت - حفاري و استخراج نفتواحد یاسوج

4مهندسی نفت - مهندسی بهره برداري از منابع نفتواحد یاسوج

4مهندسی نفت - مهندسی حفاري و استخراج نفتواحد یاسوج

4مهندسی نفت (حفاري)واحد یاسوج

4مهندسی نقشه برداريواحد یاسوج

4میکروبیولوژيواحد یاسوج

4میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زاواحد یاسوج

4میکروبیولوژي - میکروب هاي بیماري زاواحد یاسوج

4نرم افزار کامپیوترواحد یاسوج

4نقشه برداريواحد یاسوج

4پرستاريواحد یاسوج-ظرفیت مازاد خودگردان

4اصالح نباتاتواحد یزد

4الکترونیک عمومیواحد یزد

4الکتروتکنیکواحد یزد

4الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد یزد

4الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد یزد

4الکترونیکواحد یزد

4الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد یزد

4ایمنی صنعتی و محیط کارواحد یزد

4ریخته گريواحد یزد

4ساختمانواحد یزد

4ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد یزد

4سازهواحد یزد

4شیمی نساجی و علوم الیافواحد یزد

4صنایع نساجیواحد یزد

4صنایع نساجی-صنایع نساجیواحد یزد

4علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد یزد

4علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد یزد

4علمی - کاربردي صنایع نساجی - صنایع نساجیواحد یزد

4علمی - کاربردي متالورژي - ریخته گريواحد یزد

4علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیواحد یزد

4علمی کاربردي برق - قدرتواحد یزد

4علمی کاربردي برق صنعتیواحد یزد

4علمی کاربردي صنایع نساجیواحد یزد

4علمی کاربردي عمران-آب وفاضالبواحد یزد

4علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد یزد

4علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد یزد

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذاییواحد یزد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - شیمی مواد غذاییواحد یزد

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذاییواحد یزد

4علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذاییواحد یزد

4علوم و مهندسی محیط زیستواحد یزد

4علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی محیط زیستواحد یزد

4علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی هاي محیط زیستواحد یزد

4عمرانواحد یزد

4قدرت -الکتروتکنیکواحد یزد

4کاردانی فنی عمران - شبکه و تصفیه خانه آبواحد یزد

4کاردان فنی برق - الکترونیکواحد یزد

4کاردان فنی برق - قدرتواحد یزد

4کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد یزد

4کاردان فنی عمران -آب و فاضالبواحد یزد

4کاردان فنی عمران ـ نقشه برداري ( ژئودزي)واحد یزد

4کاردان فنی قدرتواحد یزد

4کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد یزد

4کاردان فنی نساجیواحد یزد

4کاردانی فنی بازرسی جوشواحد یزد

4کاردانی فنی برقواحد یزد

4کاردانی فنی عمرانواحد یزد

4کاردانی فنی نساجیواحد یزد

4کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد یزد

4کارهاي عمومی ساختمانواحد یزد

4کامپیوترواحد یزد

4کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد یزد

4کنترلواحد یزد

4گیاه پزشکیواحد یزد

4گیاهپزشکیواحد یزد

4متالورژيواحد یزد

4متالورژي-ریخته گريواحد یزد

4متالورژي صنعتیواحد یزد

4محیط زیست - آلودگی محیط زیستواحد یزد

4مدیریت کشاورزيواحد یزد

4مدیریت کشاورزي - مدیریت کشاورزيواحد یزد

4مدیریت کشاورزي - مدیریت مزرعهواحد یزد

4معدن- استخراج معدنواحد یزد

4مکانیک خودروواحد یزد

4مهندسی اپتیک و لیزرواحد یزد

4مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکیواحد یزد

4مهندسی صنایع نساجیواحد یزد

4مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد یزد

4مهندسی اجرایی عمرانواحد یزد

4مهندسی استخراج معدنواحد یزد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی برقواحد یزد

4مهندسی برق- الکترونیکواحد یزد

4مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد یزد

4مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیکواحد یزد

4مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد یزد

4مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژيواحد یزد

4مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستمهاي انرژي الکتریکیواحد یزد

4مهندسی برق - سامانه هاي برقی حمل و نقلواحد یزد

4مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتالواحد یزد

4مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد یزد

4مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد یزد

4مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد یزد

4مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد یزد

4مهندسی برق ـ قدرتواحد یزد

4مهندسی پزشکیواحد یزد

4مهندسی پزشکی-بیومتریالواحد یزد

4مهندسی پزشکی-بیوموادواحد یزد

4مهندسی پزشکی - بیومتریالواحد یزد

4مهندسی پزشکی - بیومکانیکواحد یزد

4مهندسی پلیمرواحد یزد

4مهندسی پلیمر - پلیمرواحد یزد

4مهندسی پلیمر - تکنولوژي علوم رنگواحد یزد

4مهندسی پلیمر - صنایع پلیمرواحد یزد

4مهندسی پلیمر - علوم و تکنولوژي پلیمرواحد یزد

4مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد یزد

4مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد یزد

4مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد یزد

4مهندسی تکنولوژي جوشکاريواحد یزد

4مهندسی تکنولوژي صنایع نساجیواحد یزد

4مهندسی تکنولوژي عمران- آب و فاضالبواحد یزد

4مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد یزد

4مهندسی تکنولوژي متالورژي-ذوب فلزاتواحد یزد

4مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد یزد

4مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد یزد

4مهندسی حرفه اي ایمنی صنعتیواحد یزد

4مهندسی حرفه اي صنایع شیمیاییواحد یزد

4مهندسی حرفه اي صنایع نساجیواحد یزد

4مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد یزد

4مهندسی حرفه اي معماريواحد یزد

4مهندسی حرفه اي مواد ریخته گريواحد یزد

4مهندسی شیمیواحد یزد

4مهندسی شیمی - مهندسی پلیمرواحد یزد

4مهندسی صنایعواحد یزد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی صنایع پلیمرواحد یزد

4مهندسی عمرانواحد یزد

4مهندسی عمران-خاكواحد یزد

4مهندسی عمران-مهندسی آبواحد یزد

4مهندسی عمران - سازهواحد یزد

4مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد یزد

4مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد یزد

4مهندسی عمران -آبواحد یزد

4مهندسی عمران -راهواحد یزد

4مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد یزد

4مهندسی فضاي سبزواحد یزد

4مهندسی فناوري آسانسور و باالبرهاواحد یزد

4مهندسی فناوري جوشواحد یزد

4مهندسی فناوري متالورژي - ذوب فلزاتواحد یزد

4مهندسی فناوري متالورژي - ذوب فلزاتواحد یزد

4مهندسی کامپیوترواحد یزد

4مهندسی کامپیوتر- معماري سیستم هاي کامپیوتريواحد یزد

4مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد یزد

4مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد یزد

4مهندسی کامپیوتر-سیستم هاي نرم افزاريواحد یزد

4مهندسی کشاورزي - گیاه پزشکیواحد یزد

4مهندسی کشاورزي ـ مدیریت کشاورزيواحد یزد

4مهندسی متالورژي و مواد - متالورژي صنعتیواحد یزد

4مهندسی مدیریت صنایع نساجیواحد یزد

4مهندسی معدنواحد یزد

4مهندسی معدن - مهندسی فرآوري مواد معدنیواحد یزد

4مهندسی مکاترونیکواحد یزد

واحد یزد

مهندسی مکاترونیک گرایش ارتباطات جنبی انسان-ماشین-

4کامپیوتر

واحد یزد

مهندسی مکاترونیک گرایش طراحی رباتها و سیستمهاي 

4مکاترونیکی

4مهندسی مکانیکواحد یزد

4مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد یزد

واحد یزد

مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست گرایش آلودگیهاي محیط 

4زیست

4مهندسی مواد-خوردگی وحفاظت موادواحد یزد

4مهندسی مواد - مهندسی خوردگی و حفاظت موادواحد یزد

4مهندسی مواد و متالورژيواحد یزد

4مهندسی مواد و متالورژي - مهندسی متالورژيواحد یزد

4مهندسی نساجیواحد یزد

4مهندسی نساجی- شیمی نساجیواحد یزد

4مهندسی نساجی - الیافواحد یزد

4مهندسی نساجی - تکنولوژي نساجیواحد یزد

4مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیافواحد یزد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

4مهندسی نساجی - فناوريواحد یزد

4مهندسی نساجی - فناوري نساجیواحد یزد

4مهندسی نساجی - مدیریت تولیدواحد یزد

4مهندسی نساجی - مهندسی پوشاكواحد یزد

4مهندسی نساجی - مهندسی تکنولوژي نساجیواحد یزد

4مهندسی نساجی - مهندسی شیمی نساجیواحد یزد

4مهندسی نساجی - مهندسی فناوري نساجیواحد یزد

4مهندسی نفتواحد یزد

4مهندسی نقشه برداريواحد یزد

4مهندسی هسته ايواحد یزد

4نرم افزار کامپیوترواحد یزد

4نقشه برداريواحد یزد

5علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابرکوه

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابرکوه

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابرکوه

5تأسیسات -تبریدآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارسنجان

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارسنجان

5صنایع فلزي-جوشکاريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارسنجان

5علمی - کاربردي تاسیسات - تبریدآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارسنجان

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارسنجان

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارسنجان

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارسنجان

5کاردانی فنی جوشکاريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارسنجان

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارسنجان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارسنجان

5مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارسنجان

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارسنجان

5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارسنجان

5نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارسنجان

5حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالم آباد غرب

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالم آباد غرب

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالم آباد غرب

5علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالم آباد غرب

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالم آباد غرب

5معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالم آباد غرب

5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالم آباد غرب

5نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالم آباد غرب

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اقلید

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اقلید

5علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما اقلید

5کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما اقلید

5کاردانی فنی معماري شهريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اقلید

5کاردانی فنی معماري شهريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اقلید

5نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اقلید
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5الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما امیدیه

5الکتروتکنیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما امیدیه

5الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما امیدیه

5الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما امیدیه

5برق - الکترونیک و ابزار دقیقآموزشکده فنی و حرفه اي سما امیدیه

5ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما امیدیه

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما امیدیه

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما امیدیه

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما امیدیه

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما امیدیه

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما امیدیه

5عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما امیدیه

5کاردانی حرفه اي معماري داخلیآموزشکده فنی و حرفه اي سما امیدیه

5کاردانی فنی ابزار دقیقآموزشکده فنی و حرفه اي سما امیدیه

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما امیدیه

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما امیدیه

5معماري داخلیآموزشکده فنی و حرفه اي سما امیدیه

5مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما امیدیه

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما امیدیه

5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما امیدیه

5علمی کاربردي گرافیک- گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما اندیشه

5فتوگرافیک گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما اندیشه

5گرافیک-گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما اندیشه

5معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما اندیشه

5الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما ایذه

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ایذه

5ساخت و تولیدآموزشکده فنی و حرفه اي سما ایذه

5ساخت و تولید - ماشین ابزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما ایذه

5ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما ایذه

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما ایذه

5علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما ایذه

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما ایذه

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ایذه

5علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ایذه

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما ایذه

5عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما ایذه

5کاردانی فنی برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ایذه

5کاردانی فنی معماري شهريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ایذه

5کاردانی فنی معماري شهريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ایذه

5معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ایذه

5مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما ایذه

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما ایذه

5نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ایذه

5الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ایالم
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5ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما ایالم

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما ایالم

5صنایع فلزي-جوشکاريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ایالم

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ایالم

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما ایالم

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما ایالم

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ایالم

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما ایالم

5کاردانی فنی تعمیر و نگهداري ماشین آالت صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ایالم

5کاردانی فنی جوشکاريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ایالم

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما ایالم

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما ایالم

5معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ایالم

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما ایالم

5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما ایالم

5نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ایالم

5الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما آباده

5الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما آباده

5الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما آباده

5الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما آباده

5تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما آباده

5تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما آباده

5حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما آباده

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما آباده

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما آباده

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما آباده

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما آباده

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما آباده

5علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما آباده

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما آباده

5عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما آباده

5کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما آباده

5کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما آباده

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما آباده

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما آباده

5معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما آباده

5مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما آباده

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما آباده

5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما آباده

5نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما آباده

5نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما آباده

5نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما آباده

5الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما آزادشهر

5تاسیساتآموزشکده فنی و حرفه اي سما آزادشهر
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5تاسیسات -تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما آزادشهر

5تأسیسات -تبریدآموزشکده فنی و حرفه اي سما آزادشهر

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما آزادشهر

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما آزادشهر

5علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما آزادشهر

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما آزادشهر

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما آزادشهر

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما آزادشهر

5کاردانی فنی برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما آزادشهر

5کاردانی فنی مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما آزادشهر

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما آزادشهر

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما آزادشهر

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما آزادشهر

5مهندسی برق- الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما آزادشهر

5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما آزادشهر

5نقشه برداري - نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما آزادشهر

5نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما آزادشهر

5نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما آزادشهر

5الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما آستارا

5الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما آستارا

5الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما آستارا

5الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما آستارا

5تاسیسات -تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما آستارا

5تأسیسات -تبریدآموزشکده فنی و حرفه اي سما آستارا

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما آستارا

5ساخت و تولید- قالبسازيآموزشکده فنی و حرفه اي سما آستارا

5ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما آستارا

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما آستارا

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما آستارا

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما آستارا

5علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما آستارا

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما آستارا

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما آستارا

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما آستارا

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما آستارا

5عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما آستارا

5کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما آستارا

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما آستارا

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما آستارا

5معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما آستارا

5مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما آستارا

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما آستارا

5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما آستارا

5نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما آستارا



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5نقشه برداري - نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما آستارا

5نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما آستارا

5نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما آستارا

5نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما آستارا

5گرافیک-گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما آیت ا... آملی

5معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما آیت ا... آملی

5هنرهاي تجسمی ـ نقاشیآموزشکده فنی و حرفه اي سما آیت ا... آملی

5الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بابل

5الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما بابل

5الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بابل

5تعمیر و نگهداري خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما بابل

5ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما بابل

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما بابل

5صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما بابل

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما بابل

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما بابل

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما بابل

5علمی کاربردي گرافیک- گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما بابل

5علمی کاربردي نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بابل

5عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما بابل

5کاردان فنی مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما بابل

5کاردانی فنی برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بابل

5کاردانی فنی مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما بابل

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما بابل

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما بابل

5گرافیک-گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما بابل

5معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما بابل

5مهندسی برق- الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما بابل

5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما بابل

5نقشه کشی عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بابل

5نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بابل

5نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما بابل

5نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما بابل

5الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما بجنورد

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بجنورد

5الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بجنورد

5برق - الکترونیک و ابزار دقیقآموزشکده فنی و حرفه اي سما بجنورد

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بجنورد

5کاردانی فنی ابزار دقیقآموزشکده فنی و حرفه اي سما بجنورد

5کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما بم

5الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بناب

5الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما بناب

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بناب



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بناب

5الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بناب

5تاسیساتآموزشکده فنی و حرفه اي سما بناب

5تاسیسات -تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما بناب

5تأسیسات -تبریدآموزشکده فنی و حرفه اي سما بناب

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما بناب

5ساخت و تولیدآموزشکده فنی و حرفه اي سما بناب

5ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما بناب

5علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما بناب

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما بناب

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما بناب

5علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بناب

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما بناب

5کاردانی فنی تعمیر و نگهداري ماشین هاي الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بناب

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما بناب

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما بناب

5مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما بناب

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما بناب

5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما بناب

5نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما بناب

5نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما بناب

5نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما بناب

5الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرانزلی

5الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرانزلی

5الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرانزلی

5الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرانزلی

5تاسیساتآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرانزلی

5تاسیسات -تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرانزلی

5تأسیسات -تبریدآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرانزلی

5تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرانزلی

5تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرانزلی

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرانزلی

5حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرانزلی

5ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرانزلی

5ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرانزلی

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرانزلی

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرانزلی

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرانزلی

5علمی - کاربردي تاسیسات - تبریدآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرانزلی

5علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرانزلی

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرانزلی

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرانزلی

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرانزلی

5علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرانزلی



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرانزلی

5عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرانزلی

5کاردانی فنی تعمیر و نگهداري ماشین آالت صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرانزلی

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرانزلی

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرانزلی

5معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرانزلی

5مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرانزلی

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرانزلی

5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرانزلی

5نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرانزلی

5نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرانزلی

5علمی - کاربردي مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما بوشهر

5کودکیاري -مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما بوشهر

5مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما بوشهر

5الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما بهبهان

5الکتروتکنیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بهبهان

5الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بهبهان

5الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بهبهان

5برق - الکترونیک و ابزار دقیقآموزشکده فنی و حرفه اي سما بهبهان

5تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بهبهان

5تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بهبهان

5حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما بهبهان

5ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما بهبهان

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما بهبهان

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بهبهان

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بهبهان

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما بهبهان

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما بهبهان

5علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما بهبهان

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما بهبهان

5کاردانی فنی ابزار دقیقآموزشکده فنی و حرفه اي سما بهبهان

5کاردانی فنی تعمیر و نگهداري ماشین آالت صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما بهبهان

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما بهبهان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما بهبهان

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما بهبهان

5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما بهبهان

5نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما بهبهان

5الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما پارس آباد مغان

5الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما پارس آباد مغان

5الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما پارس آباد مغان

5الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما پارس آباد مغان

5امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما پارس آباد مغان

5حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما پارس آباد مغان

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما پارس آباد مغان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما پارس آباد مغان

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما پارس آباد مغان

5علمی کاربردي امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما پارس آباد مغان

5علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما پارس آباد مغان

5کاردانی فنی ابزار دقیقآموزشکده فنی و حرفه اي سما پارس آباد مغان

5کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما پارس آباد مغان

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما پارس آباد مغان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما پارس آباد مغان

5معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما پارس آباد مغان

5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما پارس آباد مغان

5نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما پارس آباد مغان

5نقشه برداري - نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما پارس آباد مغان

5نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما پارس آباد مغان

5حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما پاکدشت

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما پاکدشت

5علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما پاکدشت

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما پاکدشت

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما پاکدشت

5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما پاکدشت

5تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تاکستان

5تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تاکستان

5حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تاکستان

5علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تاکستان

5الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما تالش

5الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تالش

5الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تالش

5تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تالش

5تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تالش

5حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تالش

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما تالش

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تالش

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تالش

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما تالش

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما تالش

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تالش

5علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تالش

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما تالش

5کاردانی حرفه اي معماري داخلیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تالش

5کاردانی فنی ابزار دقیقآموزشکده فنی و حرفه اي سما تالش

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما تالش

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما تالش

5معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تالش

5مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما تالش

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما تالش



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما تالش

5نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تالش

5امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت جام

5تاسیسات -تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت جام

5تئاترآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت جام

5تئاتر - ادبیات نمایشیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت جام

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت جام

5ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت جام

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت جام

5علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت جام

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت جام

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت جام

5علمی - کاربردي مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت جام

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت جام

5علمی کاربردي امورزراعی وباغی-تکنولوژي تولیدات باغیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت جام

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت جام

5عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت جام

5فناوري تولیدات باغیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت جام

5کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت جام

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت جام

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت جام

5کودکیاري -مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت جام

5مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت جام

5معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت جام

5مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت جام

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت جام

5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت جام

5نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت جام

5نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت جام

5الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت حیدریه

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت حیدریه

5الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت حیدریه

5الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت حیدریه

5الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت حیدریه

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت حیدریه

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت حیدریه

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت حیدریه

5قدرت -الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت حیدریه

5کاردانی فنی معماري شهريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت حیدریه

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت حیدریه

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت حیدریه

5مهندسی برق- الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت حیدریه

5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت حیدریه

5نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت حیدریه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5نقشه برداري - نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت حیدریه

5نقشه کشی عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت حیدریه

5نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت حیدریه

5نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت حیدریه

5نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت حیدریه

5حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تفت

5علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تفت

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما تفت

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما تفت

5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما تفت

5الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما تنکابن

5الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تنکابن

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما تنکابن

5صنایع فلزي - صنایع فلزيآموزشکده فنی و حرفه اي سما تنکابن

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تنکابن

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما تنکابن

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما تنکابن

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تنکابن

5علمی کاربردي گرافیک- گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما تنکابن

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما تنکابن

5علمی کاربردي هنرهاي تجسمی-نقاشیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تنکابن

5عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما تنکابن

5فیلمسازي- کمک کارگردانیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تنکابن

5فیلمسازي - تدوینآموزشکده فنی و حرفه اي سما تنکابن

5فیلمسازي - عکاسی و فیلمبرداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تنکابن

5کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما تنکابن

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما تنکابن

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما تنکابن

5گرافیک-گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما تنکابن

5متالورژيآموزشکده فنی و حرفه اي سما تنکابن

5متالورژي-ریخته گريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تنکابن

5مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما تنکابن

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما تنکابن

5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما تنکابن

5نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تنکابن

5نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تنکابن

5هنرهاي تجسمی ـ نقاشیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تنکابن

5الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهران

5الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهران

5الکتروتکنیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهران

5الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهران

5الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهران

5الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهران

5امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهران



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهران

5تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهران

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهران

5حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهران

5حسابداري بازرگانی -حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهران

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهران

5صنایع چوب و کاغذ - سازه هاي چوبیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهران

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهران

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهران

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهران

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهران

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهران

5علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهران

5علمی کاربردي گرافیک- گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهران

5علمی کاربردي نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهران

5عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهران

5فتوگرافیک گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهران

5کاردانی فنی آسانسور و پله برقیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهران

5کاردانی فنی سازه هاي پیش ساختهآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهران

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهران

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهران

5گرافیک-گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهران

5معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهران

5مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهران

5مهندسی برق- الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهران

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهران

5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهران

5نصب و تعمیر آسانسور و پله برقیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهران

5نقاشیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهران

5نقشه کشی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهران

5نقشه کشی عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهران

5نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهران

5نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهران

5نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهران

5الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهرانسر

5الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهرانسر

5الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهرانسر

5تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهرانسر

5حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهرانسر

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهرانسر

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهرانسر

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهرانسر

5علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهرانسر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهرانسر

5علمی کاربردي نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهرانسر

5عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهرانسر

5کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهرانسر

5کاردانی فنی تعمیر و نگهداري ماشین آالت صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهرانسر

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهرانسر

5معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهرانسر

5مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهرانسر

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهرانسر

5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهرانسر

5نقشه کشی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهرانسر

5نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهرانسر

5نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهرانسر

5الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما جویبار

5الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما جویبار

5ساخت و تولیدآموزشکده فنی و حرفه اي سما جویبار

5ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما جویبار

5تعمیر و نگهداري خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما جهرم

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما جهرم

5کاردان فنی مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما جهرم

5کاردانی فنی معماري شهريآموزشکده فنی و حرفه اي سما جهرم

5کاردانی فنی مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما جهرم

5معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما جهرم

5مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما جهرم

5نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما جهرم

5نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما جهرم

5امور زراعی و باغیآموزشکده فنی و حرفه اي سما جیرفت

5امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیآموزشکده فنی و حرفه اي سما جیرفت

5امور زراعی و باغی-تکنولوژي تولیدات زراعیآموزشکده فنی و حرفه اي سما جیرفت

5حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما جیرفت

5صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما جیرفت

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما جیرفت

5علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما جیرفت

5فناوري تولیدات باغیآموزشکده فنی و حرفه اي سما جیرفت

5فناوري تولیدات زراعیآموزشکده فنی و حرفه اي سما جیرفت

5کاردانی فنی شیمی صنایع غذاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما جیرفت

5کاردانی فنی معماري شهريآموزشکده فنی و حرفه اي سما جیرفت

5کاردانی فنی معماري شهريآموزشکده فنی و حرفه اي سما جیرفت

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما جیرفت

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما جیرفت

5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما جیرفت

5کاردانی فنی معماري شهريآموزشکده فنی و حرفه اي سما خرم آباد

5معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما خرم آباد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خلخال

5الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما خلخال

5الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خلخال

5ساخت و تولیدآموزشکده فنی و حرفه اي سما خلخال

5ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما خلخال

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما خلخال

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما خلخال

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما خلخال

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما خلخال

5عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما خلخال

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما خلخال

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما خلخال

5مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما خلخال

5مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما خلخال

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما خلخال

5مهندسی برق- الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما خلخال

5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما خلخال

5نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما خلخال

5نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما خلخال

5الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمین

5الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمین

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمین

5الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمین

5الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمین

5امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمین

5تاسیسات -تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمین

5تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمین

5تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمین

5حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمین

5ساخت و تولیدآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمین

5ساخت و تولید- قالبسازيآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمین

5ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمین

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمین

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمین

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمین

5علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمین

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمین

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمین

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمین

5علمی کاربردي امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمین

5علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمین

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمین

5عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمین

5قدرت -الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمین



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردانی حرفه اي معماري داخلیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمین

5کاردانی فنی تعمیر و نگهداري ماشین آالت صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمین

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمین

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمین

5گرافیک-گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمین

5معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمین

5معماري داخلیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمین

5مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمین

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمین

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمین

5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمین

5نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمین

5نقشه برداري - نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمین

5نقشه کشی عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمین

5نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمین

5نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمین

5نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمین

5هنرهاي تجسمی ـ نقاشیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمین

5طراحی و دوختآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمینی شهر

5طراحی و دوخت - طراحی و دوختآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمینی شهر

5علمی - کاربردي طراحی و دوخت - طراحی و دوختآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمینی شهر

5علمی کاربردي گرافیک- گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمینی شهر

5گرافیک-گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمینی شهر

5معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمینی شهر

5الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوي

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوي

5الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوي

5الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوي

5الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوي

5امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوي

5امور دامی - تکنولوژي پرورش طیورآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوي

5امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوي

5تاسیساتآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوي

5تاسیسات -تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوي

5تأسیسات -تبریدآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوي

5تبریدآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوي

5تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوي

5تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوي

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوي

5حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوي

5ساخت و تولیدآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوي

5ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوي

5ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوي

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوي



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوي

5صنایع فلزي - صنایع فلزيآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوي

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوي

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوي

5علمی - کاربردي تاسیسات - تبریدآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوي

5علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوي

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوي

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوي

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوي

5علمی کاربردي امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوي

5علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوي

5علمی کاربردي شهرسازيآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوي

5علمی کاربردي گرافیک- گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوي

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوي

5قدرت -الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوي

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوي

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوي

5کودکیاري - مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوي

5گرافیک-گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوي

5مدیریت خانوادهآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوي

5مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوي

5مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوي

5مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوي

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوي

5مهندسی برق- الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوي

5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوي

5نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوي

5نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوي

5نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوي

5برق - الکترونیک و ابزار دقیقآموزشکده فنی و حرفه اي سما داراب

5ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما داراب

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما داراب

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما داراب

5عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما داراب

5کاردانی فنی ابزار دقیقآموزشکده فنی و حرفه اي سما داراب

5تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما درگز

5تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما درگز

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما درگز

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما درگز

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما درگز

5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما درگز

5امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

5تربیت کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

5تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول
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5تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

5تئاترآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

5تئاتر - ادبیات نمایشیآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

5حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

5طراحی و دوختآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

5طراحی و دوخت - طراحی و دوختآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

5علمی - کاربردي طراحی و دوخت - طراحی و دوختآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

5علمی کاربردي امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

5علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

5علمی کاربردي گرافیک- گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

5فیلمسازيآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

5فیلمسازي - نقاشی متحركآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

5کودکیاري - مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

5گرافیک-گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

5مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

5معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول

5علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما دلند

5نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما دلند

5ساخت و تولیدآموزشکده فنی و حرفه اي سما دورود

5ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما دورود

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما دورود

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما دورود

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما دورود

5نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما دورود

5نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما دورود

5حسابداري واحدهاي تولیدي و صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما دهدشت

5کاردانی حرفه اي حسابداري واحدهاي تولیدي و صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما دهدشت

5کاردانی فنی معماري شهريآموزشکده فنی و حرفه اي سما دهدشت

5کاردانی فنی معماري شهريآموزشکده فنی و حرفه اي سما دهدشت

5علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما رامسر

5معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما رباط کریم

5امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما رودبار

5تاسیسات -تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما رودبار

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما رودبار

5حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما رودبار

5ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما رودبار

5علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما رودبار

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما رودبار

5علمی کاربردي امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما رودبار

5علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما رودبار

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما رودبار

5علمی کاربردي نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما رودبار

5کاردانی فنی برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما رودبار
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5کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما رودبار

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما رودبار

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما رودبار

5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما رودبار

5نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما رودبار

5نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما رودبار

5امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما رودسر

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما رودسر

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما رودسر

5کاردانی فنی برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما زابل

5کاردانی فنی نقشه کشی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما زابل

5الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما زاهدان

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما زاهدان

5الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما زاهدان

5الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما زاهدان

5الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما زاهدان

5امور دامیآموزشکده فنی و حرفه اي سما زاهدان

5امور دامی - تکنولوژي پرورش طیورآموزشکده فنی و حرفه اي سما زاهدان

5تأسیسات -تبریدآموزشکده فنی و حرفه اي سما زاهدان

5تبریدآموزشکده فنی و حرفه اي سما زاهدان

5ساخت و تولیدآموزشکده فنی و حرفه اي سما زاهدان

5ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما زاهدان

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما زاهدان

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما زاهدان

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما زاهدان

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما زاهدان

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما زاهدان

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما زاهدان

5علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما زاهدان

5علمی کاربردي برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما زاهدان

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما زاهدان

5عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما زاهدان

5قدرت -الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما زاهدان

5کاردان فنی عمران -نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما زاهدان

5کاردانی فنی ابزار دقیقآموزشکده فنی و حرفه اي سما زاهدان

5کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما زاهدان

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما زاهدان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما زاهدان

5معدن- استخراج معدنآموزشکده فنی و حرفه اي سما زاهدان

5مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما زاهدان

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما زاهدان

5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما زاهدان

5نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما زاهدان

5نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما زاهدان
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5نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما زاهدان

5امور زراعی و باغیآموزشکده فنی و حرفه اي سما زرند

5تربیت کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما زرند

5تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما زرند

5تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما زرند

5ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما زرند

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما زرند

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما زرند

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما زرند

5علمی - کاربردي مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما زرند

5کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما زرند

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما زرند

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما زرند

5کودکیاري - مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما زرند

5مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما زرند

5مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما زرند

5مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما زرند

5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما زرند

5علمی - کاربردي مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

5مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه

5امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سبزوار

5تربیت کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما سبزوار

5تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما سبزوار

5تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما سبزوار

5حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سبزوار

5علمی کاربردي امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سبزوار

5علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سبزوار

5کودکیاري - مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما سبزوار

5معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سبزوار

5الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما سراب

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما سراب

5الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما سراب

5تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما سراب

5تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما سراب

5حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سراب

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما سراب

5صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما سراب

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما سراب

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما سراب

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما سراب

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سراب

5علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سراب

5قدرت -الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما سراب

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما سراب
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5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما سراب

5مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما سراب

5مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما سراب

5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما سراب

5نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سراب

5نقشه کشی عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما سراب

5نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما سراب

5نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سراب

5نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سراب

5امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سراوان - مهرستان

5تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما سراوان - مهرستان

5تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما سراوان - مهرستان

5حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سراوان - مهرستان

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما سراوان - مهرستان

5علمی - کاربردي مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما سراوان - مهرستان

5علمی کاربردي امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سراوان - مهرستان

5علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سراوان - مهرستان

5مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما سراوان - مهرستان

5مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما سراوان - مهرستان

5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما سراوان - مهرستان

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سوادکوه

5علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سوادکوه

5نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سوادکوه

5برق - الکترونیک و ابزار دقیقآموزشکده فنی و حرفه اي سما سوسنگرد

5تاسیسات -تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما سوسنگرد

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما سوسنگرد

5حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سوسنگرد

5علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما سوسنگرد

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما سوسنگرد

5علمی - کاربردي مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما سوسنگرد

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سوسنگرد

5علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سوسنگرد

5کاردانی فنی ابزار دقیقآموزشکده فنی و حرفه اي سما سوسنگرد

5کاردانی فنی معماري شهريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سوسنگرد

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما سوسنگرد

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما سوسنگرد

5کودکیاري -مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما سوسنگرد

5مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما سوسنگرد

5مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما سوسنگرد

5معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سوسنگرد

5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما سوسنگرد

5نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سوسنگرد

5الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما سیاهکل

5الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما سیاهکل
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5تاسیسات -تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما سیاهکل

5حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سیاهکل

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما سیاهکل

5صنایع فلزي - صنایع فلزيآموزشکده فنی و حرفه اي سما سیاهکل

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما سیاهکل

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما سیاهکل

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما سیاهکل

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سیاهکل

5علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سیاهکل

5عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما سیاهکل

5کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما سیاهکل

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما سیاهکل

5معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سیاهکل

5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما سیاهکل

5نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما سیاهکل

5حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما شبستر

5علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما شبستر

5مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما شبستر

5الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما شوشتر

5الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما شوشتر

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما شوشتر

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما شوشتر

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما شوشتر

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما شوشتر

5کاردانی حرفه اي معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما شوشتر

5کاردانی حرفه اي معماري داخلیآموزشکده فنی و حرفه اي سما شوشتر

5کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما شوشتر

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما شوشتر

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما شوشتر

5معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما شوشتر

5مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما شوشتر

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما شوشتر

5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما شوشتر

5نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما شوشتر

5الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیروان

5حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیروان

5ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیروان

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیروان

5طراحی لباسآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیروان

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیروان

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیروان

5علمی - کاربردي مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیروان

5علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیروان

5کاردانی حرفه اي طراحی لباسآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیروان
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5کاردانی فنی رباتآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیروان

5کاردانی فنی طراحی لباسآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیروان

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیروان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیروان

5گرافیک-گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیروان

5مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیروان

5مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیروان

5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیروان

5هنرهاي تجسمی ـ نقاشیآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیروان

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما طبس

5علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما طبس

5معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما طبس

5نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما طبس

5نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما طبس

5الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما عجب شیر

5ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما عجب شیر

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما عجب شیر

5علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما عجب شیر

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما عجب شیر

5علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما عجب شیر

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما عجب شیر

5نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما عجب شیر

5طراحی و دوختآموزشکده فنی و حرفه اي سما علی آبادکتول

5طراحی و دوخت - طراحی و دوختآموزشکده فنی و حرفه اي سما علی آبادکتول

5علمی کاربردي هنرهاي تجسمی-نقاشیآموزشکده فنی و حرفه اي سما علی آبادکتول

5فیلمسازي- کمک کارگردانیآموزشکده فنی و حرفه اي سما علی آبادکتول

5گرافیک-گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما علی آبادکتول

5معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما علی آبادکتول

5هنرهاي تجسمی ـ نقاشیآموزشکده فنی و حرفه اي سما علی آبادکتول

5حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما فردوس

5ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما فردوس

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما فردوس

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما فردوس

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما فردوس

5علمی - کاربردي مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما فردوس

5علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما فردوس

5کاردانی حرفه اي مربیگري فوتبالآموزشکده فنی و حرفه اي سما فردوس

5کاردانی فنی اینترنت و شبکه هاي گستردهآموزشکده فنی و حرفه اي سما فردوس

5کاردانی فنی مربیگري فوتبالآموزشکده فنی و حرفه اي سما فردوس

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما فردوس

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما فردوس

5کودکیاري -مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما فردوس

5مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما فردوس

5مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما فردوس
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5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما فردوس

5علمی - کاربردي مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما فسا

5کاردانی فنی معماري شهريآموزشکده فنی و حرفه اي سما فسا

5کودکیاري -مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما فسا

5مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما فسا

5نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما فسا

5الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما فیروزآباد

5الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما فیروزآباد

5تاسیسات -تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما فیروزآباد

5تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما فیروزآباد

5تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما فیروزآباد

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما فیروزآباد

5حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما فیروزآباد

5ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما فیروزآباد

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما فیروزآباد

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما فیروزآباد

5علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما فیروزآباد

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما فیروزآباد

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما فیروزآباد

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما فیروزآباد

5علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما فیروزآباد

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما فیروزآباد

5عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما فیروزآباد

5کاردان فنی شیمی - عملیات پتروشیمیآموزشکده فنی و حرفه اي سما فیروزآباد

5کاردانی فنی عملیات پتروشیمیآموزشکده فنی و حرفه اي سما فیروزآباد

5کاردانی فنی نقشه کشی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما فیروزآباد

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما فیروزآباد

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما فیروزآباد

5مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما فیروزآباد

5مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما فیروزآباد

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما فیروزآباد

5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما فیروزآباد

5نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما فیروزآباد

5طراحی و دوختآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

5طراحی و دوخت - طراحی و دوختآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

5علمی - کاربردي طراحی و دوخت - طراحی و دوختآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

5مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

5معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائم شهر

5الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائن

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائن

5الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائن

5الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائن

5حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائن

5ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائن



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائن

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائن

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائن

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائن

5علمی - کاربردي مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائن

5علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائن

5عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائن

5کاردانی فنی تعمیر و نگهداري ماشین هاي الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائن

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائن

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائن

5کودکیاري -مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائن

5ماشین هاي کشاورزيآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائن

5مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائن

5مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائن

5مهندسی ماشین هاي کشاورزيآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائن

5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائن

5نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائن

5نقشه برداري - نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائن

5الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما قشم

5تربیت کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما قشم

5تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما قشم

5تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما قشم

5حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما قشم

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما قشم

5علمی - کاربردي مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما قشم

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما قشم

5علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما قشم

5کاردانی حرفه اي مربیگري پایه شناآموزشکده فنی و حرفه اي سما قشم

5کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما قشم

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما قشم

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما قشم

5کودکیاري - مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما قشم

5کودکیاري -مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما قشم

5مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما قشم

5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما قشم

5نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما قشم

5چاپ - چاپآموزشکده فنی و حرفه اي سما قم

5طراحی چاپآموزشکده فنی و حرفه اي سما قم

5علمی کاربردي گرافیک- گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما قم

5کاردانی حرفه اي چاپ و نشرآموزشکده فنی و حرفه اي سما قم

5کاردانی حرفه اي طراحی چاپآموزشکده فنی و حرفه اي سما قم

5گرافیک-گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما قم

5معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما قم

5الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما قوچان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما قوچان

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما قوچان

5الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما قوچان

5الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما قوچان

5برق - الکترونیک و ابزار دقیقآموزشکده فنی و حرفه اي سما قوچان

5تاسیساتآموزشکده فنی و حرفه اي سما قوچان

5تاسیسات -تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما قوچان

5تربیت کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما قوچان

5جوشکاريآموزشکده فنی و حرفه اي سما قوچان

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما قوچان

5حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما قوچان

5ساخت و تولیدآموزشکده فنی و حرفه اي سما قوچان

5ساخت و تولید - ماشین ابزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما قوچان

5ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما قوچان

5صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما قوچان

5صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما قوچان

5صنایع فلزي-جوشکاريآموزشکده فنی و حرفه اي سما قوچان

5صنایع فلزي - صنایع فلزيآموزشکده فنی و حرفه اي سما قوچان

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما قوچان

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما قوچان

5علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما قوچان

5علمی - کاربردي صنایع شیمیایی - صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما قوچان

5علمی - کاربردي صنایع فلزي - صنایع فلزيآموزشکده فنی و حرفه اي سما قوچان

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما قوچان

5علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما قوچان

5علمی کاربردي گرافیک- گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما قوچان

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما قوچان

5کاردانی فنی ابزار دقیقآموزشکده فنی و حرفه اي سما قوچان

5کاردانی فنی جوشکاريآموزشکده فنی و حرفه اي سما قوچان

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما قوچان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما قوچان

5کودکیاري - مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما قوچان

5گرافیک-گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما قوچان

5مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما قوچان

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما قوچان

5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما قوچان

5نقشه کشی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما قوچان

5نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما قوچان

5الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما کازرون

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما کازرون

5الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما کازرون

5الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما کازرون

5الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما کازرون

5تعمیر و نگهداري خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما کازرون
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5ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما کازرون

5ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما کازرون

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما کازرون

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما کازرون

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما کازرون

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما کازرون

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما کازرون

5علمی کاربردي گرافیک- گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما کازرون

5عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما کازرون

5قدرت -الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما کازرون

5کاردان فنی مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما کازرون

5کاردانی فنی مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما کازرون

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما کازرون

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما کازرون

5گرافیک-گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما کازرون

5معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما کازرون

5مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما کازرون

5مهندسی برق- الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما کازرون

5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما کازرون

5نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما کازرون

5طراحی و دوختآموزشکده فنی و حرفه اي سما کاشان

5طراحی و دوخت - طراحی و دوختآموزشکده فنی و حرفه اي سما کاشان

5گرافیک-گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما کاشان

5معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما کاشان

5امور دامیآموزشکده فنی و حرفه اي سما کاشمر

5امور دامی - تکنولوژي پرورش دامآموزشکده فنی و حرفه اي سما کاشمر

5امور دامی - تکنولوژي پرورش طیورآموزشکده فنی و حرفه اي سما کاشمر

5ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما کاشمر

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما کاشمر

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما کاشمر

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما کاشمر

5علمی - کاربردي مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما کاشمر

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما کاشمر

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما کاشمر

5عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما کاشمر

5کاردانی فنی معماري شهريآموزشکده فنی و حرفه اي سما کاشمر

5کاردانی فنی مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما کاشمر

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما کاشمر

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما کاشمر

5کودکیاري -مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما کاشمر

5مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما کاشمر

5معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما کاشمر

5مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما کاشمر

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما کاشمر
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5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما کاشمر

5نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما کاشمر

5نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما کاشمر

5مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما کنگاور

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما کوچصفهان

5علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما کوچصفهان

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما کوچصفهان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما کوچصفهان

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما گالیکش

5علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما گالیکش

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما گالیکش

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما گالیکش

5امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما گچساران

5تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما گچساران

5تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما گچساران

5حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما گچساران

5علمی کاربردي امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما گچساران

5علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما گچساران

5الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرمسار

5الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرمسار

5الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرمسار

5الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرمسار

5الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرمسار

5برق - الکترونیک و ابزار دقیقآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرمسار

5تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرمسار

5تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرمسار

5حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرمسار

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرمسار

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرمسار

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرمسار

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرمسار

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرمسار

5علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرمسار

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرمسار

5عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرمسار

5قدرت -الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرمسار

5کاردانی فنی معماري شهريآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرمسار

5کاردانی فنی معماري شهريآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرمسار

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرمسار

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرمسار

5مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرمسار

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرمسار

5مهندسی برق- الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرمسار

5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرمسار



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5نقشه کشی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرمسار

5نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرمسار

5صنایع فلزي - صنایع فلزيآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرمی

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرمی

5علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرمی

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرمی

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرمی

5گرافیک-گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرمی

5الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما گناباد

5الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما گناباد

5الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما گناباد

5الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما گناباد

5تاسیساتآموزشکده فنی و حرفه اي سما گناباد

5تاسیسات -تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما گناباد

5تأسیسات -تبریدآموزشکده فنی و حرفه اي سما گناباد

5تبریدآموزشکده فنی و حرفه اي سما گناباد

5حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما گناباد

5حسابداري بازرگانی -حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما گناباد

5ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما گناباد

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما گناباد

5سرامیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما گناباد

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما گناباد

5علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما گناباد

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما گناباد

5علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما گناباد

5عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما گناباد

5قدرت -الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما گناباد

5کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما گناباد

5کاردانی فنی شهرسازيآموزشکده فنی و حرفه اي سما گناباد

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما گناباد

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما گناباد

5مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما گناباد

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما گناباد

5مهندسی برق- الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما گناباد

5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما گناباد

5نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما گناباد

5الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما الرستان

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما الرستان

5الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما الرستان

5الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما الرستان

5الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما الرستان

5تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما الرستان

5تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما الرستان

5حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما الرستان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما الرستان

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما الرستان

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما الرستان

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما الرستان

5علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما الرستان

5علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما الرستان

5کاردان فنی مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما الرستان

5کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما الرستان

5کاردانی فنی مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما الرستان

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما الرستان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما الرستان

5مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما الرستان

5معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما الرستان

5مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما الرستان

5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما الرستان

5نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما الرستان

5نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما الرستان

5تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما لنگرود

5تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما لنگرود

5حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما لنگرود

5علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما لنگرود

5کاردانی فنی معماري شهريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ماهشهر

5الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مبارکه

5الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مبارکه

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مبارکه

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما مبارکه

5علمی - کاربردي مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما مبارکه

5علمی - کاربردي مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما مبارکه

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما مبارکه

5کاردانی حرفه اي معماري داخلیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مبارکه

5کاردانی فنی شبکه هاي کامپیوتريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مبارکه

5کاردانی فنی شبکه هاي گستردهآموزشکده فنی و حرفه اي سما مبارکه

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما مبارکه

5کودکیاري -مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما مبارکه

5مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما مبارکه

5معماري داخلیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مبارکه

5مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما مبارکه

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما مبارکه

5نقشه کشی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مبارکه

5نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مبارکه

5الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما مراغه

5الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مراغه

5الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مراغه

5ساخت و تولید- قالبسازيآموزشکده فنی و حرفه اي سما مراغه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)
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5ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما مراغه

5ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما مراغه

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما مراغه

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مراغه

5علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما مراغه

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما مراغه

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما مراغه

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مراغه

5علمی کاربردي گرافیک- گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما مراغه

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما مراغه

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما مراغه

5گرافیک-گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما مراغه

5متالورژي-ریخته گريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مراغه

5معدن- استخراج معدنآموزشکده فنی و حرفه اي سما مراغه

5معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مراغه

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما مراغه

5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما مراغه

5نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مراغه

5نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مراغه

5الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرند

5الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرند

5الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرند

5الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرند

5تاسیسات -تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرند

5ساخت و تولید - ماشین ابزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرند

5ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرند

5ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرند

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرند

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرند

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرند

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرند

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرند

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرند

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرند

5کاردانی حرفه اي گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرند

5کاردانی فنی آسانسور و پله برقیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرند

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرند

5گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرند

5معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرند

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرند

5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرند

5نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرند

5نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرند

5معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرودشت



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مسجدسلیمان

5الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما مسجدسلیمان

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مسجدسلیمان

5الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مسجدسلیمان

5الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مسجدسلیمان

5حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مسجدسلیمان

5صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما مسجدسلیمان

5صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما مسجدسلیمان

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مسجدسلیمان

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مسجدسلیمان

5علمی - کاربردي صنایع شیمیایی - صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما مسجدسلیمان

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما مسجدسلیمان

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مسجدسلیمان

5علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مسجدسلیمان

5علمی کاربردي نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مسجدسلیمان

5قدرت -الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما مسجدسلیمان

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما مسجدسلیمان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما مسجدسلیمان

5مربی بهداشت مدارسآموزشکده فنی و حرفه اي سما مسجدسلیمان

5معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مسجدسلیمان

5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما مسجدسلیمان

5نقشه کشی عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مسجدسلیمان

5نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مسجدسلیمان

5نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مسجدسلیمان

5نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مسجدسلیمان

5گرافیک-گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما مشکین شهر

5تأسیسات -تبریدآموزشکده فنی و حرفه اي سما مالیر

5تربیت کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما مالیر

5تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مالیر

5تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مالیر

5حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مالیر

5ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما مالیر

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما مالیر

5صنایع چوب و مبلمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما مالیر

5صنایع چوب و کاغذ - سازه هاي چوبیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مالیر

5طراحی و دوختآموزشکده فنی و حرفه اي سما مالیر

5طراحی و دوخت - طراحی و دوختآموزشکده فنی و حرفه اي سما مالیر

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما مالیر

5علمی - کاربردي طراحی و دوخت - طراحی و دوختآموزشکده فنی و حرفه اي سما مالیر

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما مالیر

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مالیر

5علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مالیر

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما مالیر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علوم صنایع چوب و کاغذآموزشکده فنی و حرفه اي سما مالیر

5عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما مالیر

5کاردانی فنی تعمیر و نگهداري ماشین آالت صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما مالیر

5کاردانی فنی شیمی صنایع غذاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما مالیر

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما مالیر

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما مالیر

5کودکیاري - مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما مالیر

5معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مالیر

5مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما مالیر

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما مالیر

5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما مالیر

5نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مالیر

5نقشه برداري - نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مالیر

5نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مالیر

5نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مالیر

5الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ملکان

5حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ملکان

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ملکان

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما ملکان

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ملکان

5علمی کاربردي امورزراعی وباغی-تکنولوژي تولیدات باغیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ملکان

5علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ملکان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما ملکان

5معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ملکان

5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما ملکان

5نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ملکان

5الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان

5الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان

5الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان

5الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان

5تاسیساتآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان

5تاسیسات -تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان

5تأسیسات -تبریدآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان

5حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان

5ساخت و تولیدآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان

5ساخت و تولید- قالبسازيآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان

5ساخت و تولید - ماشین ابزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان

5ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان

5ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان

5صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان

5صنایع فلزي - صنایع فلزيآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)
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ترازرشتهواحد

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان

5علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان

5علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان

5علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان

5علمی کاربردي ساخت وتولید-قالبسازيآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان

5علمی کاربردي گرافیک- گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان

5علمی کاربردي نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان

5علمی کاربردي هنرهاي تجسمی-نقاشیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان

5عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان

5قدرت -الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان

5کاردانی فنی تعمیر و نگهداري ماشین آالت صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان

5گرافیک-گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان

5معدن- استخراج معدنآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان

5معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان

5مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان

5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان

5نقشه کشی عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان

5نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان

5نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان

5نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان

5هنرهاي تجسمی ـ نقاشیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان

5علمی کاربردي گرافیک- گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

5گرافیک-گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد

5حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهریز

5علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهریز

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهریز

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهریز

5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهریز

5الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما میاندوآب

5الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما میاندوآب

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما میاندوآب

5الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما میاندوآب

5الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما میاندوآب

5الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما میاندوآب

5تاسیسات -تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما میاندوآب

5تبریدآموزشکده فنی و حرفه اي سما میاندوآب
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5تربیت کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما میاندوآب

5تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما میاندوآب

5تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما میاندوآب

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما میاندوآب

5حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما میاندوآب

5ساخت و تولیدآموزشکده فنی و حرفه اي سما میاندوآب

5ساخت و تولید - ماشین ابزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما میاندوآب

5ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما میاندوآب

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما میاندوآب

5صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما میاندوآب

5صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما میاندوآب

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما میاندوآب

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما میاندوآب

5علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعآموزشکده فنی و حرفه اي سما میاندوآب

5علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارآموزشکده فنی و حرفه اي سما میاندوآب

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما میاندوآب

5علمی - کاربردي صنایع شیمیایی - صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما میاندوآب

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما میاندوآب

5علمی - کاربردي مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما میاندوآب

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما میاندوآب

5علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما میاندوآب

5علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما میاندوآب

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما میاندوآب

5عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما میاندوآب

5کاردانی حرفه اي مربیگري پایه فوتبالآموزشکده فنی و حرفه اي سما میاندوآب

5کاردانی حرفه اي مربیگري پایه فوتسالآموزشکده فنی و حرفه اي سما میاندوآب

5کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما میاندوآب

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما میاندوآب

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما میاندوآب

5کودکیاري - مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما میاندوآب

5کودکیاري -مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما میاندوآب

5گرافیک-گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما میاندوآب

5مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما میاندوآب

5معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما میاندوآب

5مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما میاندوآب

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما میاندوآب

5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما میاندوآب

5نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما میاندوآب

5نقشه برداري - نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما میاندوآب

5نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما میاندوآب

5نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما میاندوآب

5الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما میانه

5الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما میانه

5الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما میانه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما میانه

5حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما میانه

5ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما میانه

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما میانه

5صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما میانه

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما میانه

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما میانه

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما میانه

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما میانه

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما میانه

5علمی کاربردي امور اداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما میانه

5علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما میانه

5کاردانی فنی تعمیر و نگهداري ماشین آالت صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما میانه

5کاردانی فنی تعمیر و نگهداري ماشین هاي الکتریکیآموزشکده فنی و حرفه اي سما میانه

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما میانه

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما میانه

5مربی کودكآموزشکده فنی و حرفه اي سما میانه

5معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما میانه

5نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما میانه

5نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما میانه

5تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما نور

5تربیت بدنی - تربیت بدنیآموزشکده فنی و حرفه اي سما نور

5حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما نور

5علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما نور

5کاردانی حرفه اي مربیگري پایه شناآموزشکده فنی و حرفه اي سما نورآباد ممسنی

5کاردانی فنی ابزار دقیقآموزشکده فنی و حرفه اي سما نورآباد ممسنی

5کاردانی فنی برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما نورآباد ممسنی

5مربیگري پایه شناآموزشکده فنی و حرفه اي سما نورآباد ممسنی

5معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما واحد کلیبر - آبش احمد

5عمرانآموزشکده فنی و حرفه اي سما واحد کلیبر - آبش احمد

5الکتروتکنیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما ورامین

5الکتروتکنیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ورامین

5الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ورامین

5الکترونیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما ورامین

5الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ورامین

5تصویربرداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ورامین

5ساختمانآموزشکده فنی و حرفه اي سما ورامین

5طراحی چاپآموزشکده فنی و حرفه اي سما ورامین

5طراحی و دوختآموزشکده فنی و حرفه اي سما ورامین

5طراحی و دوخت - طراحی و دوختآموزشکده فنی و حرفه اي سما ورامین

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ورامین



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)
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5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ورامین

5علمی - کاربردي طراحی و دوخت - طراحی و دوختآموزشکده فنی و حرفه اي سما ورامین

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما ورامین

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ورامین

5علمی کاربردي گرافیک- گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما ورامین

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما ورامین

5علمی کاربردي هنرهاي تجسمی-نقاشیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ورامین

5کاردانی حرفه اي تصویربرداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ورامین

5کاردانی حرفه اي طراحی چاپآموزشکده فنی و حرفه اي سما ورامین

5کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما ورامین

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما ورامین

5گرافیک-گرافیکآموزشکده فنی و حرفه اي سما ورامین

5معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ورامین

5مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما ورامین

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروآموزشکده فنی و حرفه اي سما ورامین

5نرم افزار کامپیوترآموزشکده فنی و حرفه اي سما ورامین

5نقشه کشی معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ورامین

5نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما ورامین

5هنرهاي تجسمی ـ نقاشیآموزشکده فنی و حرفه اي سما ورامین

5صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییآموزشکده فنی و حرفه اي سما هشترود

5علمی کاربردي حسابداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما هشترود

5مدیریت خانوادهآموزشکده فنی و حرفه اي سما هشترود

5نقشه برداريآموزشکده فنی و حرفه اي سما هشترود

5نقشه کشی معماري- معماريآموزشکده فنی و حرفه اي سما هشترود

5مدیریت کسب و کار - استراتژيپردیس بین المللی کیش

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتپردیس علوم و تحقیقات ایالم

5مهندسی برق ـ قدرتپردیس علوم و تحقیقات ایالم

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارپردیس علوم و تحقیقات ایالم

5مهندسی معماريپردیس علوم و تحقیقات ایالم

5شهرسازيپردیس علوم و تحقیقات آیت اله آملی

5مهندسی برق- الکترونیکپردیس علوم و تحقیقات خراسان شمالی

5آموزش زبان انگلیسیپردیس علوم و تحقیقات خمین

5حسابداريپردیس علوم و تحقیقات خمین

5حقوق جزا و جرم شناسیپردیس علوم و تحقیقات خمین

5روانشناسی بالینیپردیس علوم و تحقیقات خمین

5مدیریت اجراییپردیس علوم و تحقیقات خمین

5مشاوره - مشاوره خانوادهپردیس علوم و تحقیقات خمین

5مشاوره و راهنماییپردیس علوم و تحقیقات خمین

5مهندسی برق- الکترونیکپردیس علوم و تحقیقات خمین

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارپردیس علوم و تحقیقات خمین

5مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدپردیس علوم و تحقیقات خمین

5مهندسی برق- الکترونیکپردیس علوم و تحقیقات دامغان

5مهندسی برق - قدرت گرایش الکترونیک قدرتپردیس علوم و تحقیقات دامغان

5مهندسی برق - قدرت گرایش تکنولوژي فشار قويپردیس علوم و تحقیقات دامغان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتپردیس علوم و تحقیقات دامغان

5مهندسی برق - قدرت گرایش ماشین هاي الکتریکیپردیس علوم و تحقیقات دامغان

5مهندسی برق ـ قدرتپردیس علوم و تحقیقات دامغان

5مهندسی شیمی - صنایع غذاییپردیس علوم و تحقیقات دامغان

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارپردیس علوم و تحقیقات دامغان

5مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديپردیس علوم و تحقیقات دامغان

پردیس علوم و تحقیقات دماوند

مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست گرایش آلودگیهاي محیط 

5زیست

5مهندسی برق ـ قدرتپردیس علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارپردیس علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان

پردیس علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح گل و 

5گیاهان زینتی

5مهندسی کشاورزي -علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتیپردیس علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان

5مهندسی معماريپردیس علوم و تحقیقات شاهرود

5مهندسی معماريپردیس علوم و تحقیقات لرستان

5آموزش و پرورش ابتداییمرکز اردل

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییمرکز اردل

5حسابداريمرکز اردل

5ساختمانمرکز اردل

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز اردل

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانمرکز اردل

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز اردل

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريمرکز اردل

5علمی کاربردي حسابداريمرکز اردل

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز اردل

5کاردان فنی الکترونیکمرکز اردل

5کاردان فنی برق - الکترونیکمرکز اردل

5کاردان فنی زیرسازي راهمرکز اردل

5کاردان فنی عمران-زیرسازي راهمرکز اردل

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانمرکز اردل

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانمرکز اردل

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییمرکز اردل

5کاردانی حسابداريمرکز اردل

5کاردانی فنی برقمرکز اردل

5کامپیوترمرکز اردل

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز اردل

5معماريمرکز اردل

5مکانیک خودرومرکز اردل

5مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز اردل

5مهندسی اجرایی عمرانمرکز اردل

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیمرکز اردل

5مهندسی تکنولوژي ساختمانمرکز اردل

5مهندسی عمرانمرکز اردل

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیمرکز اردل
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5نرم افزار کامپیوترمرکز اردل

5نقشه کشی معماريمرکز اردل

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز اردل

5الکتروتکنیکمرکز ازنا

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز ازنا

5الکترونیک - الکترونیک عمومیمرکز ازنا

5برق - قدرتمرکز ازنا

5تربیت بدنیمرکز ازنا

5تربیت بدنی - تربیت بدنیمرکز ازنا

5تربیت بدنی - مربیگريمرکز ازنا

5تربیت بدنی -مدیریتمرکز ازنا

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیمرکز ازنا

5حسابداريمرکز ازنا

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز ازنا

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز ازنا

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانمرکز ازنا

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز ازنا

5علمی کاربردي برق - قدرتمرکز ازنا

5علمی کاربردي حسابداريمرکز ازنا

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز ازنا

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز ازنا

5عمرانمرکز ازنا

5کاردان فنی برق - الکترونیکمرکز ازنا

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانمرکز ازنا

5کاردان فنی عمران -آب و فاضالبمرکز ازنا

5کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیمرکز ازنا

5کاردان فنی مکانیک -صنایع اتومبیلمرکز ازنا

5کاردانی حسابداريمرکز ازنا

5کاردانی علوم ورزشیمرکز ازنا

5کاردانی فنی عمرانمرکز ازنا

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز ازنا

5مکانیک خودرومرکز ازنا

5مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز ازنا

5نرم افزار کامپیوترمرکز ازنا

5الکترونیک عمومیمرکز اسفرورین

5الکترونیک - الکترونیک عمومیمرکز اسفرورین

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز اسفرورین

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريمرکز اسفرورین

5علمی کاربردي مکانیک ـ تعمیرات نیروگاههامرکز اسفرورین

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز اسفرورین

5علمی کاربردي نقشه کشی صنعتیمرکز اسفرورین

5کاردان فنی برق - الکترونیکمرکز اسفرورین

5کاردان فنی عمران - عمران روستاییمرکز اسفرورین

5کاردان فنی عمران روستاییمرکز اسفرورین



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردانی حرفه اي حسابداري _ حسابداري مالیمرکز اسفرورین

5کاردانی فنی مکانیکمرکز اسفرورین

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز اسفرورین

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز اسفرورین

5مکانیک خودرومرکز اسفرورین

5مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز اسفرورین

5نرم افزار کامپیوترمرکز اسفرورین

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز اسفرورین

5امور بانکیمرکز اشترینان

5بیمهمرکز اشترینان

5حسابداريمرکز اشترینان

5علمی کاربردي حسابداريمرکز اشترینان

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز اشترینان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز اشترینان

5نرم افزار کامپیوترمرکز اشترینان

5الکتروتکنیکمرکز اصالندوز

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز اصالندوز

5امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیمرکز اصالندوز

5امور گمرکیمرکز اصالندوز

5آموزش زبان انگلیسیمرکز اصالندوز

5تربیت بدنیمرکز اصالندوز

5تربیت بدنی - تربیت بدنیمرکز اصالندوز

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیمرکز اصالندوز

5حسابداريمرکز اصالندوز

5علمی کاربردي امورزراعی وباغی-تکنولوژي تولیدات باغیمرکز اصالندوز

5علمی کاربردي برق - الکترونیک وابزار دقیقمرکز اصالندوز

5علمی کاربردي حسابداريمرکز اصالندوز

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز اصالندوز

5کاردانی امور گمرکیمرکز اصالندوز

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانمرکز اصالندوز

5کاردانی حسابداريمرکز اصالندوز

5کاردانی فنی برقمرکز اصالندوز

5کامپیوترمرکز اصالندوز

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز اصالندوز

5مدیریت بازرگانیمرکز اصالندوز

5نرم افزار کامپیوترمرکز اصالندوز

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز اصالندوز

5امور بانکیمرکز انگوت

5حسابداريمرکز انگوت

5علمی کاربردي حسابداريمرکز انگوت

5علمی کاربردي عمران ـ سدوشبکهمرکز انگوت

5کاردانی فنی عمران - شبکه و تصفیه خانه آبمرکز انگوت

5کاردان فنی عمران -آب و فاضالبمرکز انگوت

5کاردانی حسابداريمرکز انگوت



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردانی فنی عمرانمرکز انگوت

5کاردانی معماريمرکز انگوت

5کامپیوترمرکز انگوت

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز انگوت

5معماريمرکز انگوت

5نرم افزار کامپیوترمرکز انگوت

5نقشه کشی معماريمرکز انگوت

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز انگوت

5حسابداريمرکز اوز

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز اوز

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانمرکز اوز

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز اوز

5علمی کاربردي حسابداريمرکز اوز

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز اوز

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز اوز

5علوم قضاییمرکز اوز

5فقه و حقوق مذاهب اسالمی - فقه و حقوق شافعیمرکز اوز

5کاردانی فنی عمران - بتنمرکز اوز

5کاردان فنی ساختمانهاي بتنیمرکز اوز

5کاردان فنی صنایع اتومبیلمرکز اوز

5کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیمرکز اوز

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانمرکز اوز

5کاردان فنی مکانیک -صنایع اتومبیلمرکز اوز

5کاردانی فنی مکانیکمرکز اوز

5کاردانی معماريمرکز اوز

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز اوز

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز اوز

5گرافیک - تصویر سازيمرکز اوز

5معماريمرکز اوز

5مکانیک خودرومرکز اوز

5مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز اوز

5نرم افزار کامپیوترمرکز اوز

5حسابداريمرکز ایوانکی

5علمی کاربردي معماريمرکز ایوانکی

5کاردانی حسابداريمرکز ایوانکی

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز ایوانکی

5معماريمرکز ایوانکی

5مکانیک خودرومرکز ایوانکی

5مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز ایوانکی

5مهندسی تکنولوژي معماريمرکز ایوانکی

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرومرکز ایوانکی

5مهندسی حرفه اي معماريمرکز ایوانکی

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودرومرکز ایوانکی

5مهندسی فناوري مکانیک خودرومرکز ایوانکی



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5نرم افزار کامپیوترمرکز ایوانکی

5الکتروتکنیکمرکز آباده طشک

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز آباده طشک

5امور بانکیمرکز آباده طشک

5آموزش و پرورش ابتداییمرکز آباده طشک

5تربیت بدنی - مربیگريمرکز آباده طشک

5تربیت بدنی -مدیریتمرکز آباده طشک

5تکنولوژي ماشینهاي کشاورزيمرکز آباده طشک

5حسابداريمرکز آباده طشک

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز آباده طشک

5صنایع - ایمنی صنعتیمرکز آباده طشک

5طراحی و دوخت - طراحی و دوختمرکز آباده طشک

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز آباده طشک

5علمی - کاربردي خدمات جهانگرديمرکز آباده طشک

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز آباده طشک

5علمی کاربردي حسابداريمرکز آباده طشک

5عمرانمرکز آباده طشک

5کاردان فنی صنایع غذاییمرکز آباده طشک

5کاردانی حسابداريمرکز آباده طشک

5کاردانی صنایع - ایمنی صنعتیمرکز آباده طشک

5کاردانی علوم ورزشیمرکز آباده طشک

5کامپیوترمرکز آباده طشک

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز آباده طشک

5مدیریت صنعت جهانگرديمرکز آباده طشک

5نرم افزار کامپیوترمرکز آباده طشک

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز آباده طشک

5الکترونیک عمومیمرکز آبدانان

5الکتروتکنیکمرکز آبدانان

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز آبدانان

5آموزش و پرورش ابتداییمرکز آبدانان

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیمرکز آبدانان

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییمرکز آبدانان

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیمرکز آبدانان

5حسابداريمرکز آبدانان

5روان شناسی عمومیمرکز آبدانان

5روانشناسی عمومیمرکز آبدانان

5ساختمانمرکز آبدانان

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز آبدانان

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز آبدانان

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانمرکز آبدانان

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز آبدانان

5علمی کاربردي حسابداريمرکز آبدانان

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز آبدانان

5عمرانمرکز آبدانان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانمرکز آبدانان

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانمرکز آبدانان

5کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیمرکز آبدانان

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییمرکز آبدانان

5کاردانی حسابداريمرکز آبدانان

5کاردانی مدیریت بازرگانیمرکز آبدانان

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز آبدانان

5کامپیوترمرکز آبدانان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز آبدانان

5مدیریت بازرگانیمرکز آبدانان

5مدیریت خانوادهمرکز آبدانان

5مهندسی نرم افزار کامپیوترمرکز آبدانان

5مهندسی اجرایی عمرانمرکز آبدانان

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتمرکز آبدانان

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتمرکز آبدانان

5مهندسی تکنولوژي مخابرات- انتقالمرکز آبدانان

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز آبدانان

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديمرکز آبدانان

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارمرکز آبدانان

5نرم افزار کامپیوترمرکز آبدانان

5حسابداريمرکز آبگرم

5علمی کاربردي حسابداريمرکز آبگرم

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز آبگرم

5کاردانی حسابداريمرکز آبگرم

5کاردانی مدیریت صنعتیمرکز آبگرم

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز آبگرم

5مدیریت صنعتی کاربرديمرکز آبگرم

5نرم افزار کامپیوترمرکز آبگرم

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز آبگرم

5حسابداريمرکز آبیک

5حقوقمرکز آبیک

5مهندسی کامپیوتر- سخت افزارمرکز آبیک

5الکترونیک - الکترونیک عمومیمرکز آران و بیدگل

5حسابداريمرکز آران و بیدگل

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريمرکز آران و بیدگل

5علمی کاربردي حسابداريمرکز آران و بیدگل

5کاردان فنی برق - الکترونیکمرکز آران و بیدگل

5کاردانی حسابداريمرکز آران و بیدگل

5کاردانی فنی برقمرکز آران و بیدگل

5کاردانی معماريمرکز آران و بیدگل

5معماريمرکز آران و بیدگل

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز آران و بیدگل

5الکترونیک عمومیمرکز آستانه

5الکتروتکنیکمرکز آستانه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز آستانه

5الکترونیکمرکز آستانه

5الکترونیک - الکترونیک عمومیمرکز آستانه

5تربیت بدنی - مربیگريمرکز آستانه

5تربیت بدنی وعلوم ورزشیمرکز آستانه

5حسابداريمرکز آستانه

5ریخته گريمرکز آستانه

5ساخت و تولیدمرکز آستانه

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز آستانه

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز آستانه

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانمرکز آستانه

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز آستانه

5علمی - کاربردي متالورژي - ریخته گريمرکز آستانه

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريمرکز آستانه

5علمی کاربردي برق - قدرتمرکز آستانه

5علمی کاربردي حسابداريمرکز آستانه

5علمی کاربردي معماريمرکز آستانه

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز آستانه

5عمرانمرکز آستانه

5کاردان فنی برق - الکترونیکمرکز آستانه

5کاردان فنی برق - قدرتمرکز آستانه

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانمرکز آستانه

5کاردان فنی قدرتمرکز آستانه

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانمرکز آستانه

ـ ساخت و تولیدمرکز آستانه 5کاردان فنی مکانیک 

5کاردانی حسابداريمرکز آستانه

5کاردانی علوم ورزشیمرکز آستانه

5کاردانی فنی برقمرکز آستانه

5کاردانی فنی مکانیکمرکز آستانه

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز آستانه

5کامپیوترمرکز آستانه

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز آستانه

5متالورژيمرکز آستانه

5متالورژي-ریخته گريمرکز آستانه

5معماريمرکز آستانه

5مهندسی نرم افزار کامپیوترمرکز آستانه

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیمرکز آستانه

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید-قالبسازيمرکز آستانه

5مهندسی تکنولوژي متالورژي-ذوب فلزاتمرکز آستانه

5مهندسی تکنولوژي معماريمرکز آستانه

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز آستانه

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارمرکز آستانه

5مهندسی حرفه اي معماريمرکز آستانه

5مهندسی فناوري ساخت و تولید - قالبسازيمرکز آستانه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی فناوري متالورژي - ذوب فلزاتمرکز آستانه

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیمرکز آستانه

5نرم افزار کامپیوترمرکز آستانه

5نقشه کشی معماريمرکز آستانه

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز آستانه

5آموزش و پرورش ابتداییمرکز آق قال

5تربیت بدنی - مربیگريمرکز آق قال

5تربیت بدنی -مدیریتمرکز آق قال

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیمرکز آق قال

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیمرکز آق قال

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیمرکز آق قال

5حسابداريمرکز آق قال

5علمی کاربردي حسابداريمرکز آق قال

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز آق قال

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانمرکز آق قال

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانمرکز آق قال

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیمرکز آق قال

5کاردانی علوم ورزشیمرکز آق قال

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز آق قال

5مدیریت دولتیمرکز آق قال

5معماريمرکز آق قال

5مهندسی نرم افزار کامپیوترمرکز آق قال

5مهندسی اجرایی عمرانمرکز آق قال

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانمرکز آق قال

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز آق قال

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارمرکز آق قال

5مهندسی عمران - مدیریت ساختمرکز آق قال

5نرم افزار کامپیوترمرکز آق قال

5حسابداريمرکز آموزش بین المللی الکترونیکی قشم

5حقوق تجارت بین المللمرکز آموزش بین المللی الکترونیکی قشم

5حقوق جزا و جرم شناسیمرکز آموزش بین المللی الکترونیکی قشم

5حقوق خصوصیمرکز آموزش بین المللی الکترونیکی قشم

5مدیریت اجراییمرکز آموزش بین المللی الکترونیکی قشم

5مدیریت فناوري اطالعاتمرکز آموزش بین المللی الکترونیکی قشم

5مدیریت مالیمرکز آموزش بین المللی الکترونیکی قشم

5حقوق جزا و جرم شناسیمرکز آموزش بین المللی بندر انزلی

5حقوق خصوصیمرکز آموزش بین المللی بندر انزلی

5روانشناسی عمومیمرکز آموزش بین المللی بندر انزلی

5علوم اقتصاديمرکز آموزش بین المللی بندر انزلی

5مدیریت دولتیمرکز آموزش بین المللی بندر انزلی

5مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیمرکز آموزش بین المللی بندر انزلی

5مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وريمرکز آموزش بین المللی بندر انزلی

5مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وريمرکز آموزش بین المللی بندر انزلی



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5آموزش زبان انگلیسیمرکز آموزش بین المللی قشم

5حسابداريمرکز آموزش بین المللی قشم

5حقوق بین المللمرکز آموزش بین المللی قشم

5حقوق بین الملل عمومیمرکز آموزش بین المللی قشم

5حقوق جزا و جرم شناسیمرکز آموزش بین المللی قشم

5حقوق عمومیمرکز آموزش بین المللی قشم

5روابط بین المللمرکز آموزش بین المللی قشم

5مدیریت آموزشیمرکز آموزش بین المللی قشم

5مدیریت بازرگانیمرکز آموزش بین المللی قشم

5مدیریت بازرگانی- بازاریابیمرکز آموزش بین المللی قشم

5مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابیمرکز آموزش بین المللی قشم

5مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیمرکز آموزش بین المللی قشم

5مدیریت بازرگانی - مدیریت تحولمرکز آموزش بین المللی قشم

5مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیمرکز آموزش بین المللی قشم

5مدیریت صنعتیمرکز آموزش بین المللی قشم

5مدیریت مالیمرکز آموزش بین المللی قشم

5مهندسی سیستمهاي اقتصادي - اجتماعیمرکز آموزش بین المللی قشم

5مهندسی صنایع - مهندسی صنایعمرکز آموزش بین المللی قشم

5مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وريمرکز آموزش بین المللی قشم

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارمرکز آموزش بین المللی قشم

5مهندسی مالیمرکز آموزش بین المللی قشم

5مهندسی معماريمرکز آموزش بین المللی قشم

5ادبیات فرانسهمرکز آموزش بین المللی کیش

5ارتباط تصویريمرکز آموزش بین المللی کیش

5آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی - امدادگر ورزشیمرکز آموزش بین المللی کیش

5آمارمرکز آموزش بین المللی کیش

5آموزش زبان انگلیسیمرکز آموزش بین المللی کیش

5آموزش عالی - مدیریت آموزش عالیمرکز آموزش بین المللی کیش

5برنامه ریزي درسیمرکز آموزش بین المللی کیش

5برنامه ریزي شهريمرکز آموزش بین المللی کیش

5پزشکیمرکز آموزش بین المللی کیش

5پژوهش هنرمرکز آموزش بین المللی کیش

5تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسالمیمرکز آموزش بین المللی کیش

5تصویر سازيمرکز آموزش بین المللی کیش

5جامعه شناسی- جامعه شناسی فرهنگیمرکز آموزش بین المللی کیش

5جامعه شناسی- جامعه شناسی گروه هاي اجتماعیمرکز آموزش بین المللی کیش

5جامعه شناسی - جامعه شناسی اقتصادي و توسعهمرکز آموزش بین المللی کیش

5جمعیت شناسیمرکز آموزش بین المللی کیش

5حسابداريمرکز آموزش بین المللی کیش

5حسابرسیمرکز آموزش بین المللی کیش

5حقوق بین المللمرکز آموزش بین المللی کیش

5حقوق بین الملل عمومیمرکز آموزش بین المللی کیش

5حقوق ثبت اسناد و امالكمرکز آموزش بین المللی کیش

5حقوق جزا و جرم شناسیمرکز آموزش بین المللی کیش



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5حقوق خصوصیمرکز آموزش بین المللی کیش

5حقوق عمومیمرکز آموزش بین المللی کیش

5حقوق مالی - اقتصاديمرکز آموزش بین المللی کیش

5دندانپزشکیمرکز آموزش بین المللی کیش

5روابط بین المللمرکز آموزش بین المللی کیش

5روان شناسیمرکز آموزش بین المللی کیش

5روان شناسی بالینیمرکز آموزش بین المللی کیش

5روان شناسی تربیتیمرکز آموزش بین المللی کیش

5روان شناسی سالمتمرکز آموزش بین المللی کیش

5روان شناسی شخصیتمرکز آموزش بین المللی کیش

5روان شناسی عمومیمرکز آموزش بین المللی کیش

5روانشناسی بالینیمرکز آموزش بین المللی کیش

5روانشناسی سالمتمرکز آموزش بین المللی کیش

5روانشناسی عمومیمرکز آموزش بین المللی کیش

5ریاضی _ کاربرديمرکز آموزش بین المللی کیش

5ریاضی کاربردي ـ تحقیق در عملیاتمرکز آموزش بین المللی کیش

5زبان وادبیات انگلیسیمرکز آموزش بین المللی کیش

5زیست شناسی دریا- بوم شناسی دریامرکز آموزش بین المللی کیش

5زیست فناوري - دریامرکز آموزش بین المللی کیش

5شهرسازيمرکز آموزش بین المللی کیش

5شیمی - شیمی دریامرکز آموزش بین المللی کیش

5شیمی -شیمی فیزیکمرکز آموزش بین المللی کیش

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز آموزش بین المللی کیش

5علمی کاربردي حسابداريمرکز آموزش بین المللی کیش

5علمی کاربردي معماريمرکز آموزش بین المللی کیش

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز آموزش بین المللی کیش

5علوم ارتباطاتمرکز آموزش بین المللی کیش

5علوم اقتصاديمرکز آموزش بین المللی کیش

5علوم اقتصادي - اقتصاد اسالمیمرکز آموزش بین المللی کیش

5علوم اقتصادي - اقتصاد انرژيمرکز آموزش بین المللی کیش

5علوم اقتصادي - اقتصاد سنجیمرکز آموزش بین المللی کیش

5علوم اقتصادي - توسعه اقتصاديمرکز آموزش بین المللی کیش

5علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي و برنامه ریزيمرکز آموزش بین المللی کیش

5علوم زمین - زمین شناسی اقتصاديمرکز آموزش بین المللی کیش

5علوم سیاسیمرکز آموزش بین المللی کیش

5علوم سیاسی- سیاست گذاري عمومیمرکز آموزش بین المللی کیش

5علوم سیاسی - اندیشه هاي سیاسیمرکز آموزش بین المللی کیش

5علوم سیاسی - جامعه شناسی سیاسیمرکز آموزش بین المللی کیش

5علوم قرآن و حدیثمرکز آموزش بین المللی کیش

5علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذاییمرکز آموزش بین المللی کیش

5علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذاییمرکز آموزش بین المللی کیش

5علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذاییمرکز آموزش بین المللی کیش

5علوم و مهندسی محیط زیستمرکز آموزش بین المللی کیش

5علوم ورزشیمرکز آموزش بین المللی کیش



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5فرهنگ و ارتباطاتمرکز آموزش بین المللی کیش

5فلسفه و کالم اسالمیمرکز آموزش بین المللی کیش

5فناوري معماري - معماري بیونیکمرکز آموزش بین المللی کیش

5فیزیولوژي ورزشیمرکز آموزش بین المللی کیش

5کارآفرینیمرکز آموزش بین المللی کیش

5کارآفرینی - کسب و کار جدیدمرکز آموزش بین المللی کیش

5کاردانی حسابداريمرکز آموزش بین المللی کیش

5کارگردانی نمایشمرکز آموزش بین المللی کیش

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز آموزش بین المللی کیش

5مالی - مهندسی مالیمرکز آموزش بین المللی کیش

5مالی - مالی بین المللیمرکز آموزش بین المللی کیش

5مالی - مهندسی مالیمرکز آموزش بین المللی کیش

5مترجمی زبان انگلیسیمرکز آموزش بین المللی کیش

5مدیریت - مدیریت مالیمرکز آموزش بین المللی کیش

5مدیریت اجراییمرکز آموزش بین المللی کیش

5مدیریت آموزشیمرکز آموزش بین المللی کیش

5مدیریت بازرگانیمرکز آموزش بین المللی کیش

5مدیریت بازرگانی- بازاریابیمرکز آموزش بین المللی کیش

5مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلیمرکز آموزش بین المللی کیش

5مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابیمرکز آموزش بین المللی کیش

5مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللیمرکز آموزش بین المللی کیش

5مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیمرکز آموزش بین المللی کیش

5مدیریت بازرگانی - کارآفرینیمرکز آموزش بین المللی کیش

5مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیکمرکز آموزش بین المللی کیش

5مدیریت پروژه و ساختمرکز آموزش بین المللی کیش

5مدیریت تکنولوژي - مدیریت انتقال تکنولوژيمرکز آموزش بین المللی کیش

5مدیریت تکنولوژي - مدیریت انتقال تکنولوژي و مالکیت معنويمرکز آموزش بین المللی کیش

5مدیریت دولتی-تصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومیمرکز آموزش بین المللی کیش

5مدیریت دولتی-رفتارسازمانیمرکز آموزش بین المللی کیش

5مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیمرکز آموزش بین المللی کیش

5مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیمرکز آموزش بین المللی کیش

5مدیریت دولتی - خط مشی گذاري عمومیمرکز آموزش بین المللی کیش

5مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانیمرکز آموزش بین المللی کیش

5مدیریت رسانهمرکز آموزش بین المللی کیش

5مدیریت صنعتیمرکز آموزش بین المللی کیش

5مدیریت صنعتی - استراتژي صنعتیمرکز آموزش بین المللی کیش

5مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیاتمرکز آموزش بین المللی کیش

5مدیریت صنعتی - تولید و عملیاتمرکز آموزش بین المللی کیش

5مدیریت صنعتی - مدیریت سیستم هامرکز آموزش بین المللی کیش

5مدیریت فناوري اطالعات - سیستم هاي اطالعاتی پیشرفتهمرکز آموزش بین المللی کیش

5مدیریت فناوري اطالعات - کسب و کار الکترونیکمرکز آموزش بین المللی کیش

5مدیریت فناوري اطالعات - کسب و کار هوشمندمرکز آموزش بین المللی کیش



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

مرکز آموزش بین المللی کیش

مدیریت فناوري اطالعات - مدیریت خدمات و توسعه فناوري 

5اطالعات

5مدیریت کسب و کار - استراتژيمرکز آموزش بین المللی کیش

5مدیریت کسب و کار - بازاریابیمرکز آموزش بین المللی کیش

5مدیریت کسب و کار - رفتار سازمانی و منابع انسانیمرکز آموزش بین المللی کیش

5مدیریت کسب و کار - سیستم هاي اطالعاتی و فناوري اطالعاتمرکز آموزش بین المللی کیش

5مدیریت کسب و کار - عملیات و زنجیره تامینمرکز آموزش بین المللی کیش

5مدیریت کسب و کار - مالیمرکز آموزش بین المللی کیش

5مدیریت مالیمرکز آموزش بین المللی کیش

5مدیریت و برنامه ریزي فرهنگیمرکز آموزش بین المللی کیش

5مدیریت ورزشیمرکز آموزش بین المللی کیش

5مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزشمرکز آموزش بین المللی کیش

5مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشیمرکز آموزش بین المللی کیش

5مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشیمرکز آموزش بین المللی کیش

5مشاورهمرکز آموزش بین المللی کیش

5مشاوره - مشاوره خانوادهمرکز آموزش بین المللی کیش

5مشاوره ـ مشاوره مدرسهمرکز آموزش بین المللی کیش

5مطالعات فرهنگی و رسانهمرکز آموزش بین المللی کیش

5معماريمرکز آموزش بین المللی کیش

5مهندسی اجرایی عمرانمرکز آموزش بین المللی کیش

5مهندسی انرژي هاي تجدیدپذیرمرکز آموزش بین المللی کیش

5مهندسی برق- الکترونیکمرکز آموزش بین المللی کیش

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتمرکز آموزش بین المللی کیش

5مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتالمرکز آموزش بین المللی کیش

5مهندسی برق - کنترلمرکز آموزش بین المللی کیش

5مهندسی برق - مخابراتمرکز آموزش بین المللی کیش

5مهندسی برق ـ قدرتمرکز آموزش بین المللی کیش

5مهندسی پزشکیمرکز آموزش بین المللی کیش

5مهندسی پزشکی - بافتمرکز آموزش بین المللی کیش

5مهندسی پزشکی - بیوالکتریکمرکز آموزش بین المللی کیش

5مهندسی پزشکی - توانبخشیمرکز آموزش بین المللی کیش

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتمرکز آموزش بین المللی کیش

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانمرکز آموزش بین المللی کیش

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز آموزش بین المللی کیش

5مهندسی حرفه اي معماريمرکز آموزش بین المللی کیش

5مهندسی شیمیمرکز آموزش بین المللی کیش

5مهندسی صنایع - بهینه سازي سیستم هامرکز آموزش بین المللی کیش

5مهندسی صنایع - مدیریت پروژهمرکز آموزش بین المللی کیش

5مهندسی عمران- ژئوتکنیکمرکز آموزش بین المللی کیش

5مهندسی عمران-مهندسی سواحل، بنادر و سازه هاي دریاییمرکز آموزش بین المللی کیش

5مهندسی عمران - زلزلهمرکز آموزش بین المللی کیش



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی عمران - سازهمرکز آموزش بین المللی کیش

5مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیمرکز آموزش بین المللی کیش

5مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختمرکز آموزش بین المللی کیش

5مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آبمرکز آموزش بین المللی کیش

5مهندسی عمران -سازه هاي هیدرولیکیمرکز آموزش بین المللی کیش

5مهندسی عمران ـ حمل و نقلمرکز آموزش بین المللی کیش

5مهندسی فناوري اطالعات - تجارت الکترونیکیمرکز آموزش بین المللی کیش

5مهندسی فناوري اطالعات - معماري سازمانیمرکز آموزش بین المللی کیش

5مهندسی کامپیوترمرکز آموزش بین المللی کیش

5مهندسی کامپیوتر- معماري سیستم هاي کامپیوتريمرکز آموزش بین المللی کیش

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارمرکز آموزش بین المللی کیش

5مهندسی کامپیوتر - شبکه هاي کامپیوتريمرکز آموزش بین المللی کیش

5مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکزمرکز آموزش بین المللی کیش

5مهندسی محیط زیست ـ آب و فاضالبمرکز آموزش بین المللی کیش

5مهندسی معماريمرکز آموزش بین المللی کیش

5مهندسی معماري منظرمرکز آموزش بین المللی کیش

5مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيمرکز آموزش بین المللی کیش

5مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدمرکز آموزش بین المللی کیش

مرکز آموزش بین المللی کیش

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردي شاخه تخصصی مکانیک 

5جامدات

5مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديمرکز آموزش بین المللی کیش

5مهندسی مواد-خوردگی وحفاظت موادمرکز آموزش بین المللی کیش

5مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسیمرکز آموزش بین المللی کیش

5مهندسی هسته اي - پرتو پزشکیمرکز آموزش بین المللی کیش

5مهندسی هسته اي - مهندسی پرتوپزشکیمرکز آموزش بین المللی کیش

5میکروبیولوژيمرکز آموزش بین المللی کیش

5میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زامرکز آموزش بین المللی کیش

5نانوشیمیمرکز آموزش بین المللی کیش

5نرم افزار کامپیوترمرکز آموزش بین المللی کیش

5نقاشیمرکز آموزش بین المللی کیش

5الکتروتکنیکمرکز آوج

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز آوج

5اموردولتیمرکز آوج

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیمرکز آوج

5تکنولوژي ماشینهاي کشاورزيمرکز آوج

5تکنولوژي محیط زیستمرکز آوج

5تکنولوژي موادغذاییمرکز آوج

5حسابداريمرکز آوج

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز آوج

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز آوج

5علمی کاربردي حسابداريمرکز آوج

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز آوج

5کاردانی تعمیر و نگهداري هواپیمامرکز آوج

5کاردانی فنی تعمیر و نگهداري هواپیمامرکز آوج



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردان فنی مکانیک ـ جوشکاريمرکز آوج

5کاردانی تکنولوژي محیط زیستمرکز آوج

5کاردانی فنی جوشکاريمرکز آوج

5کاردانی مدیریت بازرگانیمرکز آوج

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز آوج

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز آوج

5مدیریت امور بانکیمرکز آوج

5مدیریت بازرگانیمرکز آوج

5مکانیک خودرومرکز آوج

5مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز آوج

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرومرکز آوج

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز آوج

5هوا فضا - هواپیمامرکز آوج

5هواپیمامرکز آوج

5حسابداريمرکز باسمنج

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز باسمنج

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز باسمنج

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز باسمنج

5الکترونیک عمومیمرکز بانه

5الکتروتکنیکمرکز بانه

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز بانه

5الکترونیک-رادیو و تلویزیونمرکز بانه

5الکترونیک - الکترونیک عمومیمرکز بانه

5آموزش زبان و ادبیات فارسیمرکز بانه

5آموزش و پرورش ابتداییمرکز بانه

5تربیت بدنی وعلوم ورزشیمرکز بانه

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیمرکز بانه

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییمرکز بانه

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیمرکز بانه

5حسابداريمرکز بانه

5حقوقمرکز بانه

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز بانه

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز بانه

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانمرکز بانه

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز بانه

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريمرکز بانه

5علمی کاربردي حسابداريمرکز بانه

5علمی کاربردي گرافیک- گرافیکمرکز بانه

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز بانه

5علوم ورزشیمرکز بانه

5عمرانمرکز بانه

5فتوگرافیک گرافیکمرکز بانه

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانمرکز بانه

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانمرکز بانه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییمرکز بانه

5کاردانی حسابداريمرکز بانه

5کاردانی معماريمرکز بانه

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز بانه

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز بانه

5گرافیک-گرافیکمرکز بانه

5مدیریت بازرگانیمرکز بانه

5مدیریت دولتیمرکز بانه

5معماريمرکز بانه

5مهندسی معماريمرکز بانه

5نرم افزار کامپیوترمرکز بانه

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز بانه

5الکترونیک عمومیمرکز بجستان

5الکتروتکنیکمرکز بجستان

5الکترونیک - الکترونیک عمومیمرکز بجستان

5امداد سوانحمرکز بجستان

5امور بانکیمرکز بجستان

5آموزش و پرورش ابتداییمرکز بجستان

5بیمهمرکز بجستان

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییمرکز بجستان

5حسابداريمرکز بجستان

5حقوقمرکز بجستان

5حقوق قضایی - علوم ثبتیمرکز بجستان

5روان شناسیمرکز بجستان

5روانشناسیمرکز بجستان

5طراحی و دوختمرکز بجستان

5طراحی و دوخت - طراحی و دوختمرکز بجستان

5علمی - کاربردي امداد سوانحمرکز بجستان

5علمی - کاربردي حقوق قضایی - علوم ثبتیمرکز بجستان

5علمی - کاربردي طراحی و دوخت - طراحی و دوختمرکز بجستان

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز بجستان

5علمی - کاربردي مربی بهداشت مدارسمرکز بجستان

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريمرکز بجستان

5علمی کاربردي حسابداريمرکز بجستان

5کاردانی حرفه اي حقوق- حقوق ثبتیمرکز بجستان

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییمرکز بجستان

5کاردانی حرفه اي امداد سوانحمرکز بجستان

5کاردانی حقوق قضاییمرکز بجستان

5کاردانی فنی عمرانمرکز بجستان

5کاردانی فنی عمران - راهسازيمرکز بجستان

5کامپیوترمرکز بجستان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز بجستان

5مربی بهداشت مدارسمرکز بجستان

5مربی بهداشت مدارسمرکز بجستان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5معماريمرکز بجستان

5نرم افزار کامپیوترمرکز بجستان

5نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیمرکز بجستان

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز بجستان

5الکتروتکنیکمرکز بستک

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز بستک

5تربیت معلم آموزش ریاضیمرکز بستک

5حسابداريمرکز بستک

5علمی کاربردي برق - قدرتمرکز بستک

5علمی کاربردي حسابداريمرکز بستک

5علمی کاربردي فناوري اطالعات و ارتباطاتمرکز بستک

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانمرکز بستک

5کاردانی حسابداريمرکز بستک

5کاردانی علوم ورزشیمرکز بستک

5کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات (ICT)مرکز بستک

5کاردانی فنی برقمرکز بستک

5معماريمرکز بستک

5مکانیک خودرومرکز بستک

5مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز بستک

5مهندسی برقمرکز بستک

5مهندسی برق- الکترونیکمرکز بستک

5مهندسی مکانیکمرکز بستک

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز بستک

5حسابداريمرکز بشاگرد

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز بشاگرد

5کاردانی حسابداريمرکز بشاگرد

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز بشاگرد

5مهندسی آبیاريمرکز بشاگرد

5نرم افزار کامپیوترمرکز بشاگرد

5آموزش زبان انگلیسیمرکز بندر ترکمن

5آموزش و پرورش ابتداییمرکز بندر ترکمن

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییمرکز بندر ترکمن

5حسابداريمرکز بندر ترکمن

5علمی کاربردي حسابداريمرکز بندر ترکمن

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز بندر ترکمن

5کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیمرکز بندر ترکمن

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیمرکز بندر ترکمن

5کاردانی حسابداريمرکز بندر ترکمن

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز بندر ترکمن

5مدیریت دولتیمرکز بندر ترکمن

5معماريمرکز بندر ترکمن

5مهندسی نرم افزار کامپیوترمرکز بندر ترکمن

5مهندسی اجرایی عمرانمرکز بندر ترکمن

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارمرکز بندر ترکمن



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5نرم افزار کامپیوترمرکز بندر ترکمن

5کارهاي عمومی ساختمانمرکز بندرشرفخانه

5کامپیوترمرکز بندرشرفخانه

5الکتروتکنیکمرکز بوانات

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیمرکز بوانات

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز بوانات

5اموردولتیمرکز بوانات

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز بوانات

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز بوانات

5کامپیوترمرکز بوانات

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز بوانات

5نرم افزار کامپیوترمرکز بوانات

5حسابداريمرکز بومهن

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز بومهن

5علمی کاربردي حسابداريمرکز بومهن

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز بومهن

5کامپیوترمرکز بومهن

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز بومهن

5گرافیک-گرافیکمرکز بومهن

5مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز بومهن

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز بومهن

5الکترونیک عمومیمرکز بهار

5الکتروتکنیکمرکز بهار

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیمرکز بهار

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز بهار

5الکترونیک - الکترونیک عمومیمرکز بهار

5تربیت بدنیمرکز بهار

5تربیت بدنی - تربیت بدنیمرکز بهار

5تربیت بدنی - مربیگريمرکز بهار

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیمرکز بهار

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیمرکز بهار

5حسابداريمرکز بهار

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز بهار

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز بهار

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز بهار

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريمرکز بهار

5علمی کاربردي حسابداريمرکز بهار

5علمی کاربردي شهرسازيمرکز بهار

5علمی کاربردي فناوري اطالعات و ارتباطاتمرکز بهار

5علمی کاربردي معماريمرکز بهار

5علمی کاربردي مکانیک ـ تعمیرات نیروگاههامرکز بهار

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز بهار

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز بهار



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5عمرانمرکز بهار

5فناوري اطالعات وارتباطاتمرکز بهار

5کاردان فنی برق - الکترونیکمرکز بهار

5کاردان فنی برق - الکترونیکمرکز بهار

5کاردان فنی برق - قدرتمرکز بهار

5کاردان فنی برق - مخابراتمرکز بهار

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانمرکز بهار

5کاردان فنی قدرتمرکز بهار

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانمرکز بهار

5کاردان فنی مخابراتمرکز بهار

5کاردانی حسابداريمرکز بهار

5کاردانی شهرسازيمرکز بهار

5کاردانی علوم ورزشیمرکز بهار

5کاردانی فناوري اطالعات و ارتباطاتمرکز بهار

5کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات (ICT)مرکز بهار

5کاردانی فنی برقمرکز بهار

5کاردانی فنی مکانیکمرکز بهار

5کاردانی مدیریت بازرگانیمرکز بهار

5کاردانی معماريمرکز بهار

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز بهار

5کامپیوترمرکز بهار

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز بهار

5مدیریت بازرگانیمرکز بهار

5مدیریت دولتیمرکز بهار

5معماريمرکز بهار

5مکانیک خودرومرکز بهار

5مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز بهار

5مهندسی نرم افزار کامپیوترمرکز بهار

5مهندسی اجرایی عمرانمرکز بهار

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتمرکز بهار

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتمرکز بهار

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانمرکز بهار

5مهندسی تکنولوژي معماريمرکز بهار

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرومرکز بهار

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز بهار

5مهندسی تکنولوژي نقشه برداريمرکز بهار

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارمرکز بهار

5مهندسی حرفه اي معماريمرکز بهار

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودرومرکز بهار

5مهندسی عمرانمرکز بهار

5مهندسی فناوري عمران - نقشه برداريمرکز بهار

5مهندسی فناوري مکانیک خودرومرکز بهار

5مهندسی کامپیوترمرکز بهار

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتمرکز بهار



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی معماريمرکز بهار

5نرم افزار کامپیوترمرکز بهار

5نقشه برداريمرکز بهار

5نقشه برداري - نقشه برداريمرکز بهار

5نقشه کشی معماريمرکز بهار

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز بهار

5آموزش و پرورش ابتداییمرکز بهرمان

5برنامه ریزي درسیمرکز بهرمان

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییمرکز بهرمان

5تکنولوژي محیط زیستمرکز بهرمان

5تولید و فرآوري پستهمرکز بهرمان

5حسابداريمرکز بهرمان

5علمی کاربردي حسابداريمرکز بهرمان

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز بهرمان

5علوم تربیتی -برنامه ریزي درسیمرکز بهرمان

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییمرکز بهرمان

5کاردانی حسابداريمرکز بهرمان

5کاردانی فنی شهرسازيمرکز بهرمان

5کامپیوترمرکز بهرمان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز بهرمان

5معماريمرکز بهرمان

5مهندسی تکنولوژي معماريمرکز بهرمان

5الکترونیک - الکترونیک عمومیمرکز بهمئی

5حسابداريمرکز بهمئی

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز بهمئی

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیمرکز بهمئی

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانمرکز بهمئی

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز بهمئی

5علمی کاربردي حسابداريمرکز بهمئی

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز بهمئی

5عمرانمرکز بهمئی

5کاردان فنی برق - الکترونیکمرکز بهمئی

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانمرکز بهمئی

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانمرکز بهمئی

5کاردانی حسابداريمرکز بهمئی

5کاردانی فنی برقمرکز بهمئی

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز بهمئی

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز بهمئی

5مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشیمرکز بهمئی

5نرم افزار کامپیوترمرکز بهمئی

5الکتروتکنیکمرکز بیرم

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز بیرم

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز بیرم



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز بیرم

5کاردان فنی مکانیک ـ ماشین ابزارمرکز بیرم

5کاردانی فنی عمرانمرکز بیرم

5نرم افزار کامپیوترمرکز بیرم

5تربیت بدنیمرکز پاسارگاد

5تربیت بدنی - تربیت بدنیمرکز پاسارگاد

5تربیت بدنی - مربیگريمرکز پاسارگاد

5تربیت بدنی وعلوم ورزشیمرکز پاسارگاد

5حسابداريمرکز پاسارگاد

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز پاسارگاد

5علمی کاربردي حسابداريمرکز پاسارگاد

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز پاسارگاد

5کاردانی حسابداريمرکز پاسارگاد

5کاردانی علوم ورزشیمرکز پاسارگاد

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز پاسارگاد

5کامپیوترمرکز پاسارگاد

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز پاسارگاد

5مربی بهداشت مدارسمرکز پاسارگاد

5نرم افزار کامپیوترمرکز پاسارگاد

5الکتروتکنیکمرکز پلدختر

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز پلدختر

5تربیت بدنی - مربیگريمرکز پلدختر

5حسابداريمرکز پلدختر

5حقوقمرکز پلدختر

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز پلدختر

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز پلدختر

5علمی کاربردي حسابداريمرکز پلدختر

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز پلدختر

5کاردان فنی برق - قدرتمرکز پلدختر

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانمرکز پلدختر

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانمرکز پلدختر

5کاردانی حسابداريمرکز پلدختر

5کاردانی علوم ورزشیمرکز پلدختر

5کاردانی فنی برقمرکز پلدختر

5کاردانی مدیریت بازرگانیمرکز پلدختر

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز پلدختر

5کامپیوترمرکز پلدختر

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز پلدختر

5مدیریت بازرگانیمرکز پلدختر

5مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز پلدختر

5مهندسی نرم افزار کامپیوترمرکز پلدختر

5مهندسی اجرایی عمرانمرکز پلدختر

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتمرکز پلدختر

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتمرکز پلدختر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرومرکز پلدختر

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز پلدختر

5مهندسی فناوري مکانیک خودرومرکز پلدختر

5نرم افزار کامپیوترمرکز پلدختر

5الکترونیک عمومیمرکز پیرانشهر

5الکتروتکنیکمرکز پیرانشهر

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیمرکز پیرانشهر

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز پیرانشهر

5الکترونیک - الکترونیک عمومیمرکز پیرانشهر

5امور گمرکیمرکز پیرانشهر

5آموزش و پرورش ابتداییمرکز پیرانشهر

5تربیت بدنیمرکز پیرانشهر

5تربیت بدنی - تربیت بدنیمرکز پیرانشهر

5تربیت بدنی - مربیگريمرکز پیرانشهر

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیمرکز پیرانشهر

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییمرکز پیرانشهر

5حسابداريمرکز پیرانشهر

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز پیرانشهر

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز پیرانشهر

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانمرکز پیرانشهر

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز پیرانشهر

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريمرکز پیرانشهر

5علمی کاربردي حسابداريمرکز پیرانشهر

5علمی کاربردي فناوري اطالعات و ارتباطاتمرکز پیرانشهر

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز پیرانشهر

5علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییمرکز پیرانشهر

5علوم ورزشیمرکز پیرانشهر

5عمرانمرکز پیرانشهر

5قدرت -الکتروتکنیکمرکز پیرانشهر

5کاردانی امور گمرکیمرکز پیرانشهر

5کاردان فنی برق - الکترونیکمرکز پیرانشهر

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییمرکز پیرانشهر

5کاردانی حسابداريمرکز پیرانشهر

5کاردانی علوم ورزشیمرکز پیرانشهر

5کاردانی مدیریت بازرگانیمرکز پیرانشهر

5کاردانی معماريمرکز پیرانشهر

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز پیرانشهر

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز پیرانشهر

5مدیریت بازرگانیمرکز پیرانشهر

5مدیریت دولتیمرکز پیرانشهر

5مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیمرکز پیرانشهر

5مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیمرکز پیرانشهر

5معماريمرکز پیرانشهر

5مهندسی نرم افزار کامپیوترمرکز پیرانشهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز پیرانشهر

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارمرکز پیرانشهر

5نرم افزار کامپیوترمرکز پیرانشهر

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز پیرانشهر

5الکتروتکنیکمرکز ترکمانچاي

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیمرکز ترکمانچاي

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز ترکمانچاي

5امور اداريمرکز ترکمانچاي

5امور دامی - تکنولوژي پرورش طیورمرکز ترکمانچاي

5آموزش و پرورش ابتداییمرکز ترکمانچاي

5تاسیسات -تهویه مطبوعمرکز ترکمانچاي

5تربیت بدنیمرکز ترکمانچاي

5تربیت بدنی - تربیت بدنیمرکز ترکمانچاي

5تربیت بدنی - مربیگريمرکز ترکمانچاي

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییمرکز ترکمانچاي

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیمرکز ترکمانچاي

5حسابداريمرکز ترکمانچاي

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز ترکمانچاي

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز ترکمانچاي

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانمرکز ترکمانچاي

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز ترکمانچاي

5علمی کاربردي امور اداريمرکز ترکمانچاي

5علمی کاربردي حسابداريمرکز ترکمانچاي

5علمی کاربردي عمران ـ سدوشبکهمرکز ترکمانچاي

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز ترکمانچاي

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز ترکمانچاي

5عمرانمرکز ترکمانچاي

5کاردان فنی برق - قدرتمرکز ترکمانچاي

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانمرکز ترکمانچاي

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانمرکز ترکمانچاي

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییمرکز ترکمانچاي

5کاردانی حسابداريمرکز ترکمانچاي

5کاردانی علوم ورزشیمرکز ترکمانچاي

5کامپیوترمرکز ترکمانچاي

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز ترکمانچاي

5مدیریت دولتیمرکز ترکمانچاي

5معماريمرکز ترکمانچاي

5مکانیک خودرومرکز ترکمانچاي

5مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز ترکمانچاي

5مهندسی کشاورزي - گیاه پزشکیمرکز ترکمانچاي

5نرم افزار کامپیوترمرکز ترکمانچاي

5الکتروتکنیکمرکز تسوج

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز تسوج

5الکترونیک - الکترونیک عمومیمرکز تسوج



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیمرکز تسوج

5آموزش زبان انگلیسیمرکز تسوج

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیمرکز تسوج

5حسابداريمرکز تسوج

5حقوقمرکز تسوج

5حقوق بین المللمرکز تسوج

5حقوق تجارت بین المللمرکز تسوج

5حقوق جزا و جرم شناسیمرکز تسوج

5حقوق خصوصیمرکز تسوج

5روابط بین المللمرکز تسوج

5ساختمانمرکز تسوج

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز تسوج

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز تسوج

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز تسوج

5علمی کاربردي معماريمرکز تسوج

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز تسوج

5عمرانمرکز تسوج

5فقه و حقوق اسالمیمرکز تسوج

5کاردان فنی برق - الکترونیکمرکز تسوج

5کاردان فنی صنایع غذاییمرکز تسوج

5کاردانی تکنولوژي صنایع غذاییمرکز تسوج

5کاردانی فنی برقمرکز تسوج

5کامپیوترمرکز تسوج

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز تسوج

5مهندسی نرم افزار کامپیوترمرکز تسوج

5مهندسی اجرایی عمرانمرکز تسوج

5مهندسی برق- الکترونیکمرکز تسوج

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتمرکز تسوج

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتمرکز تسوج

5مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکمرکز تسوج

5مهندسی پزشکی - بیوالکتریکمرکز تسوج

مرکز تسوج

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5مدیریت آي سی تی

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکمرکز تسوج

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتمرکز تسوج

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتمرکز تسوج

5مهندسی تکنولوژي ساختمانمرکز تسوج

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانمرکز تسوج

5مهندسی تکنولوژي معماريمرکز تسوج

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز تسوج

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارمرکز تسوج

5مهندسی عمرانمرکز تسوج

5مهندسی عمران -مهندسی سازهمرکز تسوج

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارمرکز تسوج



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5نرم افزار کامپیوترمرکز تسوج

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز تسوج

5الکتروتکنیکمرکز تکاب

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز تکاب

5آموزش و پرورش ابتداییمرکز تکاب

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییمرکز تکاب

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیمرکز تکاب

5حسابداريمرکز تکاب

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز تکاب

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز تکاب

5علمی کاربردي حسابداريمرکز تکاب

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییمرکز تکاب

5کاردانی حسابداريمرکز تکاب

5کامپیوترمرکز تکاب

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز تکاب

5مدیریت بازرگانیمرکز تکاب

5مهندسی نرم افزار کامپیوترمرکز تکاب

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز تکاب

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارمرکز تکاب

5نرم افزار کامپیوترمرکز تکاب

5استخراج معدنمرکز جاجرم

5الکتروتکنیکمرکز جاجرم

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز جاجرم

5آموزش و پرورش ابتداییمرکز جاجرم

5تربیت معلم آموزش علوم تجربیمرکز جاجرم

5جغرافیامرکز جاجرم

5حسابداريمرکز جاجرم

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز جاجرم

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز جاجرم

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانمرکز جاجرم

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز جاجرم

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريمرکز جاجرم

5علمی کاربردي حسابداريمرکز جاجرم

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز جاجرم

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانمرکز جاجرم

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانمرکز جاجرم

5کاردانی مدیریت بازرگانیمرکز جاجرم

5کامپیوترمرکز جاجرم

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز جاجرم

5مدیریت بازرگانیمرکز جاجرم

5معماريمرکز جاجرم

5مکانیک خودرومرکز جاجرم

5مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز جاجرم

5مهندسی اجرایی عمرانمرکز جاجرم



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی فناوري معدن - استخراج معادن زیرزمینیمرکز جاجرم

5نرم افزار کامپیوترمرکز جاجرم

5نقشه کشی معماريمرکز جاجرم

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز جاجرم

5حسابداريمرکز جزیره ابوموسی

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارمرکز جزیره ابوموسی

5الکترونیک عمومیمرکز جزیره هرمز

5الکتروتکنیکمرکز جزیره هرمز

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیمرکز جزیره هرمز

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز جزیره هرمز

5الکترونیک - الکترونیک عمومیمرکز جزیره هرمز

5امور بانکیمرکز جزیره هرمز

5آموزش و پرورش ابتداییمرکز جزیره هرمز

5تربیت کودكمرکز جزیره هرمز

5تربیت بدنیمرکز جزیره هرمز

5تربیت بدنی - تربیت بدنیمرکز جزیره هرمز

5تربیت بدنی - مربیگريمرکز جزیره هرمز

5تربیت بدنی -مدیریتمرکز جزیره هرمز

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیمرکز جزیره هرمز

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیمرکز جزیره هرمز

5حسابداريمرکز جزیره هرمز

5حقوقمرکز جزیره هرمز

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز جزیره هرمز

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز جزیره هرمز

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیمرکز جزیره هرمز

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانمرکز جزیره هرمز

5علمی - کاربردي کاردان فنی عمران - پیش ساخته هامرکز جزیره هرمز

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز جزیره هرمز

5علمی - کاربردي مربی کودكمرکز جزیره هرمز

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريمرکز جزیره هرمز

5علمی کاربردي حسابداريمرکز جزیره هرمز

5علمی کاربردي شهرسازيمرکز جزیره هرمز

5علمی کاربردي معماريمرکز جزیره هرمز

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز جزیره هرمز

5عمرانمرکز جزیره هرمز

5کاردان فنی (عمران) پیش ساخته هامرکز جزیره هرمز

5کاردان فنی برق - قدرتمرکز جزیره هرمز

5کاردان فنی عمران- آبمرکز جزیره هرمز

5کاردان فنی عمران - پیش ساخته هامرکز جزیره هرمز

5کاردان فنی قدرتمرکز جزیره هرمز

5کاردانی امور بانکیمرکز جزیره هرمز

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیمرکز جزیره هرمز

5کاردانی حسابداريمرکز جزیره هرمز

5کاردانی شهرسازيمرکز جزیره هرمز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردانی علوم ورزشیمرکز جزیره هرمز

5کاردانی فنی برقمرکز جزیره هرمز

5کاردانی فنی عمرانمرکز جزیره هرمز

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز جزیره هرمز

5کامپیوترمرکز جزیره هرمز

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز جزیره هرمز

5کودکیاري -مربی کودكمرکز جزیره هرمز

5گرافیک-گرافیکمرکز جزیره هرمز

5مربی کودكمرکز جزیره هرمز

5معماريمرکز جزیره هرمز

5مهندسی نرم افزار کامپیوترمرکز جزیره هرمز

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکمرکز جزیره هرمز

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز جزیره هرمز

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديمرکز جزیره هرمز

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارمرکز جزیره هرمز

5مهندسی حرفه اي معماريمرکز جزیره هرمز

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودرومرکز جزیره هرمز

5نرم افزار کامپیوترمرکز جزیره هرمز

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز جزیره هرمز

5الکتروتکنیکمرکز جم

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیمرکز جم

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز جم

5تربیت کودكمرکز جم

5حسابداريمرکز جم

5صنایع شیمیاییمرکز جم

5صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییمرکز جم

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز جم

5علمی - کاربردي صنایع شیمیایی - صنایع شیمیاییمرکز جم

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز جم

5فتوگرافیک گرافیکمرکز جم

5کاردانی حسابداريمرکز جم

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز جم

5گرافیک - تصویر سازيمرکز جم

5معماريمرکز جم

5مهندسی پلیمرمرکز جم

5مهندسی حرفه اي صنایع شیمیاییمرکز جم

5مهندسی حرفه اي معماريمرکز جم

5مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برقمرکز جم

5مهندسی فناوري شبکه هاي توزیع برقمرکز جم

5مهندسی مکانیکمرکز جم

5نرم افزار کامپیوترمرکز جم

5حسابداريمرکز جناح

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز جناح

5علمی کاربردي حسابداريمرکز جناح



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز جناح

5عمرانمرکز جناح

5کاردان فنی عمران-پل سازي وابنیه فنیمرکز جناح

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانمرکز جناح

5کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیمرکز جناح

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانمرکز جناح

5کاردانی حسابداريمرکز جناح

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز جناح

5نرم افزار کامپیوترمرکز جناح

5الکترونیک عمومیمرکز جوشقان قالی

5الکتروتکنیکمرکز جوشقان قالی

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز جوشقان قالی

5الکترونیک - الکترونیک عمومیمرکز جوشقان قالی

5حسابداريمرکز جوشقان قالی

5ساخت و تولیدمرکز جوشقان قالی

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز جوشقان قالی

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز جوشقان قالی

5علمی کاربردي حسابداريمرکز جوشقان قالی

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز جوشقان قالی

5مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز جوشقان قالی

5مهندسی نرم افزار کامپیوترمرکز جوشقان قالی

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرومرکز جوشقان قالی

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز جوشقان قالی

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارمرکز جوشقان قالی

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودرومرکز جوشقان قالی

5مهندسی فناوري مکانیک خودرومرکز جوشقان قالی

5نرم افزار کامپیوترمرکز جوشقان قالی

5الکتروتکنیکمرکز جوین

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز جوین

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز جوین

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز جوین

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز جوین

5کاردان فنی برق - الکترونیکمرکز جوین

5کاردان فنی برق - الکترونیکمرکز جوین

5کاردانی فنی برقمرکز جوین

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز جوین

5کامپیوترمرکز جوین

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز جوین

5مهندسی فناوري صنایع غذایی - صنعت قندمرکز جوین

5مهندسی کامپیوترمرکز جوین

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتمرکز جوین

5نرم افزار کامپیوترمرکز جوین

5تربیت معلم آموزش دینی و عربیمرکز چارك

5کاردان فنی شیمی - عملیات پتروشیمیمرکز چارك



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانمرکز چارك

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانمرکز چارك

5کاردان فنی مکانیک - تاسیسات بهداشتی و گازرسانیمرکز چارك

5کاردانی فناوري اطالعات و ارتباطاتمرکز چارك

5کاردانی فنی عملیات پتروشیمیمرکز چارك

5الکتروتکنیکمرکز چالدران

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیمرکز چالدران

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز چالدران

5آموزش و پرورش ابتداییمرکز چالدران

5تربیت بدنیمرکز چالدران

5تربیت بدنی - تربیت بدنیمرکز چالدران

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییمرکز چالدران

5حسابداريمرکز چالدران

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز چالدران

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز چالدران

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريمرکز چالدران

5علمی کاربردي حسابداريمرکز چالدران

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز چالدران

5کاردانی فنی عمران - شبکه و تصفیه خانه آبمرکز چالدران

5کاردان فنی عمران -آب و فاضالبمرکز چالدران

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییمرکز چالدران

5کاردانی حسابداريمرکز چالدران

5کاردانی مدیریت بازرگانیمرکز چالدران

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز چالدران

5کامپیوترمرکز چالدران

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز چالدران

5مدیریت بازرگانیمرکز چالدران

5مدیریت دولتیمرکز چالدران

5مهندسی نرم افزار کامپیوترمرکز چالدران

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز چالدران

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارمرکز چالدران

5نرم افزار کامپیوترمرکز چالدران

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز چالدران

5آموزش و پرورش ابتداییمرکز خاتم

5تربیت معلم آموزش ریاضیمرکز خاتم

5حسابداريمرکز خاتم

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز خاتم

5علمی کاربردي حسابداريمرکز خاتم

5علوم تربیتیمرکز خاتم

5کاردان فنی برق - الکترونیکمرکز خاتم

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانمرکز خاتم

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانمرکز خاتم

5کاردانی حسابداريمرکز خاتم

5کاردانی فنی باغبانی - تولید و فرآوري پستهمرکز خاتم



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردانی فنی برقمرکز خاتم

5کامپیوترمرکز خاتم

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز خاتم

5مدیریت صنعتیمرکز خاتم

5مکانیک خودرومرکز خاتم

5مهندسی اجرایی عمرانمرکز خاتم

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز خاتم

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارمرکز خاتم

5نرم افزار کامپیوترمرکز خاتم

5الکترونیکمرکز خاروانا

5آموزش زبان انگلیسیمرکز خاروانا

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیمرکز خاروانا

5حسابداريمرکز خاروانا

5طراحی و دوخت - طراحی و دوختمرکز خاروانا

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز خاروانا

5علمی کاربردي حسابداريمرکز خاروانا

5علمی کاربردي گرافیک- گرافیکمرکز خاروانا

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز خاروانا

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانمرکز خاروانا

5کاردانی حسابداريمرکز خاروانا

5کارهاي عمومی ساختمانمرکز خاروانا

5کامپیوترمرکز خاروانا

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز خاروانا

5گرافیک-گرافیکمرکز خاروانا

5مهندسی نرم افزار کامپیوترمرکز خاروانا

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز خاروانا

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارمرکز خاروانا

5نرم افزار کامپیوترمرکز خاروانا

5الکتروتکنیکمرکز خداآفرین

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز خداآفرین

5بیمهمرکز خداآفرین

5تربیت معلم آموزش ریاضیمرکز خداآفرین

5حسابداريمرکز خداآفرین

5حقوقمرکز خداآفرین

5زبان وادبیات فارسیمرکز خداآفرین

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز خداآفرین

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريمرکز خداآفرین

5علمی کاربردي حسابداريمرکز خداآفرین

5کاردان فنی برق - الکترونیکمرکز خداآفرین

5کاردان فنی برق - الکترونیکمرکز خداآفرین

5کاردانی آموزش ریاضیمرکز خداآفرین

5کاردانی بیمهمرکز خداآفرین

5کاردانی حسابداريمرکز خداآفرین

5کاردانی فنی برقمرکز خداآفرین



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردانی مدیریت بازرگانیمرکز خداآفرین

5مدیریت آموزشیمرکز خداآفرین

5مدیریت بازرگانیمرکز خداآفرین

5معماريمرکز خداآفرین

5مهندسی نرم افزار کامپیوترمرکز خداآفرین

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعمرکز خداآفرین

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز خداآفرین

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارمرکز خداآفرین

5مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برقمرکز خداآفرین

5مهندسی فناوري شبکه هاي توزیع برقمرکز خداآفرین

5مهندسی معماريمرکز خداآفرین

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز خداآفرین

5الکترونیک عمومیمرکز خرامه

5الکتروتکنیکمرکز خرامه

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز خرامه

5الکترونیک - الکترونیک عمومیمرکز خرامه

5حسابداريمرکز خرامه

5ساخت و تولیدمرکز خرامه

5ساخت و تولید - ماشین افزارمرکز خرامه

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز خرامه

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیمرکز خرامه

5علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارمرکز خرامه

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز خرامه

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريمرکز خرامه

5علمی کاربردي حسابداريمرکز خرامه

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز خرامه

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز خرامه

5کاردانی حسابداريمرکز خرامه

5کاردانی معماريمرکز خرامه

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز خرامه

5کامپیوترمرکز خرامه

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز خرامه

5مدیریت بازرگانیمرکز خرامه

5معماريمرکز خرامه

5مکانیک خودرومرکز خرامه

5مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز خرامه

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديمرکز خرامه

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودرومرکز خرامه

5نرم افزار کامپیوترمرکز خرامه

5نقشه کشی معماريمرکز خرامه

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز خرامه

5امور بانکیمرکز خرمدشت

5حسابداريمرکز خرمدشت

5علمی کاربردي حسابداريمرکز خرمدشت



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردان فنی مکانیک ـتاسیسات تهویه وتبریدمرکز خرمدشت

5کاردانی حسابداريمرکز خرمدشت

5معماريمرکز خرمدشت

5مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز خرمدشت

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز خسروشهر

5الکترونیک - الکترونیک عمومیمرکز خسروشهر

5امور بانکیمرکز خسروشهر

5تربیت بدنیمرکز خسروشهر

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیمرکز خسروشهر

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییمرکز خسروشهر

5تربیت معلم تربیت بدنی و علوم ورزشیمرکز خسروشهر

5حسابداريمرکز خسروشهر

5ساخت و تولیدمرکز خسروشهر

5ساخت و تولید - ماشین افزارمرکز خسروشهر

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز خسروشهر

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز خسروشهر

5علمی کاربردي برق-قدرت گرایش توزیعمرکز خسروشهر

5علمی کاربردي برق - قدرتمرکز خسروشهر

5علمی کاربردي حسابداريمرکز خسروشهر

5علمی کاربردي گرافیک- گرافیکمرکز خسروشهر

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز خسروشهر

5کاردان فنی برق - الکترونیکمرکز خسروشهر

5کاردان فنی برق - الکترونیکمرکز خسروشهر

5کاردان فنی برق - قدرتمرکز خسروشهر

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانمرکز خسروشهر

5کاردان فنی قدرتمرکز خسروشهر

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانمرکز خسروشهر

ـ ساخت و تولیدمرکز خسروشهر 5کاردان فنی مکانیک 

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیمرکز خسروشهر

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییمرکز خسروشهر

5کاردانی مدیریت بازرگانیمرکز خسروشهر

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز خسروشهر

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز خسروشهر

5گرافیک-گرافیکمرکز خسروشهر

5مدیریت بازرگانیمرکز خسروشهر

5معماريمرکز خسروشهر

5مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز خسروشهر

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتمرکز خسروشهر

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتمرکز خسروشهر

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز خسروشهر

5نرم افزار کامپیوترمرکز خسروشهر

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز خسروشهر

5تربیت بدنیمرکز خفر

5تربیت بدنی - تربیت بدنیمرکز خفر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5حسابداريمرکز خفر

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز خفر

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريمرکز خفر

5علمی کاربردي حسابداريمرکز خفر

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز خفر

5کاردانی حسابداريمرکز خفر

5کاردانی معماريمرکز خفر

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز خفر

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز خفر

5معماريمرکز خفر

5نرم افزار کامپیوترمرکز خفر

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز خفر

5الکترونیک عمومیمرکز خمیر

5الکتروتکنیکمرکز خمیر

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز خمیر

5الکترونیک - الکترونیک عمومیمرکز خمیر

5آموزش و پرورش ابتداییمرکز خمیر

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیمرکز خمیر

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییمرکز خمیر

5حسابداريمرکز خمیر

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز خمیر

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیمرکز خمیر

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز خمیر

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريمرکز خمیر

5علمی کاربردي حسابداريمرکز خمیر

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز خمیر

5کاردان فنی الکترونیکمرکز خمیر

5کاردان فنی برق - الکترونیکمرکز خمیر

5کاردان فنی برق - الکترونیکمرکز خمیر

5کاردان فنی برق - قدرتمرکز خمیر

5کاردان فنی شیمی - پاالیشمرکز خمیر

5کاردان فنی قدرتمرکز خمیر

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیمرکز خمیر

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییمرکز خمیر

5کاردانی حسابداريمرکز خمیر

5کاردانی فنی برقمرکز خمیر

5کاردانی فنی پاالیشمرکز خمیر

5کاردانی معماريمرکز خمیر

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز خمیر

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز خمیر

5معماريمرکز خمیر

5نرم افزار کامپیوترمرکز خمیر

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز خمیر

5الکتروتکنیکمرکز خنج



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5تکنولوژي تولیدات دامیمرکز خنج

5دامپزشکیمرکز خنج

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز خنج

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز خنج

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريمرکز خنج

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز خنج

5عمرانمرکز خنج

5کاردانی دامپزشکیمرکز خنج

5کاردانی فنی عمران - بتنمرکز خنج

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانمرکز خنج

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانمرکز خنج

5کاردان فنی مخابراتمرکز خنج

5کاردانی معماريمرکز خنج

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز خنج

5کارهاي عمومی ساختمانمرکز خنج

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز خنج

5معماريمرکز خنج

5مهندسی نرم افزار کامپیوترمرکز خنج

5مهندسی اجرایی عمرانمرکز خنج

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانمرکز خنج

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز خنج

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديمرکز خنج

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارمرکز خنج

5مهندسی عمرانمرکز خنج

5مهندسی عمران-مهندسی آبمرکز خنج

5مهندسی عمران -آبمرکز خنج

5مهندسی معماريمرکز خنج

5نرم افزار کامپیوترمرکز خنج

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز خنج

5الکتروتکنیکمرکز خنداب

5تربیت بدنیمرکز خنداب

5تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرمرکز خنداب

5حسابداريمرکز خنداب

5علمی کاربردي حسابداريمرکز خنداب

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز خنداب

5کاردانی حسابداريمرکز خنداب

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز خنداب

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز خنداب

5نرم افزار کامپیوترمرکز خنداب

5الکتروتکنیکمرکز خواف

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز خواف

5تربیت بدنیمرکز خواف

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز خواف

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز خواف



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز خواف

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز خواف

5کامپیوترمرکز خواف

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز خواف

5مکانیک خودرومرکز خواف

5مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز خواف

5نرم افزار کامپیوترمرکز خواف

5تاسیسات -تهویه مطبوعمرکز خوانسار

5تربیت معلم آموزش علوم تجربیمرکز خوانسار

5حسابداريمرکز خوانسار

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز خوانسار

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانمرکز خوانسار

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز خوانسار

5علمی کاربردي حسابداريمرکز خوانسار

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز خوانسار

5نرم افزار کامپیوترمرکز خوانسار

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز خوانسار

5الکترونیک - الکترونیک عمومیمرکز درگز

5آموزش و پرورش ابتداییمرکز درگز

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییمرکز درگز

5حسابداريمرکز درگز

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز درگز

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیمرکز درگز

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانمرکز درگز

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز درگز

5علمی کاربردي حسابداريمرکز درگز

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز درگز

5کاردان فنی برق - الکترونیکمرکز درگز

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانمرکز درگز

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانمرکز درگز

5کاردانی حسابداريمرکز درگز

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز درگز

5کامپیوترمرکز درگز

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز درگز

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز درگز

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارمرکز درگز

5نرم افزار کامپیوترمرکز درگز

5آموزش زبان انگلیسیمرکز دلفان

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیمرکز دلفان

5حسابداريمرکز دلفان

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز دلفان

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانمرکز دلفان

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانمرکز دلفان

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیمرکز دلفان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردانی حسابداريمرکز دلفان

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز دلفان

5نرم افزار کامپیوترمرکز دلفان

5الکتروتکنیکمرکز دیر

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز دیر

5ایمنی صنعتی و محیط کارمرکز دیر

5تربیت بدنی - مربیگريمرکز دیر

5حسابداريمرکز دیر

5حقوقمرکز دیر

5حقوق - حقوق ثبتیمرکز دیر

5حقوق قضایی - علوم ثبتیمرکز دیر

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز دیر

5علمی - کاربردي حقوق قضایی - علوم ثبتیمرکز دیر

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز دیر

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريمرکز دیر

5علمی کاربردي حسابداريمرکز دیر

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز دیر

5علوم ورزشیمرکز دیر

5کاردان فنی برق - قدرتمرکز دیر

5کاردان فنی شیمی - پاالیشمرکز دیر

5کاردان فنی قدرتمرکز دیر

5کاردانی حسابداريمرکز دیر

5کاردانی علوم ورزشیمرکز دیر

5کاردانی فنی برقمرکز دیر

5کاردانی فنی پاالیشمرکز دیر

5کاردانی معماريمرکز دیر

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز دیر

5کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیمرکز دیر

5کامپیوترمرکز دیر

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز دیر

5معماريمرکز دیر

5مهندسی نرم افزار کامپیوترمرکز دیر

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتمرکز دیر

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتمرکز دیر

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز دیر

5مهندسی حرفه اي ایمنی صنعتیمرکز دیر

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارمرکز دیر

5نرم افزار کامپیوترمرکز دیر

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز دیر

5الکتروتکنیکمرکز رزن

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز رزن

5تربیت بدنیمرکز رزن

5تربیت بدنی - تربیت بدنیمرکز رزن

5حسابداريمرکز رزن



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز رزن

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز رزن

5علمی کاربردي برق - قدرتمرکز رزن

5علمی کاربردي حسابداريمرکز رزن

5کاردانی حسابداريمرکز رزن

5کاردانی فنی برقمرکز رزن

5کامپیوترمرکز رزن

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز رزن

5معماريمرکز رزن

5نرم افزار کامپیوترمرکز رزن

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز رزن

5الکتروتکنیکمرکز روانسر

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز روانسر

5الکترونیک - الکترونیک عمومیمرکز روانسر

5آموزش زبان انگلیسیمرکز روانسر

5تاسیسات -تهویه مطبوعمرکز روانسر

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیمرکز روانسر

5تعمیر و نگهداري خودرومرکز روانسر

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعمرکز روانسر

5حسابداريمرکز روانسر

5حقوق - حقوق ثبتیمرکز روانسر

5حقوق قضایی - علوم ثبتیمرکز روانسر

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز روانسر

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز روانسر

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیمرکز روانسر

5علمی - کاربردي حقوق قضایی - علوم ثبتیمرکز روانسر

5علمی - کاربردي حقوق قضایی گرایش علوم ثبتیمرکز روانسر

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانمرکز روانسر

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز روانسر

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريمرکز روانسر

5علمی کاربردي تعمیر و نگهداري خودرومرکز روانسر

5علمی کاربردي حسابداريمرکز روانسر

5علمی کاربردي معماريمرکز روانسر

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز روانسر

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز روانسر

5عمرانمرکز روانسر

5کاردانی حرفه اي حقوق- حقوق ثبتیمرکز روانسر

5کاردان فنی برق - الکترونیکمرکز روانسر

5کاردان فنی برق - مخابراتمرکز روانسر

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانمرکز روانسر

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانمرکز روانسر

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیمرکز روانسر

5کاردانی حسابداريمرکز روانسر

5کاردانی حقوق قضاییمرکز روانسر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردانی فنی برقمرکز روانسر

5کاردانی فنی مکانیک خودرومرکز روانسر

5کاردانی مدیریت بازرگانیمرکز روانسر

5کاردانی معماريمرکز روانسر

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز روانسر

5کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیمرکز روانسر

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز روانسر

5مدیریت بازرگانیمرکز روانسر

5معماريمرکز روانسر

5مکانیک خودرومرکز روانسر

5مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز روانسر

5مهندسی نرم افزار کامپیوترمرکز روانسر

5مهندسی اجرایی عمرانمرکز روانسر

5مهندسی برقمرکز روانسر

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتمرکز روانسر

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتمرکز روانسر

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیمرکز روانسر

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانمرکز روانسر

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرومرکز روانسر

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز روانسر

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارمرکز روانسر

5مهندسی حرفه اي معماريمرکز روانسر

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودرومرکز روانسر

5مهندسی عمرانمرکز روانسر

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیمرکز روانسر

5مهندسی فناوري مکانیک خودرومرکز روانسر

5نرم افزار کامپیوترمرکز روانسر

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز روانسر

5حسابداريمرکز زنوز

5حسابداريمرکز زواره

5طراحی و دوختمرکز زواره

5طراحی و دوخت - طراحی و دوختمرکز زواره

5علمی کاربردي حسابداريمرکز زواره

5علمی کاربردي گرافیک- گرافیکمرکز زواره

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز زواره

5فتوگرافیک گرافیکمرکز زواره

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانمرکز زواره

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانمرکز زواره

5کاردانی حسابداريمرکز زواره

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز زواره

5کارهاي عمومی ساختمانمرکز زواره

5گرافیک-گرافیکمرکز زواره

5مرمت بناهاي تاریخیمرکز زواره

5مهندسی نرم افزار کامپیوترمرکز زواره



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکمرکز زواره

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز زواره

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديمرکز زواره

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارمرکز زواره

5مهندسی شهرسازيمرکز زواره

5نرم افزار کامپیوترمرکز زواره

5آموزش و پرورش ابتداییمرکز زهک

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییمرکز زهک

5حسابداريمرکز زهک

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییمرکز زهک

5کاردانی حسابداريمرکز زهک

5حسابداريمرکز سامن

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز سامن

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانمرکز سامن

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز سامن

5علمی کاربردي حسابداريمرکز سامن

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز سامن

5عمرانمرکز سامن

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانمرکز سامن

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانمرکز سامن

5کاردانی حسابداريمرکز سامن

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز سامن

5مهندسی برقمرکز سامن

5مهندسی برق- الکترونیکمرکز سامن

5مهندسی شهرسازيمرکز سامن

5مهندسی عمرانمرکز سامن

5مهندسی معماريمرکز سامن

5مهندسی مکانیکمرکز سامن

5نرم افزار کامپیوترمرکز سامن

5نقشه برداريمرکز سامن

5نقشه برداري - نقشه برداريمرکز سامن

5تکنولوژي تولیدات گیاهیمرکز سده

5حسابداريمرکز سده

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانمرکز سده

5مهندسی اجرایی عمرانمرکز سده

5الکتروتکنیکمرکز سرخس

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیمرکز سرخس

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز سرخس

5تربیت بدنیمرکز سرخس

5تربیت بدنی - تربیت بدنیمرکز سرخس

5حسابداريمرکز سرخس

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز سرخس

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز سرخس

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانمرکز سرخس



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی
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5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز سرخس

5علمی کاربردي حسابداريمرکز سرخس

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز سرخس

5عمرانمرکز سرخس

5کاردان فنی الکترونیکمرکز سرخس

5کاردان فنی برق - الکترونیکمرکز سرخس

5کاردان فنی برق - الکترونیکمرکز سرخس

5کاردان فنی عمران - آبشناسیمرکز سرخس

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانمرکز سرخس

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانمرکز سرخس

5کاردان فنی مکانیک - تاسیسات بهداشتی و گازرسانیمرکز سرخس

5کاردانی حسابداريمرکز سرخس

5کاردانی فنی برقمرکز سرخس

5کاردانی فنی عمرانمرکز سرخس

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز سرخس

5کامپیوترمرکز سرخس

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز سرخس

5مهندسی نرم افزار کامپیوترمرکز سرخس

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتمرکز سرخس

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتمرکز سرخس

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز سرخس

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارمرکز سرخس

5نرم افزار کامپیوترمرکز سرخس

5اقتصاد اسالمیمرکز سردرود

5الکتروتکنیکمرکز سردرود

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیمرکز سردرود

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز سردرود

5الکترونیک - الکترونیک عمومیمرکز سردرود

5تربیت بدنیمرکز سردرود

5تربیت بدنی - تربیت بدنیمرکز سردرود

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیمرکز سردرود

5حسابداريمرکز سردرود

5ساخت و تولیدمرکز سردرود

5ساخت و تولید - ماشین ابزارمرکز سردرود

5ساخت و تولید - ماشین افزارمرکز سردرود

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز سردرود

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز سردرود

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیمرکز سردرود

5علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارمرکز سردرود

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانمرکز سردرود

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز سردرود

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريمرکز سردرود

5علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیمرکز سردرود

5علمی کاربردي حسابداريمرکز سردرود



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی کاربردي فناوري اطالعات و ارتباطاتمرکز سردرود

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز سردرود

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز سردرود

5عمرانمرکز سردرود

ـ ساخت و تولیدمرکز سردرود 5کاردان فنی مکانیک 

5کاردانی حسابداريمرکز سردرود

5کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات (ICT)مرکز سردرود

5کاردانی فنی مکانیکمرکز سردرود

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز سردرود

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز سردرود

5مدیریت صنعتیمرکز سردرود

5مدیریت ورزشیمرکز سردرود

5مکانیک خودرومرکز سردرود

5مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز سردرود

5مهندسی نرم افزار کامپیوترمرکز سردرود

5مهندسی اجرایی عمرانمرکز سردرود

5مهندسی برقمرکز سردرود

5مهندسی برق- الکترونیکمرکز سردرود

5مهندسی برق ـ قدرتمرکز سردرود

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکمرکز سردرود

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعمرکز سردرود

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتمرکز سردرود

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتمرکز سردرود

5مهندسی تکنولوژي ساختمانمرکز سردرود

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانمرکز سردرود

5مهندسی تکنولوژي مخابرات- انتقالمرکز سردرود

5مهندسی تکنولوژي معماريمرکز سردرود

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز سردرود

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارمرکز سردرود

5مهندسی حرفه اي معماريمرکز سردرود

5مهندسی عمرانمرکز سردرود

5مهندسی کامپیوترمرکز سردرود

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارمرکز سردرود

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتمرکز سردرود

5نرم افزار کامپیوترمرکز سردرود

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز سردرود

5الکتروتکنیکمرکز سردشت

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیمرکز سردشت

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز سردشت

5امور گمرکیمرکز سردشت

5آموزش زبان انگلیسیمرکز سردشت

5آموزش و پرورش ابتداییمرکز سردشت

5تربیت بدنیمرکز سردشت

5تربیت بدنی - تربیت بدنیمرکز سردشت



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5تربیت بدنی - مربیگريمرکز سردشت

5تربیت بدنی -مدیریتمرکز سردشت

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیمرکز سردشت

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییمرکز سردشت

5حسابداريمرکز سردشت

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز سردشت

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز سردشت

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانمرکز سردشت

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز سردشت

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريمرکز سردشت

5علمی کاربردي حسابداريمرکز سردشت

5علمی کاربردي معماريمرکز سردشت

5علوم ورزشیمرکز سردشت

5عمرانمرکز سردشت

5کاردان فنی برق - الکترونیکمرکز سردشت

5کاردان فنی برق - مخابراتمرکز سردشت

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانمرکز سردشت

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانمرکز سردشت

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیمرکز سردشت

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییمرکز سردشت

5کاردانی حسابداريمرکز سردشت

5کاردانی علوم ورزشیمرکز سردشت

5کاردانی فنی برقمرکز سردشت

5کاردانی مدیریت بازرگانیمرکز سردشت

5کاردانی معماريمرکز سردشت

5کامپیوترمرکز سردشت

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز سردشت

5مدیریت بازرگانیمرکز سردشت

5مدیریت خانوادهمرکز سردشت

5مدیریت دولتیمرکز سردشت

5معماريمرکز سردشت

5مهندسی نرم افزار کامپیوترمرکز سردشت

5مهندسی اجرایی عمرانمرکز سردشت

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکمرکز سردشت

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانمرکز سردشت

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز سردشت

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديمرکز سردشت

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارمرکز سردشت

5مهندسی حرفه اي معماريمرکز سردشت

5نرم افزار کامپیوترمرکز سردشت

5نقشه کشی معماريمرکز سردشت

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز سردشت

5آمارمرکز سرعین

5آموزش زبان انگلیسیمرکز سرعین



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5بیمهمرکز سرعین

5حسابداريمرکز سرعین

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريمرکز سرعین

5علمی کاربردي حسابداريمرکز سرعین

5علمی کاربردي عمران ـ آبشناسیمرکز سرعین

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز سرعین

5کاردانی حسابداريمرکز سرعین

5کاردانی فنی عمرانمرکز سرعین

5گردشگريمرکز سرعین

5مدیریت صنعتی کاربرديمرکز سرعین

5معماريمرکز سرعین

5نرم افزار کامپیوترمرکز سرعین

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز سرعین

5الکترونیک عمومیمرکز سلسله

5الکتروتکنیکمرکز سلسله

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز سلسله

5الکترونیک - الکترونیک عمومیمرکز سلسله

5آموزش زبان انگلیسیمرکز سلسله

5تربیت بدنیمرکز سلسله

5تربیت بدنی - تربیت بدنیمرکز سلسله

5تربیت بدنی - مربیگريمرکز سلسله

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیمرکز سلسله

5تربیت معلم آموزش ریاضیمرکز سلسله

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیمرکز سلسله

5حسابداريمرکز سلسله

5حسابداري - حسابرسیمرکز سلسله

5حسابداري -دولتیمرکز سلسله

5حقوقمرکز سلسله

5ریاضیمرکز سلسله

5ساختمانمرکز سلسله

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز سلسله

5سخت افزار کامپیوترمرکز سلسله

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز سلسله

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیمرکز سلسله

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانمرکز سلسله

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز سلسله

5علمی کاربردي حسابداريمرکز سلسله

5علمی کاربردي سخت افزارکامپیوترمرکز سلسله

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز سلسله

5علوم قضاییمرکز سلسله

5علوم ورزشیمرکز سلسله

5عمرانمرکز سلسله

5کاردانی فنی عمران - بتنمرکز سلسله

5کاردان فنی الکترونیکمرکز سلسله



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردان فنی برق - الکترونیکمرکز سلسله

5کاردان فنی برق - الکترونیکمرکز سلسله

5کاردان فنی برق - قدرتمرکز سلسله

5کاردان فنی ساختمانهاي بتنیمرکز سلسله

5کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیمرکز سلسله

5کاردان فنی قدرتمرکز سلسله

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیمرکز سلسله

5کاردانی حسابداريمرکز سلسله

5کاردانی علوم ورزشیمرکز سلسله

5کاردانی فنی برقمرکز سلسله

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز سلسله

5کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیمرکز سلسله

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز سلسله

5مدیریت بازرگانیمرکز سلسله

5مهندسی نرم افزار کامپیوترمرکز سلسله

5مهندسی اجرایی عمرانمرکز سلسله

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتمرکز سلسله

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتمرکز سلسله

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز سلسله

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارمرکز سلسله

5مهندسی عمرانمرکز سلسله

5مهندسی کامپیوترمرکز سلسله

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارمرکز سلسله

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتمرکز سلسله

5نرم افزار کامپیوترمرکز سلسله

5الکترونیک عمومیمرکز سنقروکلیائی

5الکتروتکنیکمرکز سنقروکلیائی

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیمرکز سنقروکلیائی

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز سنقروکلیائی

5الکترونیکمرکز سنقروکلیائی

5الکترونیک - الکترونیک عمومیمرکز سنقروکلیائی

5آمارمرکز سنقروکلیائی

5آموزش زبان انگلیسیمرکز سنقروکلیائی

5آموزش و پرورش ابتداییمرکز سنقروکلیائی

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیمرکز سنقروکلیائی

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییمرکز سنقروکلیائی

5حسابداريمرکز سنقروکلیائی

5حقوقمرکز سنقروکلیائی

5ساختمانمرکز سنقروکلیائی

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز سنقروکلیائی

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز سنقروکلیائی

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانمرکز سنقروکلیائی

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز سنقروکلیائی

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريمرکز سنقروکلیائی



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیمرکز سنقروکلیائی

5علمی کاربردي برق - الکترونیک وابزار دقیقمرکز سنقروکلیائی

5علمی کاربردي حسابداريمرکز سنقروکلیائی

5علمی کاربردي فناوري اطالعات و ارتباطاتمرکز سنقروکلیائی

5علمی کاربردي معماريمرکز سنقروکلیائی

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز سنقروکلیائی

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز سنقروکلیائی

5عمرانمرکز سنقروکلیائی

5کاردان فنی الکترونیکمرکز سنقروکلیائی

5کاردان فنی برق - الکترونیکمرکز سنقروکلیائی

5کاردان فنی برق - الکترونیکمرکز سنقروکلیائی

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانمرکز سنقروکلیائی

5کاردان فنی عمران ـ نقشه برداري ( ژئودزي)مرکز سنقروکلیائی

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانمرکز سنقروکلیائی

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیمرکز سنقروکلیائی

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییمرکز سنقروکلیائی

5کاردانی حسابداريمرکز سنقروکلیائی

5کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات (ICT)مرکز سنقروکلیائی

5کاردانی فنی برقمرکز سنقروکلیائی

5کاردانی مدیریت بازرگانیمرکز سنقروکلیائی

5کاردانی معماريمرکز سنقروکلیائی

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز سنقروکلیائی

5کاردانی نقشه برداريمرکز سنقروکلیائی

5کامپیوترمرکز سنقروکلیائی

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز سنقروکلیائی

5مدیریت بازرگانیمرکز سنقروکلیائی

5معماريمرکز سنقروکلیائی

5مکانیک خودرومرکز سنقروکلیائی

5مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز سنقروکلیائی

5مهندسی نرم افزار کامپیوترمرکز سنقروکلیائی

5مهندسی اجرایی عمرانمرکز سنقروکلیائی

5مهندسی برقمرکز سنقروکلیائی

5مهندسی برق- الکترونیکمرکز سنقروکلیائی

5مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیکمرکز سنقروکلیائی

5مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالمرکز سنقروکلیائی

مرکز سنقروکلیائی

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5مخابرات نوري

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکمرکز سنقروکلیائی

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتمرکز سنقروکلیائی

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتمرکز سنقروکلیائی

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیمرکز سنقروکلیائی

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانمرکز سنقروکلیائی

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز سنقروکلیائی

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارمرکز سنقروکلیائی



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی حرفه اي معماريمرکز سنقروکلیائی

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیمرکز سنقروکلیائی

5نرم افزار کامپیوترمرکز سنقروکلیائی

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز سنقروکلیائی

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییمرکز سولدوز

5حسابداريمرکز سولدوز

5کاردان فنی برق - الکترونیکمرکز سولدوز

5کاردان فنی برق - مخابراتمرکز سولدوز

5کاردانی حسابداريمرکز سولدوز

5کاردانی فنی برقمرکز سولدوز

5مدیریت بازرگانیمرکز سولدوز

5مدیریت دولتیمرکز سولدوز

5معماريمرکز سولدوز

5الکترونیک عمومیمرکز سیاهکل

5الکتروتکنیکمرکز سیاهکل

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز سیاهکل

5الکترونیک - الکترونیک عمومیمرکز سیاهکل

5آمارمرکز سیاهکل

5تربیت بدنیمرکز سیاهکل

5تربیت بدنی - تربیت بدنیمرکز سیاهکل

5تربیت بدنی - مربیگريمرکز سیاهکل

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیمرکز سیاهکل

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیمرکز سیاهکل

5حسابداريمرکز سیاهکل

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز سیاهکل

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز سیاهکل

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانمرکز سیاهکل

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز سیاهکل

5علمی کاربردي حسابداريمرکز سیاهکل

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز سیاهکل

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز سیاهکل

5عمرانمرکز سیاهکل

5کاردانی حسابداريمرکز سیاهکل

5کاردانی علوم ورزشیمرکز سیاهکل

5کاردانی معماريمرکز سیاهکل

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز سیاهکل

5کامپیوترمرکز سیاهکل

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز سیاهکل

5معماريمرکز سیاهکل

5مکانیک خودرومرکز سیاهکل

5مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز سیاهکل

5مهندسی نرم افزار کامپیوترمرکز سیاهکل

5مهندسی اجرایی عمرانمرکز سیاهکل



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتمرکز سیاهکل

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتمرکز سیاهکل

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیمرکز سیاهکل

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرومرکز سیاهکل

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز سیاهکل

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارمرکز سیاهکل

5مهندسی حرفه اي معماريمرکز سیاهکل

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودرومرکز سیاهکل

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیمرکز سیاهکل

5مهندسی فناوري مکانیک خودرومرکز سیاهکل

5نرم افزار کامپیوترمرکز سیاهکل

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز سیاهکل

5امور اداريمرکز سیریک

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز سیریک

5علمی کاربردي امور اداريمرکز سیریک

5عمرانمرکز سیریک

5کاردان فنی برق - الکترونیکمرکز سیریک

5کاردان فنی برق - الکترونیکمرکز سیریک

5کاردان فنی مکانیک ـ جوشکاريمرکز سیریک

5کاردانی صنایع - ایمنی صنعتیمرکز سیریک

5کاردانی فنی برقمرکز سیریک

5نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیمرکز سیریک

5تکنولوژي موادغذاییمرکز سیس

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز سیس

5کاردان فنی صنایع غذاییمرکز سیس

5کاردان فنی مکانیک ـتاسیسات تهویه وتبریدمرکز سیس

5الکتروتکنیکمرکز شازند

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیمرکز شازند

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز شازند

5امور بانکیمرکز شازند

5تربیت بدنیمرکز شازند

5تربیت بدنی - تربیت بدنیمرکز شازند

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیمرکز شازند

5حسابداريمرکز شازند

5حقوقمرکز شازند

5حقوق عمومیمرکز شازند

5ساخت و تولیدمرکز شازند

5ساخت و تولید - ماشین افزارمرکز شازند

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز شازند

5علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارمرکز شازند

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز شازند

5علمی کاربردي حسابداريمرکز شازند

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز شازند

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز شازند



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردان فنی الکترونیکمرکز شازند

5کاردان فنی برق - الکترونیکمرکز شازند

5کاردان فنی برق - الکترونیکمرکز شازند

5کاردانی حسابداريمرکز شازند

5کاردانی فنی برقمرکز شازند

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز شازند

5کامپیوترمرکز شازند

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز شازند

5مدیریت بازرگانیمرکز شازند

5مکانیک خودرومرکز شازند

5مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز شازند

5مهندسی برقمرکز شازند

5مهندسی برق- الکترونیکمرکز شازند

5مهندسی برق - کنترلمرکز شازند

5مهندسی برق ـ قدرتمرکز شازند

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکمرکز شازند

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعمرکز شازند

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتمرکز شازند

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتمرکز شازند

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقمرکز شازند

5مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برقمرکز شازند

5مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقمرکز شازند

5نرم افزار کامپیوترمرکز شازند

5الکتروتکنیکمرکز شال

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز شال

5الکترونیک - الکترونیک عمومیمرکز شال

5تربیت بدنیمرکز شال

5تربیت بدنی - تربیت بدنیمرکز شال

5تربیت بدنی - مربیگريمرکز شال

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیمرکز شال

5حسابداريمرکز شال

5حقوقمرکز شال

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز شال

5صنایع - ایمنی صنعتیمرکز شال

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز شال

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانمرکز شال

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز شال

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريمرکز شال

5علمی کاربردي حسابداريمرکز شال

5علمی کاربردي شهرسازيمرکز شال

5علمی کاربردي گرافیک- گرافیکمرکز شال

5علمی کاربردي معماريمرکز شال

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز شال



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علوم ورزشیمرکز شال

5عمرانمرکز شال

5کاردانی حرفه اي هنرهاي تجسمی - گرافیکمرکز شال

5کاردان فنی برق - الکترونیکمرکز شال

5کاردان فنی مکانیک ـ جوشکاريمرکز شال

5کاردانی حسابداريمرکز شال

5کاردانی صنایع - ایمنی صنعتیمرکز شال

5کاردانی فنی برقمرکز شال

5کاردانی معماريمرکز شال

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز شال

5گرافیک-گرافیکمرکز شال

5معماريمرکز شال

5مکانیک خودرومرکز شال

5مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز شال

5مهندسی نرم افزار کامپیوترمرکز شال

5مهندسی اجرایی عمرانمرکز شال

5مهندسی برقمرکز شال

5مهندسی برق- الکترونیکمرکز شال

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکمرکز شال

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتمرکز شال

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتمرکز شال

5مهندسی تکنولوژي جوشکاريمرکز شال

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانمرکز شال

5مهندسی تکنولوژي متالورژي-ذوب فلزاتمرکز شال

5مهندسی تکنولوژي معماريمرکز شال

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرومرکز شال

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز شال

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارمرکز شال

5مهندسی حرفه اي معماريمرکز شال

5مهندسی شهرسازيمرکز شال

5مهندسی عمرانمرکز شال

5مهندسی فناوري اطالعاتمرکز شال

5مهندسی کامپیوترمرکز شال

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتمرکز شال

5مهندسی معماريمرکز شال

5نرم افزار کامپیوترمرکز شال

5نقشه برداريمرکز شال

5نقشه برداري - نقشه برداريمرکز شال

5نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیمرکز شال

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز شال

5هنرهاي تجسمی - گرافیکمرکز شال

5تکنولوژي ماشینهاي کشاورزيمرکز ششده و قره بالغ

5تکنولوژي موادغذاییمرکز ششده و قره بالغ

5حسابداريمرکز ششده و قره بالغ



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5ساخت و تولید - ماشین افزارمرکز ششده و قره بالغ

5صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییمرکز ششده و قره بالغ

5علمی کاربردي حسابداريمرکز ششده و قره بالغ

5علمی کاربردي طراحی و تکنولوژي دوختمرکز ششده و قره بالغ

5علوم قضاییمرکز ششده و قره بالغ

5کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیمرکز ششده و قره بالغ

5کاردانی حسابداريمرکز ششده و قره بالغ

5کاردانی فنی ابزار دقیقمرکز ششده و قره بالغ

5مدیریت بازرگانیمرکز ششده و قره بالغ

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقمرکز ششده و قره بالغ

5مهندسی ماشین هاي کشاورزيمرکز ششده و قره بالغ

5نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیمرکز ششده و قره بالغ

5الکتروتکنیکمرکز شوش

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیمرکز شوش

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز شوش

5آموزش زبان انگلیسیمرکز شوش

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیمرکز شوش

5حسابداريمرکز شوش

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز شوش

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز شوش

5علمی کاربردي حسابداريمرکز شوش

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز شوش

5علوم ورزشیمرکز شوش

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانمرکز شوش

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز شوش

5مکانیک خودرومرکز شوش

5مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز شوش

5مهندسی نرم افزار کامپیوترمرکز شوش

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتمرکز شوش

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتمرکز شوش

5مهندسی فناوري مکانیک خودرومرکز شوش

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارمرکز شوش

5مهندسی مکانیکمرکز شوش

5نرم افزار کامپیوترمرکز شوش

5تربیت مترجم زبان انگلیسیمرکز شهریار

5تکنولوژي صنایع غذاییمرکز شهریار

5تکنولوژي موادغذاییمرکز شهریار

5حسابداريمرکز شهریار

5حقوقمرکز شهریار

5حقوق - حقوق ثبتیمرکز شهریار

5ریاضی کاربردي - ریاضی مالیمرکز شهریار

5زمین شناسیمرکز شهریار

5شیمی - شیمی داروییمرکز شهریار



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5شیمی داروییمرکز شهریار

5صنایع غذاییمرکز شهریار

5علمی کاربردي حسابداريمرکز شهریار

5کاردان فنی صنایع غذاییمرکز شهریار

5کاردانی تکنولوژي صنایع غذاییمرکز شهریار

5کاردانی حسابداريمرکز شهریار

5کاردانی مدیریت بازرگانیمرکز شهریار

5کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیمرکز شهریار

5مترجمی زبان انگلیسیمرکز شهریار

5مدیریت اجراییمرکز شهریار

5مدیریت بازرگانیمرکز شهریار

5مدیریت کسب و کار - رفتار سازمانی و منابع انسانیمرکز شهریار

5مدیریت کسب و کارهاي کوچکمرکز شهریار

5مدیریت مالیمرکز شهریار

5مهندسی علوم و صنایع غذاییمرکز شهریار

5مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییمرکز شهریار

5الکتروتکنیکمرکز شهمیرزاد

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز شهمیرزاد

5امور اداريمرکز شهمیرزاد

5تبریدمرکز شهمیرزاد

5تربیت بدنیمرکز شهمیرزاد

5تربیت بدنی - تربیت بدنیمرکز شهمیرزاد

5تربیت بدنی -مدیریتمرکز شهمیرزاد

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیمرکز شهمیرزاد

5حسابداريمرکز شهمیرزاد

5حقوقمرکز شهمیرزاد

5ساخت و تولیدمرکز شهمیرزاد

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز شهمیرزاد

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز شهمیرزاد

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانمرکز شهمیرزاد

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريمرکز شهمیرزاد

5علمی کاربردي امور اداريمرکز شهمیرزاد

5علمی کاربردي حسابداريمرکز شهمیرزاد

5علمی کاربردي معماريمرکز شهمیرزاد

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز شهمیرزاد

5علوم ورزشیمرکز شهمیرزاد

5عمرانمرکز شهمیرزاد

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانمرکز شهمیرزاد

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانمرکز شهمیرزاد

5کاردانی حرفه اي مدیریت - امور اداريمرکز شهمیرزاد

5کاردانی حسابداريمرکز شهمیرزاد

5کاردانی علوم ورزشیمرکز شهمیرزاد

5کاردانی معماريمرکز شهمیرزاد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز شهمیرزاد

5معماريمرکز شهمیرزاد

5مهندسی اجرایی عمرانمرکز شهمیرزاد

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانمرکز شهمیرزاد

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقمرکز شهمیرزاد

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ساخت و تولیدمرکز شهمیرزاد

5مهندسی حرفه اي معماريمرکز شهمیرزاد

5مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقمرکز شهمیرزاد

5مهندسی کامپیوترمرکز شهمیرزاد

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارمرکز شهمیرزاد

5مهندسی معماريمرکز شهمیرزاد

5نرم افزار کامپیوترمرکز شهمیرزاد

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز شهمیرزاد

5الکتروتکنیکمرکز شیرگاه

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیمرکز شیرگاه

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز شیرگاه

5الکترونیک - برق صنعتیمرکز شیرگاه

5تربیت بدنیمرکز شیرگاه

5تربیت بدنی - تربیت بدنیمرکز شیرگاه

5تربیت بدنی - مربیگريمرکز شیرگاه

5تربیت بدنی وعلوم ورزشیمرکز شیرگاه

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیمرکز شیرگاه

5علمی کاربردي معماريمرکز شیرگاه

5کاردانی علوم ورزشیمرکز شیرگاه

5کامپیوترمرکز شیرگاه

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز شیرگاه

5معماريمرکز شیرگاه

5مکانیک خودرومرکز شیرگاه

5مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز شیرگاه

5مهندسی نرم افزار کامپیوترمرکز شیرگاه

5مهندسی برقمرکز شیرگاه

مرکز شیرگاه

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5سیستمهاي تحت شبکه

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعمرکز شیرگاه

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتمرکز شیرگاه

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتمرکز شیرگاه

5مهندسی تکنولوژي بهره برداري نیروگاهمرکز شیرگاه

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیمرکز شیرگاه

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارمرکز شیرگاه

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقمرکز شیرگاه

5مهندسی تکنولوژي معماريمرکز شیرگاه

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرومرکز شیرگاه

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز شیرگاه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارمرکز شیرگاه

5مهندسی فناوري بهره برداري نیروگاهمرکز شیرگاه

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیمرکز شیرگاه

5مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارمرکز شیرگاه

5مهندسی فناوري مکانیک خودرومرکز شیرگاه

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتمرکز شیرگاه

5مهندسی معماريمرکز شیرگاه

5نرم افزار کامپیوترمرکز شیرگاه

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز شیرگاه

5الکتروتکنیکمرکز شیروان و چرداول

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز شیروان و چرداول

5الکترونیک - برق صنعتیمرکز شیروان و چرداول

5باستان شناسیمرکز شیروان و چرداول

5تربیت بدنی - مربیگريمرکز شیروان و چرداول

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیمرکز شیروان و چرداول

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیمرکز شیروان و چرداول

5حسابداريمرکز شیروان و چرداول

5زبان وادبیات فارسیمرکز شیروان و چرداول

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز شیروان و چرداول

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز شیروان و چرداول

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريمرکز شیروان و چرداول

5علمی کاربردي حسابداريمرکز شیروان و چرداول

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز شیروان و چرداول

5عمرانمرکز شیروان و چرداول

5کاردان فنی شیمی - عملیات پتروشیمیمرکز شیروان و چرداول

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانمرکز شیروان و چرداول

5کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیمرکز شیروان و چرداول

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانمرکز شیروان و چرداول

5کاردان فنی مکانیک ـ ماشین ابزارمرکز شیروان و چرداول

5کاردانی حسابداريمرکز شیروان و چرداول

5کاردانی علوم ورزشیمرکز شیروان و چرداول

5کاردانی فنی مکانیکمرکز شیروان و چرداول

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز شیروان و چرداول

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز شیروان و چرداول

5مهندسی نرم افزار کامپیوترمرکز شیروان و چرداول

5مهندسی اجرایی عمرانمرکز شیروان و چرداول

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز شیروان و چرداول

5نرم افزار کامپیوترمرکز شیروان و چرداول

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز شیروان و چرداول

5علمی کاربردي معماريمرکز صباشهر

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز صباشهر

5معماريمرکز صباشهر

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز صباشهر

5مهندسی عمرانمرکز صباشهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی کامپیوترمرکز صباشهر

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارمرکز صباشهر

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز ضیاء آباد

5تربیت کودكمرکز ضیاء آباد

5تربیت بدنیمرکز ضیاء آباد

5تربیت بدنی - تربیت بدنیمرکز ضیاء آباد

5تربیت بدنی - مربیگريمرکز ضیاء آباد

5تربیت بدنی -مدیریتمرکز ضیاء آباد

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییمرکز ضیاء آباد

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز ضیاء آباد

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییمرکز ضیاء آباد

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز ضیاء آباد

5مربی بهداشت مدارسمرکز ضیاء آباد

5مربی بهداشت مدارسمرکز ضیاء آباد

5مربی کودكمرکز ضیاء آباد

5مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز ضیاء آباد

5حسابداريمرکز طارم

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز طارم

5علمی کاربردي حسابداريمرکز طارم

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز طارم

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز طارم

5مکانیک خودرومرکز طارم

5مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز طارم

5مهندسی نرم افزار کامپیوترمرکز طارم

5مهندسی اجرایی عمرانمرکز طارم

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز طارم

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارمرکز طارم

5نرم افزار کامپیوترمرکز طارم

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیمرکز طالقان

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز طالقان

5الکترونیک-رادیو و تلویزیونمرکز طالقان

5الکترونیک - الکترونیک عمومیمرکز طالقان

5حسابداريمرکز طالقان

5حقوقمرکز طالقان

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز طالقان

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريمرکز طالقان

5علمی کاربردي حسابداريمرکز طالقان

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز طالقان

5کاردان فنی برق - الکترونیکمرکز طالقان

5کاردان فنی برق - قدرتمرکز طالقان

5کاردان فنی برق - مخابراتمرکز طالقان

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانمرکز طالقان

5کاردان فنی قدرتمرکز طالقان

5کاردانی حسابداريمرکز طالقان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردانی مدیریت بازرگانیمرکز طالقان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز طالقان

5مدیریت بازرگانیمرکز طالقان

5مهندسی برقمرکز طالقان

5مهندسی برق- الکترونیکمرکز طالقان

5مهندسی کامپیوترمرکز طالقان

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارمرکز طالقان

5نرم افزار کامپیوترمرکز طالقان

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز طالقان

5الکتروتکنیکمرکز عنبرآباد

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیمرکز عنبرآباد

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز عنبرآباد

5تربیت بدنی - مربیگريمرکز عنبرآباد

5تربیت بدنی -مدیریتمرکز عنبرآباد

5علوم ورزشیمرکز عنبرآباد

5کاردانی علوم ورزشیمرکز عنبرآباد

5الکتروتکنیکمرکز فراشبند

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز فراشبند

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز فراشبند

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز فراشبند

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريمرکز فراشبند

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز فراشبند

5کاردانی معماريمرکز فراشبند

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز فراشبند

5کامپیوترمرکز فراشبند

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز فراشبند

5مدیریت بازرگانیمرکز فراشبند

5معماريمرکز فراشبند

5مهندسی نرم افزار کامپیوترمرکز فراشبند

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعمرکز فراشبند

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز فراشبند

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارمرکز فراشبند

5مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برقمرکز فراشبند

5مهندسی فناوري شبکه هاي توزیع برقمرکز فراشبند

5نرم افزار کامپیوترمرکز فراشبند

5نقشه کشی معماريمرکز فراشبند

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز فراشبند

5الکتروتکنیکمرکز فریمان

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز فریمان

5برق - قدرتمرکز فریمان

5تربیت بدنیمرکز فریمان

5تربیت بدنی - تربیت بدنیمرکز فریمان

5تربیت بدنی وعلوم ورزشیمرکز فریمان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیمرکز فریمان

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیمرکز فریمان

5تربیت معلم آموزش علوم تجربیمرکز فریمان

5حسابداريمرکز فریمان

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز فریمان

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز فریمان

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانمرکز فریمان

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز فریمان

5علمی کاربردي برق - قدرتمرکز فریمان

5علمی کاربردي حسابداريمرکز فریمان

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز فریمان

5عمرانمرکز فریمان

5کاردانی حسابداريمرکز فریمان

5کاردانی فنی برقمرکز فریمان

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز فریمان

5کامپیوترمرکز فریمان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز فریمان

5مهندسی نرم افزار کامپیوترمرکز فریمان

5مهندسی اجرایی عمرانمرکز فریمان

5مهندسی برقمرکز فریمان

5مهندسی برق ـ قدرتمرکز فریمان

5مهندسی عمرانمرکز فریمان

5مهندسی کامپیوترمرکز فریمان

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارمرکز فریمان

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتمرکز فریمان

5نرم افزار کامپیوترمرکز فریمان

5الکتروتکنیکمرکز قادرآباد

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز قادرآباد

5الکترونیکمرکز قادرآباد

5الکترونیک - الکترونیک عمومیمرکز قادرآباد

5آموزش ریاضیمرکز قادرآباد

5باستان شناسیمرکز قادرآباد

5تاریخ -تاریخ اسالممرکز قادرآباد

5تربیت بدنی - مربیگريمرکز قادرآباد

5تربیت معلم آموزش ریاضیمرکز قادرآباد

5تکنولوژي محیط زیستمرکز قادرآباد

5حقوقمرکز قادرآباد

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز قادرآباد

5علمی کاربردي تولیدوبهره برداري از گیاهان دارویی و معطرمرکز قادرآباد

5علمی کاربردي شهرسازيمرکز قادرآباد

5علمی کاربردي معماريمرکز قادرآباد

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز قادرآباد

5علوم ورزشیمرکز قادرآباد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردان فنی عمران ـ نقشه برداري ( ژئودزي)مرکز قادرآباد

5کاردانی حرفه اي تربیت مربی پیش دبستانیمرکز قادرآباد

5کاردانی شهرسازيمرکز قادرآباد

5کاردانی علوم ورزشیمرکز قادرآباد

5کاردانی نقشه برداريمرکز قادرآباد

5کامپیوترمرکز قادرآباد

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز قادرآباد

5معماريمرکز قادرآباد

5نرم افزار کامپیوترمرکز قادرآباد

5الکترونیک عمومیمرکز قرچک ورامین

5الکتروتکنیکمرکز قرچک ورامین

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیمرکز قرچک ورامین

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز قرچک ورامین

5الکترونیک-رادیو و تلویزیونمرکز قرچک ورامین

5الکترونیک - الکترونیک عمومیمرکز قرچک ورامین

5آموزش و پرورش ابتداییمرکز قرچک ورامین

5تربیت بدنیمرکز قرچک ورامین

5تربیت بدنی - تربیت بدنیمرکز قرچک ورامین

5تربیت بدنی - مربیگريمرکز قرچک ورامین

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیمرکز قرچک ورامین

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییمرکز قرچک ورامین

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیمرکز قرچک ورامین

5تکنولوژي تولیدات دامیمرکز قرچک ورامین

5حسابداريمرکز قرچک ورامین

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز قرچک ورامین

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیمرکز قرچک ورامین

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز قرچک ورامین

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريمرکز قرچک ورامین

5علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیمرکز قرچک ورامین

5علمی کاربردي حسابداريمرکز قرچک ورامین

5علمی کاربردي معماريمرکز قرچک ورامین

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز قرچک ورامین

5علوم ورزشیمرکز قرچک ورامین

5فتوگرافیک گرافیکمرکز قرچک ورامین

5کاردان فنی الکترونیکمرکز قرچک ورامین

5کاردان فنی برق - الکترونیکمرکز قرچک ورامین

5کاردان فنی برق - الکترونیکمرکز قرچک ورامین

5کاردان فنی برق - قدرتمرکز قرچک ورامین

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانمرکز قرچک ورامین

5کاردان فنی قدرتمرکز قرچک ورامین

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانمرکز قرچک ورامین

5کاردان فنی مکانیک -صنایع اتومبیلمرکز قرچک ورامین

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیمرکز قرچک ورامین

5کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیمرکز قرچک ورامین



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییمرکز قرچک ورامین

5کاردانی حسابداريمرکز قرچک ورامین

5کاردانی علوم ورزشیمرکز قرچک ورامین

5کاردانی فنی برقمرکز قرچک ورامین

5کاردانی فنی مکانیکمرکز قرچک ورامین

5کاردانی مدیریت بازرگانیمرکز قرچک ورامین

5کاردانی معماريمرکز قرچک ورامین

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز قرچک ورامین

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز قرچک ورامین

5گرافیک-گرافیکمرکز قرچک ورامین

5مدیریت بازرگانیمرکز قرچک ورامین

5معماريمرکز قرچک ورامین

5مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز قرچک ورامین

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتمرکز قرچک ورامین

5مهندسی تکنولوژي معماريمرکز قرچک ورامین

5نرم افزار کامپیوترمرکز قرچک ورامین

5نقاشیمرکز قرچک ورامین

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز قرچک ورامین

5هنرهاي تجسمی - گرافیکمرکز قرچک ورامین

5هنرهاي تجسمی ـ نقاشیمرکز قرچک ورامین

5الکتروتکنیکمرکز قروه درجزین

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز قروه درجزین

5آموزش و پرورش ابتداییمرکز قروه درجزین

5تربیت بدنیمرکز قروه درجزین

5حسابداريمرکز قروه درجزین

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز قروه درجزین

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز قروه درجزین

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريمرکز قروه درجزین

5علمی کاربردي حسابداريمرکز قروه درجزین

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز قروه درجزین

5کاردانی حسابداريمرکز قروه درجزین

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز قروه درجزین

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز قروه درجزین

5معماريمرکز قروه درجزین

5مهندسی حرفه اي معماريمرکز قروه درجزین

5نرم افزار کامپیوترمرکز قروه درجزین

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز قروه درجزین

5الکترونیک عمومیمرکز قره ضیاالدین

5الکتروتکنیکمرکز قره ضیاالدین

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز قره ضیاالدین

5الکترونیک - الکترونیک عمومیمرکز قره ضیاالدین

5امور بانکیمرکز قره ضیاالدین

5آموزش راهنمایی و مشاورهمرکز قره ضیاالدین

5آموزش و پرورش ابتداییمرکز قره ضیاالدین



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیمرکز قره ضیاالدین

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییمرکز قره ضیاالدین

5تکنولوژي تولیدات دامیمرکز قره ضیاالدین

5تکنولوژي صنایع غذاییمرکز قره ضیاالدین

5حسابداريمرکز قره ضیاالدین

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز قره ضیاالدین

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز قره ضیاالدین

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانمرکز قره ضیاالدین

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز قره ضیاالدین

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريمرکز قره ضیاالدین

5علمی کاربردي حسابداريمرکز قره ضیاالدین

5علمی کاربردي عمران-آب وفاضالبمرکز قره ضیاالدین

5علمی کاربردي معماريمرکز قره ضیاالدین

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز قره ضیاالدین

5عمرانمرکز قره ضیاالدین

5عمران - آب و فاضالبمرکز قره ضیاالدین

5کاردانی فنی عمران - شبکه و تصفیه خانه آبمرکز قره ضیاالدین

5کاردان فنی صنایع غذاییمرکز قره ضیاالدین

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییمرکز قره ضیاالدین

5کاردانی فنی عمرانمرکز قره ضیاالدین

5کامپیوترمرکز قره ضیاالدین

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز قره ضیاالدین

5مدیریت بازرگانیمرکز قره ضیاالدین

5مدیریت دولتیمرکز قره ضیاالدین

5مدیریت صنعتیمرکز قره ضیاالدین

5معماريمرکز قره ضیاالدین

5مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز قره ضیاالدین

5مهندسی نرم افزار کامپیوترمرکز قره ضیاالدین

مرکز قره ضیاالدین

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5انتقال

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکمرکز قره ضیاالدین

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتمرکز قره ضیاالدین

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتمرکز قره ضیاالدین

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ساخت و تولیدمرکز قره ضیاالدین

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز قره ضیاالدین

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارمرکز قره ضیاالدین

5مهندسی معماريمرکز قره ضیاالدین

5نرم افزار کامپیوترمرکز قره ضیاالدین

5نقشه کشی معماريمرکز قره ضیاالدین

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز قره ضیاالدین

5الکتروتکنیکمرکز قصرشیرین

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیمرکز قصرشیرین

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز قصرشیرین

5امور زراعی و باغیمرکز قصرشیرین



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5امور زراعی و باغی-تکنولوژي تولیدات زراعیمرکز قصرشیرین

5آموزش و پرورش ابتداییمرکز قصرشیرین

5تربیت بدنیمرکز قصرشیرین

5تربیت بدنی - تربیت بدنیمرکز قصرشیرین

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیمرکز قصرشیرین

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیمرکز قصرشیرین

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییمرکز قصرشیرین

5تکنولوژي شیالتمرکز قصرشیرین

5حسابداريمرکز قصرشیرین

5ساختمانمرکز قصرشیرین

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز قصرشیرین

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز قصرشیرین

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانمرکز قصرشیرین

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز قصرشیرین

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريمرکز قصرشیرین

5علمی کاربردي امور زراعی و باغی - تکنولوژي تولیدات زراعیمرکز قصرشیرین

5علمی کاربردي حسابداريمرکز قصرشیرین

5علمی کاربردي معماريمرکز قصرشیرین

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز قصرشیرین

5عمرانمرکز قصرشیرین

5فناوري تولیدات زراعیمرکز قصرشیرین

5کاردانی امور زراعی و باغی - تکنولوژي تولیدات زراعیمرکز قصرشیرین

5کاردانی امور زراعی و باغیمرکز قصرشیرین

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییمرکز قصرشیرین

5کاردانی تکنولوژي شیالتمرکز قصرشیرین

5کاردانی حسابداريمرکز قصرشیرین

5کاردانی مدیریت بازرگانیمرکز قصرشیرین

5کاردانی معماريمرکز قصرشیرین

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز قصرشیرین

5کامپیوترمرکز قصرشیرین

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز قصرشیرین

5مدیریت بازرگانیمرکز قصرشیرین

5معماريمرکز قصرشیرین

5مهندسی نرم افزار کامپیوترمرکز قصرشیرین

5مهندسی اجرایی عمرانمرکز قصرشیرین

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتمرکز قصرشیرین

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتمرکز قصرشیرین

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیمرکز قصرشیرین

5مهندسی تکنولوژي معماريمرکز قصرشیرین

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز قصرشیرین

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارمرکز قصرشیرین

5مهندسی حرفه اي معماريمرکز قصرشیرین

5نرم افزار کامپیوترمرکز قصرشیرین



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز قصرشیرین

5الکترونیک عمومیمرکز قیروکارزین

5الکتروتکنیکمرکز قیروکارزین

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیمرکز قیروکارزین

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز قیروکارزین

5الکترونیک - الکترونیک عمومیمرکز قیروکارزین

5حسابداريمرکز قیروکارزین

5حقوقمرکز قیروکارزین

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز قیروکارزین

5صنایع - ایمنی صنعتیمرکز قیروکارزین

5صنایع شیمیاییمرکز قیروکارزین

5صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییمرکز قیروکارزین

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز قیروکارزین

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیمرکز قیروکارزین

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانمرکز قیروکارزین

5علمی - کاربردي صنایع شیمیایی - صنایع شیمیاییمرکز قیروکارزین

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز قیروکارزین

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريمرکز قیروکارزین

5علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیمرکز قیروکارزین

5علمی کاربردي حسابداريمرکز قیروکارزین

5علمی کاربردي مترجمی زبان انگلیسیمرکز قیروکارزین

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز قیروکارزین

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز قیروکارزین

5عمرانمرکز قیروکارزین

5کاردان فنی شیمی - عملیات پتروشیمیمرکز قیروکارزین

5کاردانی حسابداريمرکز قیروکارزین

5کاردانی صنایع - ایمنی صنعتیمرکز قیروکارزین

5کاردانی فنی برق _ تاسیسات الکتریکی ساختمانمرکز قیروکارزین

5کاردانی فنی عملیات پتروشیمیمرکز قیروکارزین

5کاردانی مترجمی زبان انگلیسیمرکز قیروکارزین

5کاردانی مدیریت بازرگانیمرکز قیروکارزین

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز قیروکارزین

5کامپیوترمرکز قیروکارزین

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز قیروکارزین

5مترجمی زبان انگلیسیمرکز قیروکارزین

5مدیریت بازرگانیمرکز قیروکارزین

5معماريمرکز قیروکارزین

5مکانیک خودرومرکز قیروکارزین

5مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز قیروکارزین

5مهندسی نرم افزار کامپیوترمرکز قیروکارزین

5مهندسی اجرایی عمرانمرکز قیروکارزین

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتمرکز قیروکارزین

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتمرکز قیروکارزین

5مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیاییمرکز قیروکارزین



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز قیروکارزین

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارمرکز قیروکارزین

5مهندسی فناوري صنایع شیمیاییمرکز قیروکارزین

5نرم افزار کامپیوترمرکز قیروکارزین

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز قیروکارزین

5الکتروتکنیکمرکز کبودرآهنگ

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیمرکز کبودرآهنگ

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز کبودرآهنگ

5آموزش زبان انگلیسیمرکز کبودرآهنگ

5آموزش و پرورش ابتداییمرکز کبودرآهنگ

5تربیت بدنیمرکز کبودرآهنگ

5تربیت بدنی - تربیت بدنیمرکز کبودرآهنگ

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیمرکز کبودرآهنگ

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیمرکز کبودرآهنگ

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییمرکز کبودرآهنگ

5حسابداريمرکز کبودرآهنگ

5ساختمانمرکز کبودرآهنگ

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز کبودرآهنگ

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز کبودرآهنگ

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانمرکز کبودرآهنگ

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز کبودرآهنگ

5علمی کاربردي حسابداريمرکز کبودرآهنگ

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز کبودرآهنگ

5عمرانمرکز کبودرآهنگ

5کاردان فنی الکترونیکمرکز کبودرآهنگ

5کاردان فنی برق - الکترونیکمرکز کبودرآهنگ

5کاردان فنی برق - الکترونیکمرکز کبودرآهنگ

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانمرکز کبودرآهنگ

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانمرکز کبودرآهنگ

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییمرکز کبودرآهنگ

5کاردانی حسابداريمرکز کبودرآهنگ

5کاردانی فنی برقمرکز کبودرآهنگ

5کاردانی مدیریت بازرگانیمرکز کبودرآهنگ

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز کبودرآهنگ

5کامپیوترمرکز کبودرآهنگ

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز کبودرآهنگ

5مدیریت بازرگانیمرکز کبودرآهنگ

5مدیریت دولتیمرکز کبودرآهنگ

5مربی بهداشت مدارسمرکز کبودرآهنگ

5مربی بهداشت مدارسمرکز کبودرآهنگ

5معماريمرکز کبودرآهنگ

5مهندسی نرم افزار کامپیوترمرکز کبودرآهنگ

5مهندسی اجرایی عمرانمرکز کبودرآهنگ



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتمرکز کبودرآهنگ

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتمرکز کبودرآهنگ

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز کبودرآهنگ

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارمرکز کبودرآهنگ

5نرم افزار کامپیوترمرکز کبودرآهنگ

5نقشه کشی معماريمرکز کبودرآهنگ

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز کبودرآهنگ

5الکترونیک عمومیمرکز کردکوي

5الکتروتکنیکمرکز کردکوي

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز کردکوي

5الکترونیک - الکترونیک عمومیمرکز کردکوي

5آموزش و پرورش ابتداییمرکز کردکوي

5تاسیسات -تهویه مطبوعمرکز کردکوي

5تأسیسات -تبریدمرکز کردکوي

5تبریدمرکز کردکوي

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیمرکز کردکوي

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییمرکز کردکوي

5تکنولوژي موادغذاییمرکز کردکوي

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعمرکز کردکوي

5حسابداريمرکز کردکوي

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز کردکوي

5صنایع شیمیاییمرکز کردکوي

5صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییمرکز کردکوي

5علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعمرکز کردکوي

5علمی - کاربردي حقوق قضایی - علوم ثبتیمرکز کردکوي

5علمی - کاربردي حقوق قضایی گرایش علوم ثبتیمرکز کردکوي

5علمی کاربردي حسابداريمرکز کردکوي

5علمی کاربردي معماريمرکز کردکوي

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز کردکوي

5عمرانمرکز کردکوي

5کاردانی حرفه اي حقوق- حقوق ثبتیمرکز کردکوي

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانمرکز کردکوي

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانمرکز کردکوي

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیمرکز کردکوي

5کاردانی حسابداريمرکز کردکوي

5کاردانی حقوق قضاییمرکز کردکوي

5کاردانی معماريمرکز کردکوي

5کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیمرکز کردکوي

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز کردکوي

5مدیریت دولتیمرکز کردکوي

5معماريمرکز کردکوي

5مکانیک خودرومرکز کردکوي

5مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز کردکوي

5مهندسی نرم افزار کامپیوترمرکز کردکوي



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی اجرایی عمرانمرکز کردکوي

5مهندسی برقمرکز کردکوي

5مهندسی برق- الکترونیکمرکز کردکوي

5مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالمرکز کردکوي

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکمرکز کردکوي

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتمرکز کردکوي

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتمرکز کردکوي

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیمرکز کردکوي

5مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیاییمرکز کردکوي

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانمرکز کردکوي

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرومرکز کردکوي

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز کردکوي

5مهندسی تکنولوژي نقشه برداريمرکز کردکوي

5مهندسی حرفه اي صنایع شیمیاییمرکز کردکوي

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارمرکز کردکوي

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودرومرکز کردکوي

5مهندسی عمرانمرکز کردکوي

5مهندسی عمران - مهندسی زلزلهمرکز کردکوي

5مهندسی فناوري صنایع شیمیاییمرکز کردکوي

5مهندسی فناوري عمران - نقشه برداريمرکز کردکوي

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیمرکز کردکوي

5مهندسی فناوري مکانیک خودرومرکز کردکوي

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارمرکز کردکوي

5مهندسی مکانیکمرکز کردکوي

5مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيمرکز کردکوي

5نرم افزار کامپیوترمرکز کردکوي

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز کردکوي

5الکتروتکنیکمرکز کالله

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز کالله

5امور دامی - تکنولوژي پرورش داممرکز کالله

5تربیت بدنیمرکز کالله

5تربیت بدنی - تربیت بدنیمرکز کالله

5تربیت بدنی - مربیگريمرکز کالله

5تربیت بدنی -مدیریتمرکز کالله

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیمرکز کالله

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیمرکز کالله

5تکنولوژي محیط زیستمرکز کالله

5حسابداريمرکز کالله

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز کالله

5علمی کاربردي حسابداريمرکز کالله

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز کالله

5فناوري پرورش داممرکز کالله

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانمرکز کالله



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانمرکز کالله

5کاردانی تکنولوژي محیط زیستمرکز کالله

5کاردانی حسابداريمرکز کالله

5کاردانی علوم ورزشیمرکز کالله

5کامپیوترمرکز کالله

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز کالله

5محیط زیستمرکز کالله

5مهندسی اجرایی عمرانمرکز کالله

5مهندسی برقمرکز کالله

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتمرکز کالله

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانمرکز کالله

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز کالله

5مهندسی تولیدات گیاهی - زراعتمرکز کالله

5مهندسی عمرانمرکز کالله

5مهندسی فضاي سبزمرکز کالله

5مهندسی ماشین هاي کشاورزيمرکز کالله

5مهندسی منابع طبیعی - محیط زیستمرکز کالله

5نرم افزار کامپیوترمرکز کالله

5الکترونیک عمومیمرکز کنگان

5الکتروتکنیکمرکز کنگان

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیمرکز کنگان

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز کنگان

5الکترونیکمرکز کنگان

5الکترونیک - الکترونیک عمومیمرکز کنگان

5آموزش زبان انگلیسیمرکز کنگان

5آموزش و پرورش ابتداییمرکز کنگان

5برق - الکترونیک و ابزار دقیقمرکز کنگان

5حسابداريمرکز کنگان

5حقوق اسناد و قراردادهاي تجاريمرکز کنگان

5زبان وادبیات فارسیمرکز کنگان

5ساختمانمرکز کنگان

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز کنگان

5صنایع شیمیاییمرکز کنگان

5صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییمرکز کنگان

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز کنگان

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیمرکز کنگان

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانمرکز کنگان

5علمی - کاربردي صنایع شیمیایی - صنایع شیمیاییمرکز کنگان

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز کنگان

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريمرکز کنگان

5علمی کاربردي برق - الکترونیک وابزار دقیقمرکز کنگان

5علمی کاربردي برق - قدرت گرایش تولیدمرکز کنگان

5علمی کاربردي حسابداريمرکز کنگان

5علمی کاربردي معماريمرکز کنگان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی کاربردي مکانیک ـ تاسیسات حرارتی نیروگاههامرکز کنگان

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز کنگان

5عمرانمرکز کنگان

5کاردانی فنی مکانیک - نیروگاه حرارتیمرکز کنگان

5کاردان فنی شیمی - عملیات پتروشیمیمرکز کنگان

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانمرکز کنگان

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانمرکز کنگان

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیمرکز کنگان

5کاردانی حسابداريمرکز کنگان

5کاردانی فنی برقمرکز کنگان

5کاردانی فنی عملیات پتروشیمیمرکز کنگان

5کاردانی فنی مکانیکمرکز کنگان

5کاردانی معماريمرکز کنگان

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز کنگان

5کامپیوترمرکز کنگان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز کنگان

5معماريمرکز کنگان

5مکانیک - تاسیسات حرارتی نیروگاههامرکز کنگان

5مهندسی نرم افزار کامپیوترمرکز کنگان

5مهندسی اجرایی عمرانمرکز کنگان

5مهندسی برقمرکز کنگان

5مهندسی برق - کنترلمرکز کنگان

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتمرکز کنگان

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتمرکز کنگان

5مهندسی تکنولوژي بهره برداري نیروگاهمرکز کنگان

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیمرکز کنگان

5مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیاییمرکز کنگان

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانمرکز کنگان

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقمرکز کنگان

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز کنگان

5مهندسی حرفه اي صنایع شیمیاییمرکز کنگان

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارمرکز کنگان

5مهندسی حرفه اي معماريمرکز کنگان

5مهندسی شیمیمرکز کنگان

5مهندسی عمران - سازهمرکز کنگان

5مهندسی عمران -مهندسی سازهمرکز کنگان

5مهندسی فناوري بهره برداري نیروگاهمرکز کنگان

5مهندسی فناوري صنایع شیمیاییمرکز کنگان

5مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقمرکز کنگان

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیمرکز کنگان

5مهندسی معماريمرکز کنگان

5نرم افزار کامپیوترمرکز کنگان

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز کنگان

5الکتروتکنیکمرکز کوارفارس



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز کوارفارس

5تاسیساتمرکز کوارفارس

5تاسیسات -تهویه مطبوعمرکز کوارفارس

5تأسیسات -تبریدمرکز کوارفارس

5تبریدمرکز کوارفارس

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعمرکز کوارفارس

5حسابداريمرکز کوارفارس

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز کوارفارس

5علمی - کاربردي تاسیسات - تبریدمرکز کوارفارس

5علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعمرکز کوارفارس

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز کوارفارس

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريمرکز کوارفارس

5علمی کاربردي حسابداريمرکز کوارفارس

5علمی کاربردي معماريمرکز کوارفارس

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز کوارفارس

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز کوارفارس

5کامپیوترمرکز کوارفارس

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز کوارفارس

5معماريمرکز کوارفارس

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتمرکز کوارفارس

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتمرکز کوارفارس

5مهندسی تکنولوژي معماريمرکز کوارفارس

5مهندسی حرفه اي معماريمرکز کوارفارس

5نرم افزار کامپیوترمرکز کوارفارس

5نقشه کشی معماريمرکز کوارفارس

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز کوارفارس

5الکتروتکنیکمرکز کوهبنان

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیمرکز کوهبنان

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز کوهبنان

5باستان شناسیمرکز کوهبنان

5باستان شناسیمرکز کوهبنان

5راهنمایی و مشاورهمرکز کوهبنان

5روان شناسیمرکز کوهبنان

5روانشناسیمرکز کوهبنان

5ساختمانمرکز کوهبنان

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز کوهبنان

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز کوهبنان

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانمرکز کوهبنان

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز کوهبنان

5علمی کاربردي حسابداريمرکز کوهبنان

5علمی کاربردي مهندسی معدنمرکز کوهبنان

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز کوهبنان

5عمرانمرکز کوهبنان

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانمرکز کوهبنان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانمرکز کوهبنان

5کاردانی معماريمرکز کوهبنان

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز کوهبنان

5کامپیوترمرکز کوهبنان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز کوهبنان

5معماريمرکز کوهبنان

5مهندسی نرم افزار کامپیوترمرکز کوهبنان

5مهندسی اجرایی عمرانمرکز کوهبنان

5مهندسی تکنولوژي استخراج معادن زیر زمینیمرکز کوهبنان

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتمرکز کوهبنان

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتمرکز کوهبنان

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانمرکز کوهبنان

5مهندسی تکنولوژي معدنمرکز کوهبنان

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز کوهبنان

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارمرکز کوهبنان

5مهندسی فناوري معدن - استخراج معادن زیرزمینیمرکز کوهبنان

5مهندسی معدنمرکز کوهبنان

5مهندسی معدن - اکتشاف معدنمرکز کوهبنان

5نرم افزار کامپیوترمرکز کوهبنان

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز کوهدشت

5الکترونیکمرکز کوهدشت

5الکترونیک - الکترونیک عمومیمرکز کوهدشت

5آموزش ابتداییمرکز کوهدشت

5آموزش زبان انگلیسیمرکز کوهدشت

5آموزش و پرورش ابتداییمرکز کوهدشت

5تربیت بدنیمرکز کوهدشت

5تربیت بدنی - تربیت بدنیمرکز کوهدشت

5تربیت بدنی - مربیگريمرکز کوهدشت

5تربیت بدنی -مدیریتمرکز کوهدشت

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیمرکز کوهدشت

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیمرکز کوهدشت

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیمرکز کوهدشت

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییمرکز کوهدشت

5حسابداريمرکز کوهدشت

5حقوقمرکز کوهدشت

5حقوق جزا و جرم شناسیمرکز کوهدشت

5زبان وادبیات فارسیمرکز کوهدشت

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز کوهدشت

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز کوهدشت

5علمی کاربردي حسابداريمرکز کوهدشت

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز کوهدشت

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز کوهدشت

5کاردان فنی شیمی - عملیات پتروشیمیمرکز کوهدشت



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانمرکز کوهدشت

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانمرکز کوهدشت

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیمرکز کوهدشت

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییمرکز کوهدشت

5کاردانی حسابداريمرکز کوهدشت

5کاردانی علوم ورزشیمرکز کوهدشت

5کاردانی فنی عملیات پتروشیمیمرکز کوهدشت

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز کوهدشت

5کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیمرکز کوهدشت

5کارهاي عمومی ساختمانمرکز کوهدشت

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز کوهدشت

5مدیریت امور بانکیمرکز کوهدشت

5مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز کوهدشت

5مهندسی نرم افزار کامپیوترمرکز کوهدشت

5مهندسی اجرایی عمرانمرکز کوهدشت

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتمرکز کوهدشت

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتمرکز کوهدشت

5مهندسی تکنولوژي ساختمانمرکز کوهدشت

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز کوهدشت

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارمرکز کوهدشت

5مهندسی عمرانمرکز کوهدشت

5نرم افزار کامپیوترمرکز کوهدشت

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز گالیکش

5امور اداريمرکز گالیکش

5تربیت بدنیمرکز گالیکش

5تربیت بدنی - تربیت بدنیمرکز گالیکش

5تربیت بدنی - مربیگريمرکز گالیکش

5تربیت بدنی -مدیریتمرکز گالیکش

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیمرکز گالیکش

5حسابداريمرکز گالیکش

5علمی کاربردي معماريمرکز گالیکش

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز گالیکش

5کاردان فنی عمران-پل سازي وابنیه فنیمرکز گالیکش

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانمرکز گالیکش

5کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیمرکز گالیکش

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانمرکز گالیکش

5کاردانی حرفه اي مدیریت - امور اداريمرکز گالیکش

5کاردانی علوم ورزشیمرکز گالیکش

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز گالیکش

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز گالیکش

5مدیریت بازرگانیمرکز گالیکش

5مدیریت دولتیمرکز گالیکش

5معماريمرکز گالیکش



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی اجرایی عمرانمرکز گالیکش

5مهندسی تکنولوژي ساختمانمرکز گالیکش

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانمرکز گالیکش

5مهندسی تکنولوژي معماريمرکز گالیکش

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز گالیکش

5مهندسی عمرانمرکز گالیکش

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارمرکز گالیکش

5مهندسی معماريمرکز گالیکش

5نرم افزار کامپیوترمرکز گالیکش

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز گالیکش

5امور مالی و مالیاتیمرکز گتوند

5حسابداريمرکز گتوند

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز گتوند

5عمرانمرکز گتوند

5فتوگرافیک گرافیکمرکز گتوند

5کاردانی فنی مکانیکمرکز گتوند

5مکانیک خودرومرکز گتوند

5مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز گتوند

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتمرکز گتوند

5مهندسی حرفه اي معماريمرکز گتوند

5مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقمرکز گتوند

5الکتروتکنیکمرکز گراش

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز گراش

5تاسیساتمرکز گراش

5تاسیسات -تهویه مطبوعمرکز گراش

5تأسیسات -تبریدمرکز گراش

5تبریدمرکز گراش

5حسابداريمرکز گراش

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز گراش

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز گراش

5علمی کاربردي حسابداريمرکز گراش

5علمی کاربردي گرافیک- گرافیکمرکز گراش

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز گراش

5کاردان فنی تاسیسات بهداشتی و گازرسانیمرکز گراش

5کاردان فنی مکانیک - تاسیسات بهداشتی و گازرسانیمرکز گراش

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز گراش

5کارشناسی حرفه اي گرافیک - تصویرسازيمرکز گراش

5کامپیوترمرکز گراش

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز گراش

5گرافیکمرکز گراش

5مدیریت بازرگانیمرکز گراش

5مربی بهداشت مدارسمرکز گراش

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتمرکز گراش

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتمرکز گراش



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی فناوري اطالعاتمرکز گراش

5مهندسی کامپیوترمرکز گراش

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتمرکز گراش

5نرم افزار کامپیوترمرکز گراش

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز گراش

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز گلوگاه

5الکترونیک - الکترونیک عمومیمرکز گلوگاه

5تأسیسات -تبریدمرکز گلوگاه

5ساخت و تولید - ماشین افزارمرکز گلوگاه

5صنایع فلزي - صنایع فلزيمرکز گلوگاه

5علمی کاربردي ارتباطات و فناوري اطالعات (آي سی تی)مرکز گلوگاه

5علمی کاربردي حسابداريمرکز گلوگاه

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز گلوگاه

5فقه و حقوق اسالمیمرکز گلوگاه

5کاردانی ارتباطات و فناوري اطالعاتمرکز گلوگاه

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز گلوگاه

5مکانیک خودرومرکز گلوگاه

5مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز گلوگاه

5مهندسی فناوري اطالعات - رسانهمرکز گلوگاه

مرکز گلوگاه

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5مدیریت آي سی تی

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتمرکز گلوگاه

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتمرکز گلوگاه

5مهندسی تکنولوژي فنی رسانهمرکز گلوگاه

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرومرکز گلوگاه

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز گلوگاه

5انگل شناسی دامپزشکیمرکز گمیشان

5آموزش و پرورش ابتداییمرکز گمیشان

5تربیت بدنیمرکز گمیشان

5تربیت بدنی - مربیگريمرکز گمیشان

5تربیت بدنی -مدیریتمرکز گمیشان

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیمرکز گمیشان

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییمرکز گمیشان

5تکنولوژي شیالتمرکز گمیشان

5حسابداريمرکز گمیشان

5دامپزشکیمرکز گمیشان

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز گمیشان

5سینما- کارگردانیمرکز گمیشان

5شیالتمرکز گمیشان

5علمی کاربردي حسابداريمرکز گمیشان

5علمی کاربردي معماريمرکز گمیشان

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز گمیشان

5علوم آزمایشگاهی دامپزشکیمرکز گمیشان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علوم و مهندسی شیالت - فرآوري محصوالت شیالتیمرکز گمیشان

5عمرانمرکز گمیشان

5کاردانی دامپزشکیمرکز گمیشان

5کاردان فنی عمران - روسازي راهمرکز گمیشان

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانمرکز گمیشان

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییمرکز گمیشان

5کاردانی علوم ورزشیمرکز گمیشان

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز گمیشان

5کامپیوترمرکز گمیشان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز گمیشان

5مدیریت دولتیمرکز گمیشان

5معماريمرکز گمیشان

5مهندسی نرم افزار کامپیوترمرکز گمیشان

5مهندسی اجرایی عمرانمرکز گمیشان

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانمرکز گمیشان

5مهندسی تکنولوژي معماريمرکز گمیشان

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز گمیشان

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارمرکز گمیشان

5مهندسی عمرانمرکز گمیشان

5مهندسی منابع طبیعی-فرآوري محصوالت شیالتیمرکز گمیشان

5مهندسی منابع طبیعی - شیالتمرکز گمیشان

5نرم افزار کامپیوترمرکز گمیشان

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز گمیشان

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیمرکز گوگان

5تربیت معلم آموزش علوم تجربیمرکز گوگان

5حسابداريمرکز گوگان

5حسابرسیمرکز گوگان

5ساخت و تولیدمرکز گوگان

5ساخت و تولید - ماشین افزارمرکز گوگان

5ساختمانمرکز گوگان

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز گوگان

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز گوگان

5علمی کاربردي حسابداريمرکز گوگان

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز گوگان

5علوم تجربیمرکز گوگان

5کاردانی جهانگرديمرکز گوگان

5کاردانی حسابداريمرکز گوگان

5کاردانی فنی برقمرکز گوگان

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز گوگان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز گوگان

5مدیریت اجراییمرکز گوگان

5مدیریت آموزشیمرکز گوگان

5مدیریت دولتیمرکز گوگان

5مدیریت دولتی - مدیریت سیستمهاي اطالعاتیمرکز گوگان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مدیریت صنعت جهانگرديمرکز گوگان

5مهندسی نرم افزار کامپیوترمرکز گوگان

5مهندسی اجرایی عمرانمرکز گوگان

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز گوگان

5مهندسی مکانیکمرکز گوگان

5نرم افزار کامپیوترمرکز گوگان

5الکترونیک عمومیمرکز گیالن غرب

5الکتروتکنیکمرکز گیالن غرب

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیمرکز گیالن غرب

5الکتروتکنیک - الکترونیک عمومیمرکز گیالن غرب

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز گیالن غرب

5الکترونیک - الکترونیک عمومیمرکز گیالن غرب

5آموزش زبان انگلیسیمرکز گیالن غرب

5تربیت بدنیمرکز گیالن غرب

5تربیت بدنی - تربیت بدنیمرکز گیالن غرب

5تربیت بدنی - مربیگريمرکز گیالن غرب

5تربیت بدنی وعلوم ورزشیمرکز گیالن غرب

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیمرکز گیالن غرب

5حسابداريمرکز گیالن غرب

5حقوقمرکز گیالن غرب

5ساختمانمرکز گیالن غرب

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز گیالن غرب

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز گیالن غرب

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیمرکز گیالن غرب

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانمرکز گیالن غرب

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز گیالن غرب

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريمرکز گیالن غرب

5علمی کاربردي حسابداريمرکز گیالن غرب

5علمی کاربردي شهرسازيمرکز گیالن غرب

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز گیالن غرب

5علوم ورزشیمرکز گیالن غرب

5عمرانمرکز گیالن غرب

5کاردان فنی الکترونیکمرکز گیالن غرب

5کاردان فنی برق - الکترونیکمرکز گیالن غرب

5کاردان فنی برق - الکترونیکمرکز گیالن غرب

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانمرکز گیالن غرب

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانمرکز گیالن غرب

5کاردانی حسابداريمرکز گیالن غرب

5کاردانی علوم ورزشیمرکز گیالن غرب

5کاردانی فنی برقمرکز گیالن غرب

5کاردانی معماريمرکز گیالن غرب

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز گیالن غرب

5کامپیوترمرکز گیالن غرب



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز گیالن غرب

5معماريمرکز گیالن غرب

5مهندسی نرم افزار کامپیوترمرکز گیالن غرب

5مهندسی اجرایی عمرانمرکز گیالن غرب

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکمرکز گیالن غرب

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز گیالن غرب

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديمرکز گیالن غرب

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارمرکز گیالن غرب

5مهندسی عمرانمرکز گیالن غرب

5مهندسی کامپیوترمرکز گیالن غرب

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتمرکز گیالن غرب

5نرم افزار کامپیوترمرکز گیالن غرب

5نقشه کشی معماريمرکز گیالن غرب

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز گیالن غرب

5علمی کاربردي امورزراعی وباغی-تکنولوژي تولیدات باغیمرکز الهرود

5علمی کاربردي عمران ـ سدوشبکهمرکز الهرود

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز الهرود

5کودکیاري -مربی بهداشت مدارسمرکز الهرود

5مربی بهداشت مدارسمرکز الهرود

5مربی بهداشت مدارسمرکز الهرود

5نرم افزار کامپیوترمرکز الهرود

5نقشه برداريمرکز الهرود

5آموزش و پرورش ابتداییمرکز لردگان

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییمرکز لردگان

5حسابداريمرکز لردگان

5علمی کاربردي مکانیک ـ تاسیسات حرارتی نیروگاههامرکز لردگان

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز لردگان

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانمرکز لردگان

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانمرکز لردگان

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییمرکز لردگان

5کاردانی حسابداريمرکز لردگان

5کاردانی فنی مکانیکمرکز لردگان

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز لردگان

5مکانیک - تاسیسات حرارتی نیروگاههامرکز لردگان

5نرم افزار کامپیوترمرکز لردگان

5الکتروتکنیکمرکز لشت نشا - زیبا کنار

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز لشت نشا - زیبا کنار

5حسابداريمرکز لشت نشا - زیبا کنار

5ریاضی کاربردي ـ آنالیز عدديمرکز لشت نشا - زیبا کنار

5ساخت و تولیدمرکز لشت نشا - زیبا کنار

5ساخت و تولید- قالبسازيمرکز لشت نشا - زیبا کنار

5ساخت و تولید - ماشین افزارمرکز لشت نشا - زیبا کنار

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز لشت نشا - زیبا کنار

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز لشت نشا - زیبا کنار



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارمرکز لشت نشا - زیبا کنار

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانمرکز لشت نشا - زیبا کنار

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز لشت نشا - زیبا کنار

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريمرکز لشت نشا - زیبا کنار

5علمی کاربردي حسابداريمرکز لشت نشا - زیبا کنار

5علمی کاربردي معماريمرکز لشت نشا - زیبا کنار

5عمرانمرکز لشت نشا - زیبا کنار

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانمرکز لشت نشا - زیبا کنار

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانمرکز لشت نشا - زیبا کنار

5کاردانی حسابداريمرکز لشت نشا - زیبا کنار

5کاردانی معماريمرکز لشت نشا - زیبا کنار

5کامپیوترمرکز لشت نشا - زیبا کنار

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز لشت نشا - زیبا کنار

5معماريمرکز لشت نشا - زیبا کنار

5مهندسی نرم افزار کامپیوترمرکز لشت نشا - زیبا کنار

5مهندسی اجرایی عمرانمرکز لشت نشا - زیبا کنار

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتمرکز لشت نشا - زیبا کنار

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتمرکز لشت نشا - زیبا کنار

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیمرکز لشت نشا - زیبا کنار

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارمرکز لشت نشا - زیبا کنار

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید-قالبسازيمرکز لشت نشا - زیبا کنار

5مهندسی تکنولوژي ساختمانمرکز لشت نشا - زیبا کنار

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانمرکز لشت نشا - زیبا کنار

5مهندسی تکنولوژي معماريمرکز لشت نشا - زیبا کنار

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرومرکز لشت نشا - زیبا کنار

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز لشت نشا - زیبا کنار

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارمرکز لشت نشا - زیبا کنار

5مهندسی حرفه اي معماريمرکز لشت نشا - زیبا کنار

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودرومرکز لشت نشا - زیبا کنار

5مهندسی عمرانمرکز لشت نشا - زیبا کنار

5مهندسی عمران - سازهمرکز لشت نشا - زیبا کنار

5مهندسی عمران -مهندسی سازهمرکز لشت نشا - زیبا کنار

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیمرکز لشت نشا - زیبا کنار

5مهندسی فناوري مکانیک خودرومرکز لشت نشا - زیبا کنار

5مهندسی معماريمرکز لشت نشا - زیبا کنار

5مهندسی مکانیکمرکز لشت نشا - زیبا کنار

5مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديمرکز لشت نشا - زیبا کنار

5نرم افزار کامپیوترمرکز لشت نشا - زیبا کنار

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز لشت نشا - زیبا کنار

5تربیت بدنیمرکز ماسال

5تربیت بدنی - تربیت بدنیمرکز ماسال

5تربیت بدنی - مربیگريمرکز ماسال

5تربیت بدنی -مدیریتمرکز ماسال

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیمرکز ماسال



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیمرکز ماسال

5حسابداريمرکز ماسال

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز ماسال

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانمرکز ماسال

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز ماسال

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريمرکز ماسال

5علمی کاربردي حسابداريمرکز ماسال

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز ماسال

5علوم ورزشیمرکز ماسال

5عمرانمرکز ماسال

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانمرکز ماسال

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانمرکز ماسال

5کاردانی حسابداريمرکز ماسال

5کاردانی علوم ورزشیمرکز ماسال

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز ماسال

5کامپیوترمرکز ماسال

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز ماسال

5معماريمرکز ماسال

5مهندسی اجرایی عمرانمرکز ماسال

5نرم افزار کامپیوترمرکز ماسال

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز ماسال

5الکترونیک عمومیمرکز مانه و سملقان

5حسابداريمرکز مانه و سملقان

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز مانه و سملقان

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانمرکز مانه و سملقان

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريمرکز مانه و سملقان

5علمی کاربردي حسابداريمرکز مانه و سملقان

5عمرانمرکز مانه و سملقان

5معماريمرکز مانه و سملقان

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز مانه و سملقان

5حسابداريمرکز ماه نشان

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز ماه نشان

5علمی کاربردي حسابداريمرکز ماه نشان

5کامپیوترمرکز ماه نشان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز ماه نشان

5نرم افزار کامپیوترمرکز ماه نشان

5الکترونیک - الکترونیک عمومیمرکز ماهان

5تربیت بدنیمرکز ماهان

5تربیت بدنی - تربیت بدنیمرکز ماهان

5تربیت بدنی - مربیگريمرکز ماهان

5حسابداريمرکز ماهان

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز ماهان

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز ماهان

5کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیمرکز ماهان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردانی علوم ورزشیمرکز ماهان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز ماهان

5معماريمرکز ماهان

5مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز ماهان

5الکتروتکنیکمرکز محمودآباد

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز محمودآباد

5تربیت کودكمرکز محمودآباد

5تربیت بدنیمرکز محمودآباد

5تربیت بدنی - تربیت بدنیمرکز محمودآباد

5تربیت بدنی وعلوم ورزشیمرکز محمودآباد

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیمرکز محمودآباد

5حسابداريمرکز محمودآباد

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز محمودآباد

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز محمودآباد

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانمرکز محمودآباد

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز محمودآباد

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريمرکز محمودآباد

5علمی کاربردي حسابداريمرکز محمودآباد

5علمی کاربردي معماريمرکز محمودآباد

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز محمودآباد

5عمرانمرکز محمودآباد

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانمرکز محمودآباد

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانمرکز محمودآباد

5کاردانی حسابداريمرکز محمودآباد

5کاردانی مدیریت بازرگانیمرکز محمودآباد

5کامپیوترمرکز محمودآباد

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز محمودآباد

5گرافیک-گرافیکمرکز محمودآباد

5مدیریت آموزشیمرکز محمودآباد

5مدیریت بازرگانیمرکز محمودآباد

5مربی کودكمرکز محمودآباد

5معماريمرکز محمودآباد

5مکانیک خودرومرکز محمودآباد

5مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز محمودآباد

5مهندسی فناوري اطالعات - رسانهمرکز محمودآباد

5مهندسی نرم افزار کامپیوترمرکز محمودآباد

5مهندسی اجرایی عمرانمرکز محمودآباد

5مهندسی برقمرکز محمودآباد

5مهندسی برق- الکترونیکمرکز محمودآباد

5مهندسی برق - مخابراتمرکز محمودآباد

5مهندسی برق ـ قدرتمرکز محمودآباد

مرکز محمودآباد

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5سیستمهاي تحت شبکه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

مرکز محمودآباد

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5مدیریت آي سی تی

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتمرکز محمودآباد

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتمرکز محمودآباد

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیمرکز محمودآباد

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانمرکز محمودآباد

5مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات رسانهمرکز محمودآباد

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقمرکز محمودآباد

5مهندسی تکنولوژي معماريمرکز محمودآباد

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز محمودآباد

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارمرکز محمودآباد

5مهندسی حرفه اي معماريمرکز محمودآباد

5مهندسی عمرانمرکز محمودآباد

5مهندسی عمران - سازهمرکز محمودآباد

5مهندسی عمران -مهندسی سازهمرکز محمودآباد

5مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقمرکز محمودآباد

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیمرکز محمودآباد

5مهندسی کامپیوترمرکز محمودآباد

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارمرکز محمودآباد

5مهندسی معماريمرکز محمودآباد

5نرم افزار کامپیوترمرکز محمودآباد

5نقشه کشی معماريمرکز محمودآباد

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز محمودآباد

5الکترونیک عمومیمرکز مهاجران

5الکتروتکنیکمرکز مهاجران

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیمرکز مهاجران

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز مهاجران

5الکترونیک - الکترونیک عمومیمرکز مهاجران

5حسابداريمرکز مهاجران

5شیمیمرکز مهاجران

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز مهاجران

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز مهاجران

5علمی کاربردي حسابداريمرکز مهاجران

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز مهاجران

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز مهاجران

5کاردانی حسابداريمرکز مهاجران

5کامپیوترمرکز مهاجران

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز مهاجران

5مکانیک خودرومرکز مهاجران

5مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز مهاجران

5مهندسی نرم افزار کامپیوترمرکز مهاجران

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارمرکز مهاجران

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرومرکز مهاجران

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز مهاجران



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارمرکز مهاجران

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودرومرکز مهاجران

5مهندسی شیمیمرکز مهاجران

5مهندسی شیمی - پتروشیمیمرکز مهاجران

5مهندسی شیمی - صنایع پاالیش ، پتروشیمی و گازمرکز مهاجران

5مهندسی صنایعمرکز مهاجران

5مهندسی فناوري صنایع شیمیاییمرکز مهاجران

5مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارمرکز مهاجران

5مهندسی فناوري مکانیک خودرومرکز مهاجران

5مهندسی مکانیکمرکز مهاجران

5نرم افزار کامپیوترمرکز مهاجران

5الکتروتکنیکمرکز مهران

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیمرکز مهران

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز مهران

5امور گمرکیمرکز مهران

5آموزش و پرورش ابتداییمرکز مهران

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییمرکز مهران

5حسابداريمرکز مهران

5ساختمانمرکز مهران

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز مهران

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز مهران

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانمرکز مهران

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز مهران

5علمی کاربردي حسابداريمرکز مهران

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز مهران

5عمرانمرکز مهران

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییمرکز مهران

5کاردانی حسابداريمرکز مهران

5کاردانی مدیریت بازرگانیمرکز مهران

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز مهران

5کامپیوترمرکز مهران

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز مهران

5مدیریت بازرگانیمرکز مهران

5مهندسی اجرایی عمرانمرکز مهران

5مهندسی برقمرکز مهران

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتمرکز مهران

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتمرکز مهران

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانمرکز مهران

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارمرکز مهران

5نرم افزار کامپیوترمرکز مهران

5نقشه کشی معماريمرکز مهران

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز مهران

5حسابداريمرکز مهربان

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز مهربان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی کاربردي حسابداريمرکز مهربان

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز مهربان

5کاردانی تعمیر و نگهداري هواپیمامرکز مهربان

5کاردانی فنی تعمیر و نگهداري هواپیمامرکز مهربان

5کاردان فنی برق - قدرتمرکز مهربان

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانمرکز مهربان

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانمرکز مهربان

5کاردانی حسابداريمرکز مهربان

5کاردانی مدیریت بازرگانیمرکز مهربان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز مهربان

5مدیریت بازرگانیمرکز مهربان

5مدیریت دولتیمرکز مهربان

5مکانیک خودرومرکز مهربان

5مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز مهربان

5مهندسی اجرایی عمرانمرکز مهربان

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکمرکز مهربان

5مهندسی تکنولوژي اویونیکمرکز مهربان

5مهندسی تکنولوژي طراحی و نقشه کشی صنعتیمرکز مهربان

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانمرکز مهربان

5مهندسی تکنولوژي متالورژي-ذوب فلزاتمرکز مهربان

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرومرکز مهربان

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز مهربان

5مهندسی تکنولوژي هواپیمامرکز مهربان

5مهندسی فناوري متالورژي - ذوب فلزاتمرکز مهربان

5مهندسی فناوري مکانیک خودرومرکز مهربان

5نرم افزار کامپیوترمرکز مهربان

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز مهربان

5هوا فضا - هواپیمامرکز مهربان

5هواپیمامرکز مهربان

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز مهردشت (دهق)

5آموزش و پرورش ابتداییمرکز مهردشت (دهق)

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییمرکز مهردشت (دهق)

5حسابداريمرکز مهردشت (دهق)

5صنایع نساجیمرکز مهردشت (دهق)

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز مهردشت (دهق)

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز مهردشت (دهق)

5علمی کاربردي برق - قدرتمرکز مهردشت (دهق)

5علمی کاربردي فناوري اطالعات و ارتباطاتمرکز مهردشت (دهق)

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز مهردشت (دهق)

5کاردان فنی برق - الکترونیکمرکز مهردشت (دهق)

5کاردان فنی برق - قدرتمرکز مهردشت (دهق)

5کاردان فنی برق - مخابراتمرکز مهردشت (دهق)

5کاردان فنی عمران -آب و فاضالبمرکز مهردشت (دهق)

5کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیمرکز مهردشت (دهق)



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییمرکز مهردشت (دهق)

5کاردانی حسابداريمرکز مهردشت (دهق)

5کاردانی فناوري اطالعات و ارتباطاتمرکز مهردشت (دهق)

5کاردانی فنی عمرانمرکز مهردشت (دهق)

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز مهردشت (دهق)

5مهندسی برقمرکز مهردشت (دهق)

5مهندسی برق- الکترونیکمرکز مهردشت (دهق)

5نرم افزار کامپیوترمرکز مهردشت (دهق)

5الکتروتکنیکمرکز میمند

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیمرکز میمند

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز میمند

5امور اداريمرکز میمند

5تاسیسات -تهویه مطبوعمرکز میمند

5تأسیسات -تبریدمرکز میمند

5تبریدمرکز میمند

5تربیت بدنیمرکز میمند

5تربیت بدنی - تربیت بدنیمرکز میمند

5تربیت بدنی - مربیگريمرکز میمند

5تربیت بدنی -مدیریتمرکز میمند

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیمرکز میمند

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعمرکز میمند

5حسابداريمرکز میمند

5حقوقمرکز میمند

5ساخت و تولیدمرکز میمند

5ساخت و تولید - ماشین افزارمرکز میمند

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز میمند

5صنایع شیمیاییمرکز میمند

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز میمند

5علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعمرکز میمند

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانمرکز میمند

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز میمند

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريمرکز میمند

5علمی کاربردي حسابداريمرکز میمند

5علمی کاربردي معماريمرکز میمند

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز میمند

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز میمند

5علوم ورزشیمرکز میمند

5علوم ورزشی - علوم انسانی ورزشمرکز میمند

5علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزشمرکز میمند

5عمرانمرکز میمند

5فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستیمرکز میمند

5کاردان فنی الکترونیکمرکز میمند

5کاردان فنی برق - الکترونیکمرکز میمند



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردان فنی برق - الکترونیکمرکز میمند

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانمرکز میمند

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانمرکز میمند

5کاردان فنی مکانیک ـ ماشین آالتمرکز میمند

5کاردان فنی مکانیک ماشین آالتمرکز میمند

5کاردانی حسابداريمرکز میمند

5کاردانی علوم ورزشیمرکز میمند

5کاردانی فنی برقمرکز میمند

5کاردانی فنی مکانیکمرکز میمند

5کاردانی معماريمرکز میمند

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز میمند

5کامپیوترمرکز میمند

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز میمند

5مدیریت ورزشیمرکز میمند

5معماريمرکز میمند

5مکانیک خودرومرکز میمند

5مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز میمند

5مهندسی نرم افزار کامپیوترمرکز میمند

5مهندسی اجرایی عمرانمرکز میمند

5مهندسی برق ـ قدرتمرکز میمند

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعمرکز میمند

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتمرکز میمند

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتمرکز میمند

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیمرکز میمند

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولیدمرکز میمند

5مهندسی تکنولوژي ساختمانمرکز میمند

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانمرکز میمند

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقمرکز میمند

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرومرکز میمند

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز میمند

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارمرکز میمند

5مهندسی حرفه اي معماريمرکز میمند

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودرومرکز میمند

5مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برقمرکز میمند

5مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقمرکز میمند

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیمرکز میمند

5مهندسی فناوري مکانیک خودرومرکز میمند

5مهندسی کامپیوترمرکز میمند

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارمرکز میمند

5مهندسی معماريمرکز میمند

5نرم افزار کامپیوترمرکز میمند

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز میمند

5آموزش علوم تجربیمرکز نظر آباد

5تاسیساتمرکز نظر آباد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5حسابداريمرکز نظر آباد

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز نظر آباد

5مهندسی اجرایی عمرانمرکز نظر آباد

5مهندسی برقمرکز نظر آباد

5مهندسی تکنولوژي جوشکاريمرکز نظر آباد

5مهندسی تکنولوژي ساختمانمرکز نظر آباد

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقمرکز نظر آباد

5مهندسی حرفه اي جوشمرکز نظر آباد

5مهندسی فناوري جوشمرکز نظر آباد

5مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقمرکز نظر آباد

5مهندسی کامپیوترمرکز نظر آباد

5الکتروتکنیکمرکز نهاوند

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیمرکز نهاوند

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز نهاوند

5الکترونیکمرکز نهاوند

5الکترونیک - الکترونیک عمومیمرکز نهاوند

5آموزش و پرورش ابتداییمرکز نهاوند

5تربیت بدنیمرکز نهاوند

5تربیت بدنی - تربیت بدنیمرکز نهاوند

5حسابداريمرکز نهاوند

5روانشناسیمرکز نهاوند

5ساختمانمرکز نهاوند

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز نهاوند

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز نهاوند

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانمرکز نهاوند

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز نهاوند

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريمرکز نهاوند

5علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیمرکز نهاوند

5علمی کاربردي حسابداريمرکز نهاوند

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز نهاوند

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز نهاوند

5عمرانمرکز نهاوند

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانمرکز نهاوند

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانمرکز نهاوند

5کاردانی حسابداريمرکز نهاوند

5کامپیوترمرکز نهاوند

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز نهاوند

5معماريمرکز نهاوند

5مکانیک خودرومرکز نهاوند

5مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز نهاوند

5مهندسی نرم افزار کامپیوترمرکز نهاوند

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز نهاوند

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارمرکز نهاوند

5میکروبیولوژيمرکز نهاوند



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5نرم افزار کامپیوترمرکز نهاوند

5نقشه کشی معماريمرکز نهاوند

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز نهاوند

5الکتروتکنیکمرکز نهبندان

5آموزش و پرورش ابتداییمرکز نهبندان

5تربیت بدنیمرکز نهبندان

5حسابداريمرکز نهبندان

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز نهبندان

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانمرکز نهبندان

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز نهبندان

5علمی کاربردي حسابداريمرکز نهبندان

5علوم ورزشیمرکز نهبندان

5عمرانمرکز نهبندان

5کاردانی فنی معدن- اکتشافمرکز نهبندان

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانمرکز نهبندان

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانمرکز نهبندان

5کاردانی حسابداريمرکز نهبندان

5کامپیوترمرکز نهبندان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز نهبندان

5مدیریت دولتیمرکز نهبندان

5نرم افزار کامپیوترمرکز نهبندان

5تربیت بدنی - مربیگريمرکز نیر

5تربیت بدنی -مدیریتمرکز نیر

5تکنولوژي موادغذاییمرکز نیر

5حسابداريمرکز نیر

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز نیر

5کاردان فنی صنایع غذاییمرکز نیر

5کاردان فنی عمران ـ نقشه برداري ( ژئودزي)مرکز نیر

5کاردان فنی مکانیک - تاسیساتمرکز نیر

5کاردان فنی مکانیک ـ جوشکاريمرکز نیر

5کاردان فنی مکانیک تاسیساتمرکز نیر

5کاردانی حسابداريمرکز نیر

5کاردانی صنایع - ایمنی صنعتیمرکز نیر

5کاردانی علوم ورزشیمرکز نیر

5کاردانی نقشه برداريمرکز نیر

5معماريمرکز نیر

5نقشه برداري - ژئودزيمرکز نیر

5الکتروتکنیکمرکز نیک آباد

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز نیک آباد

5تاسیسات -تهویه مطبوعمرکز نیک آباد

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعمرکز نیک آباد

5روان شناسیمرکز نیک آباد

5روانشناسیمرکز نیک آباد

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز نیک آباد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز نیک آباد

5علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعمرکز نیک آباد

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانمرکز نیک آباد

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز نیک آباد

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز نیک آباد

5عمرانمرکز نیک آباد

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز نیک آباد

5مکانیسین ماشینهاي کشاورزيمرکز نیک آباد

5مکانیک خودرومرکز نیک آباد

5مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز نیک آباد

5مهندسی اجرایی عمرانمرکز نیک آباد

5مهندسی برقمرکز نیک آباد

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتمرکز نیک آباد

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتمرکز نیک آباد

5مهندسی عمرانمرکز نیک آباد

5مهندسی کامپیوترمرکز نیک آباد

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتمرکز نیک آباد

5مهندسی ماشین هاي کشاورزيمرکز نیک آباد

5نرم افزار کامپیوترمرکز نیک آباد

5امور زراعی و باغیمرکز نیک شهر

5امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیمرکز نیک شهر

5آموزش دینی - عربیمرکز نیک شهر

5آموزش دینی و عربیمرکز نیک شهر

5آموزش زبان و ادبیات فارسیمرکز نیک شهر

5آموزش و پرورش ابتداییمرکز نیک شهر

5تربیت بدنیمرکز نیک شهر

5تربیت معلم آموزش دینی و عربیمرکز نیک شهر

5تربیت معلم آموزش ریاضیمرکز نیک شهر

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیمرکز نیک شهر

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییمرکز نیک شهر

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیمرکز نیک شهر

5حسابداريمرکز نیک شهر

5دینی وعربیمرکز نیک شهر

5زبان وادبیات عربیمرکز نیک شهر

5زبان وادبیات فارسیمرکز نیک شهر

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز نیک شهر

5علمی کاربردي امور زراعی و باغی - تکنولوژي تولیدات زراعیمرکز نیک شهر

5علمی کاربردي امورزراعی وباغی-تکنولوژي تولیدات باغیمرکز نیک شهر

5علمی کاربردي امورزراعی وباغی ـتکنولوژي گیاه پزشکیمرکز نیک شهر

5علمی کاربردي حسابداريمرکز نیک شهر

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز نیک شهر

5کاردانی آموزش دینی و عربیمرکز نیک شهر

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیمرکز نیک شهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیمرکز نیک شهر

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییمرکز نیک شهر

5کاردانی حسابداريمرکز نیک شهر

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز نیک شهر

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز نیک شهر

5مترجمی زبان انگلیسیمرکز نیک شهر

5مهندسی نرم افزار کامپیوترمرکز نیک شهر

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز نیک شهر

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارمرکز نیک شهر

5نرم افزار کامپیوترمرکز نیک شهر

5الکتروتکنیکمرکز هرسین

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز هرسین

5امور زراعی و باغی-تکنولوژي تولیدات زراعیمرکز هرسین

5آموزش زبان انگلیسیمرکز هرسین

5تاسیسات -تهویه مطبوعمرکز هرسین

5تربیت بدنیمرکز هرسین

5تربیت بدنی - تربیت بدنیمرکز هرسین

5تربیت بدنی - مربیگريمرکز هرسین

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیمرکز هرسین

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیمرکز هرسین

5تکنولوژي موادغذاییمرکز هرسین

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعمرکز هرسین

5حسابداريمرکز هرسین

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانمرکز هرسین

5سخت افزار کامپیوترمرکز هرسین

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز هرسین

5علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعمرکز هرسین

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانمرکز هرسین

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز هرسین

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريمرکز هرسین

5علمی کاربردي امور زراعی و باغی - تکنولوژي تولیدات زراعیمرکز هرسین

5علمی کاربردي حسابداريمرکز هرسین

5علمی کاربردي معماريمرکز هرسین

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز هرسین

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز هرسین

5علوم ورزشیمرکز هرسین

5عمرانمرکز هرسین

5کاردان فنی زیرسازي راهمرکز هرسین

5کاردان فنی عمران-زیرسازي راهمرکز هرسین

5کاردان فنی عمران - عمران روستاییمرکز هرسین

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانمرکز هرسین

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانمرکز هرسین

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیمرکز هرسین



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردانی تکنولوژي مواد غذاییمرکز هرسین

5کاردانی حسابداريمرکز هرسین

5کاردانی علوم ورزشیمرکز هرسین

5کاردانی فنی عمرانمرکز هرسین

5کاردانی معماريمرکز هرسین

5کاردانی نرم افزار کامپیوترمرکز هرسین

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز هرسین

5مدیریت بازرگانیمرکز هرسین

5معماريمرکز هرسین

5مکانیک خودرومرکز هرسین

5مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز هرسین

5مهندسی نرم افزار کامپیوترمرکز هرسین

5مهندسی اجرایی عمرانمرکز هرسین

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتمرکز هرسین

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتمرکز هرسین

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیمرکز هرسین

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولیدمرکز هرسین

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارمرکز هرسین

5مهندسی تکنولوژي ساختمانمرکز هرسین

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانمرکز هرسین

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرومرکز هرسین

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمرکز هرسین

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارمرکز هرسین

5مهندسی حرفه اي معماريمرکز هرسین

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودرومرکز هرسین

5مهندسی عمرانمرکز هرسین

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیمرکز هرسین

5مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارمرکز هرسین

5مهندسی فناوري مکانیک خودرومرکز هرسین

5مهندسی کامپیوترمرکز هرسین

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتمرکز هرسین

5مهندسی معماريمرکز هرسین

5مهندسی مکانیکمرکز هرسین

5نرم افزار کامپیوترمرکز هرسین

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز هرسین

5الکتروتکنیکمرکز هشتجین

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز هشتجین

5امور بانکیمرکز هشتجین

5امور گمرکیمرکز هشتجین

5حسابداريمرکز هشتجین

5علمی کاربردي برق - قدرت گرایش تولیدمرکز هشتجین

5علمی کاربردي حسابداريمرکز هشتجین

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترمرکز هشتجین

5کاردانی امور بانکیمرکز هشتجین



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردانی حسابداريمرکز هشتجین

5کامپیوترمرکز هشتجین

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز هشتجین

5نرم افزار کامپیوترمرکز هشتجین

5الکتروتکنیکمرکز هندیجان

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیمرکز هندیجان

5الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز هندیجان

5الکترونیکمرکز هندیجان

5الکترونیک - الکترونیک عمومیمرکز هندیجان

5آموزش و پرورش ابتداییمرکز هندیجان

5حسابداريمرکز هندیجان

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیمرکز هندیجان

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیمرکز هندیجان

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترمرکز هندیجان

5علمی کاربردي حسابداريمرکز هندیجان

5علوم و مهندسی شیالتمرکز هندیجان

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییمرکز هندیجان

5کاردانی فنی برقمرکز هندیجان

5کامپیوترمرکز هندیجان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز هندیجان

5گرافیک - تصویر سازيمرکز هندیجان

5معماريمرکز هندیجان

5مکانیک خودرو- مکانیک خودرومرکز هندیجان

5مهندسی نرم افزار کامپیوترمرکز هندیجان

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتمرکز هندیجان

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتمرکز هندیجان

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديمرکز هندیجان

5مهندسی منابع طبیعی - شیالتمرکز هندیجان

5نرم افزار کامپیوترمرکز هندیجان

5نقشه کشی معماري- معماريمرکز هندیجان

5الکتروتکنیکمرکز هوراند

5امور مالی و مالیاتیمرکز هوراند

5حسابداريمرکز هوراند

5کاردانی حسابداريمرکز هوراند

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمرکز هوراند

5مهندسی برقمرکز هوراند

5مهندسی برق- الکترونیکمرکز هوراند

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارمرکز هوراند

5نرم افزار کامپیوترمرکز هوراند

5اقتصاد بازرگانیواحد ابرکوه

5اقتصادانرژيواحد ابرکوه

5اکتشاف معدنواحد ابرکوه

5الکتروتکنیکواحد ابرکوه

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد ابرکوه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد ابرکوه

5الکترونیکواحد ابرکوه

5آمارواحد ابرکوه

5آموزش زبان انگلیسیواحد ابرکوه

5آموزش و پرورش ابتداییواحد ابرکوه

5برنامه ریزي سیستمهاي اقتصاديواحد ابرکوه

5تربیت بدنیواحد ابرکوه

5تربیت معلم آموزش ریاضیواحد ابرکوه

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد ابرکوه

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد ابرکوه

5تکنولوژي معماريواحد ابرکوه

5جغرافیاواحد ابرکوه

5جغرافیا و برنامه ریزي شهريواحد ابرکوه

5حسابداريواحد ابرکوه

5حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد ابرکوه

5حقوقواحد ابرکوه

5حقوق جزا و جرم شناسیواحد ابرکوه

5حقوق خصوصیواحد ابرکوه

5ریاضیواحد ابرکوه

5زبان وادبیات عربیواحد ابرکوه

5زبان وادبیات فارسیواحد ابرکوه

5ساختمانواحد ابرکوه

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد ابرکوه

5طراحی و دوختواحد ابرکوه

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد ابرکوه

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد ابرکوه

5علمی کاربردي اکتشاف معدنواحد ابرکوه

5علمی کاربردي برق صنعتیواحد ابرکوه

5علمی کاربردي حسابداريواحد ابرکوه

5علمی کاربردي معماريواحد ابرکوه

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد ابرکوه

5علوم اقتصاديواحد ابرکوه

5علوم اقتصادي - اقتصاد انرژيواحد ابرکوه

5علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگانیواحد ابرکوه

5علوم اقتصادي - اقتصاد پولیواحد ابرکوه

5علوم اقتصادي - برنامه ریزي سیستم هاي اقتصاديواحد ابرکوه

5علوم اقتصادي - برنامه ریزي سیستمهاي اقتصاديواحد ابرکوه

5علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد ابرکوه

5عمرانواحد ابرکوه

5فناوري معماري - معماري دیجیتالواحد ابرکوه

5قدرت -الکتروتکنیکواحد ابرکوه

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد ابرکوه

5کاردان فنی عمران -آب و فاضالبواحد ابرکوه

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد ابرکوه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد ابرکوه

5کاردانی حسابداريواحد ابرکوه

5کارهاي عمومی ساختمانواحد ابرکوه

5کامپیوترواحد ابرکوه

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد ابرکوه

5گیاه پزشکیواحد ابرکوه

5گیاهپزشکیواحد ابرکوه

5مدیریت امور بانکیواحد ابرکوه

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد ابرکوه

5مهندسی اجرایی عمرانواحد ابرکوه

5مهندسی برق- الکترونیکواحد ابرکوه

5مهندسی برق - کنترلواحد ابرکوه

5مهندسی برق ـ قدرتواحد ابرکوه

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد ابرکوه

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد ابرکوه

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد ابرکوه

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد ابرکوه

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد ابرکوه

5مهندسی تکنولوژي عمران- آب و فاضالبواحد ابرکوه

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد ابرکوه

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد ابرکوه

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد ابرکوه

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد ابرکوه

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد ابرکوه

5مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد ابرکوه

5مهندسی عمرانواحد ابرکوه

5مهندسی عمران - سازهواحد ابرکوه

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد ابرکوه

5مهندسی کامپیوترواحد ابرکوه

5مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد ابرکوه

5مهندسی کشاورزي - گیاه پزشکیواحد ابرکوه

5مهندسی معدنواحد ابرکوه

5مهندسی معدن - اکتشاف معدنواحد ابرکوه

5مهندسی معماريواحد ابرکوه

5نرم افزار کامپیوترواحد ابرکوه

5آمارواحد ابهر

5آمار اجتماعی و اقتصاديواحد ابهر

5آمار و کاربردهاواحد ابهر

5ریاضی - ریاضیات مالیواحد ابهر

5ریاضی کاربردي - ریاضی مالیواحد ابهر

5علوم کامپیوتر - سیستم هاي کامپیوتريواحد ابهر

5علوم کامپیوتر - سیستم هاي هوشمندواحد ابهر

5علوم کامپیوتر - نظریه سیستم هاواحد ابهر

5تربیت بدنیواحد اراك - محل تشکیل کالس مرکز خنداب



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5حسابداريواحد اراك - محل تشکیل کالس مرکز خنداب

5نرم افزار کامپیوترواحد اراك - محل تشکیل کالس مرکز خنداب

5مهندسی حرفه اي صنایع شیمیاییواحد اراك_محل تشکیل کالس مرکز مهاجران

5اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد اردستان

5امور بانکیواحد اردستان

5امور دفتريواحد اردستان

5امور زراعی و باغیواحد اردستان

5آموزش ابتداییواحد اردستان

5آموزش و پرورش ابتداییواحد اردستان

5پرستاريواحد اردستان

5تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد اردستان

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد اردستان

5تکنولوژي تولیدات دامیواحد اردستان

5تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد اردستان

5تکنولوژي مرتع و آبخیزداريواحد اردستان

5تکنولوژي مواد غذاییواحد اردستان

5تکنولوژي موادغذاییواحد اردستان

5حسابداريواحد اردستان

5حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد اردستان

5دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد اردستان

5زراعتواحد اردستان

5زراعت واصالح نباتاتواحد اردستان

5ساختمانواحد اردستان

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد اردستان

5ساختمانهاي بتنیواحد اردستان

5سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی - مطالعات آب و خاكواحد اردستان

5علمی - کاربردي تولید در صنعت سیمانواحد اردستان

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد اردستان

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد اردستان

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد اردستان

5علمی کاربردي حسابداريواحد اردستان

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد اردستان

5علوم تجربیواحد اردستان

5علوم و مهندسی آبواحد اردستان

5علوم و مهندسی آب - آبیاري و زهکشیواحد اردستان

5علوم و مهندسی آب - منابع آبواحد اردستان

5علوم و مهندسی آبخیزداري - آبخیزداري شهريواحد اردستان

5علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد اردستان

5علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذاییواحد اردستان

5علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذاییواحد اردستان

5عمرانواحد اردستان

5کاردانی فنی عمران - بتنواحد اردستان

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد اردستان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردان فنی ساختمانهاي بتنیواحد اردستان

5کاردان فنی عمران-زیرسازي راهواحد اردستان

5کاردان فنی عمران - روسازي راهواحد اردستان

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد اردستان

5کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد اردستان

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد اردستان

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد اردستان

5کاردانی حسابداريواحد اردستان

5کاردانی فنی برقواحد اردستان

5کاردانی فنی عمرانواحد اردستان

5کاردانی فنی عمران - راهسازيواحد اردستان

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد اردستان

5کارهاي عمومی ساختمانواحد اردستان

5کامپیوترواحد اردستان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد اردستان

5مدیریت امور دفتري (منشیگري)واحد اردستان

5مدیریت بحرانواحد اردستان

5مدیریت صنعتی کاربرديواحد اردستان

5مهندسی اجرایی عمرانواحد اردستان

5مهندسی آبخیزداريواحد اردستان

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد اردستان

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد اردستان

5مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد اردستان

5مهندسی تولیدات گیاهیواحد اردستان

5مهندسی حرفه اي معماريواحد اردستان

5مهندسی زراعتواحد اردستان

5مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد اردستان

5مهندسی عمرانواحد اردستان

5مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد اردستان

5مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد اردستان

5مهندسی عمران - نقشه برداريواحد اردستان

5مهندسی فضاي سبزواحد اردستان

5مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد اردستان

5مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد اردستان

5مهندسی کشاورزي -آبیاري وزهکشیواحد اردستان

5مهندسی کشاورزي -زراعتواحد اردستان

5مهندسی کشاورزي -مهندسی منابع آبواحد اردستان

5مهندسی کشاورزي ـ آبواحد اردستان

5مهندسی منابع طبیعی-آبخیزداريواحد اردستان

5مهندسی نقشه برداريواحد اردستان

5نرم افزار کامپیوترواحد اردستان

5نقشه کشی معماريواحد اردستان

5نقشه کشی معماري- معماريواحد اردستان

5اقتصادواحد اردکان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5اقتصاد بازرگانیواحد اردکان

5اقتصاد نظريواحد اردکان

5الکتروتکنیکواحد اردکان

5آموزش ابتداییواحد اردکان

5آموزش علوم تجربیواحد اردکان

5آموزش و پرورش ابتداییواحد اردکان

5برنامه ریزي درسیواحد اردکان

5تربیت بدنیواحد اردکان

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد اردکان

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد اردکان

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد اردکان

5حسابداريواحد اردکان

5روان شناسیواحد اردکان

5روانشناسیواحد اردکان

5زبان وادبیات فارسیواحد اردکان

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد اردکان

5علمی کاربردي حسابداريواحد اردکان

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد اردکان

5علمی کاربردي مهندسی معدنواحد اردکان

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد اردکان

5علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگانیواحد اردکان

5علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد اردکان

5علوم تربیتی - برنامه ریزي آموزشیواحد اردکان

5علوم تربیتی -برنامه ریزي درسیواحد اردکان

5علوم سیاسیواحد اردکان

5فرشواحد اردکان

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد اردکان

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد اردکان

5کاردانی حسابداريواحد اردکان

5کامپیوترواحد اردکان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد اردکان

5مدیریت بازرگانیواحد اردکان

5مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد اردکان

5مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلیواحد اردکان

5مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد اردکان

5مدیریت مالیواحد اردکان

5مشاورهواحد اردکان

5مشاوره ـ مشاوره مدرسهواحد اردکان

5مشاوره و راهنماییواحد اردکان

5مکانیک خودروواحد اردکان

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد اردکان

5مهندسی اجرایی عمرانواحد اردکان

5مهندسی استخراج معدنواحد اردکان

5مهندسی تکنولوژي استخراج معادن زیر زمینیواحد اردکان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد اردکان

5مهندسی تکنولوژي معدنواحد اردکان

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد اردکان

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد اردکان

5مهندسی عمرانواحد اردکان

5مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد اردکان

5مهندسی فناوري معدن - استخراج معادن زیرزمینیواحد اردکان

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد اردکان

5نرم افزار کامپیوترواحد اردکان

5الکتروتکنیکواحد ارس

5امور اداريواحد ارس

5تربیت بدنیواحد ارس

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد ارس

5حسابداريواحد ارس

5حقوقواحد ارس

5زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد ارس

5علوم ورزشیواحد ارس

5عمرانواحد ارس

5کاردانی فنی برقواحد ارس

5کاردانی فنی عمران - ترافیک شهريواحد ارس

5کاردانی فنی مکانیک خودروواحد ارس

5مدیریت امور گمرکیواحد ارس

5مدیریت بازرگانیواحد ارس

5معماريواحد ارس

5مکانیک خودروواحد ارس

5مهندسی اجرایی عمرانواحد ارس

5مهندسی برقواحد ارس

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد ارس

5مهندسی حرفه اي ساخت و تولیدواحد ارس

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد ارس

5مهندسی حرفه اي معماريواحد ارس

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد ارس

5مهندسی عمرانواحد ارس

5مهندسی فناوري عمران - نقشه برداريواحد ارس

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد ارس

5مهندسی کامپیوترواحد ارس

5مهندسی معماريواحد ارس

5مهندسی مکانیکواحد ارس

5نرم افزار کامپیوترواحد ارس

5الکتروتکنیکواحد ارسنجان

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد ارسنجان

5ایمنی صنعتی و محیط کارواحد ارسنجان

5تاسیساتواحد ارسنجان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5تاسیسات -تهویه مطبوعواحد ارسنجان

5تأسیسات -تبریدواحد ارسنجان

5تبریدواحد ارسنجان

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد ارسنجان

5ساختمانواحد ارسنجان

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد ارسنجان

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد ارسنجان

5علمی - کاربردي تاسیسات - تبریدواحد ارسنجان

5علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعواحد ارسنجان

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد ارسنجان

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد ارسنجان

5علمی کاربردي معماريواحد ارسنجان

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد ارسنجان

5علوم کامپیوترواحد ارسنجان

5عمرانواحد ارسنجان

5کاردان فنی برق - قدرتواحد ارسنجان

5کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبریدواحد ارسنجان

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد ارسنجان

5کاردان فنی قدرتواحد ارسنجان

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد ارسنجان

5کاردان فنی مکانیک ـتاسیسات تهویه وتبریدواحد ارسنجان

5کاردانی فنی برقواحد ارسنجان

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد ارسنجان

5کارهاي عمومی ساختمانواحد ارسنجان

5کامپیوترواحد ارسنجان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد ارسنجان

5محیط زیستواحد ارسنجان

5محیط زیستواحد ارسنجان

5معماريواحد ارسنجان

5مهندسی اجرایی عمرانواحد ارسنجان

5مهندسی پرتو پزشکیواحد ارسنجان

5مهندسی پزشکیواحد ارسنجان

5مهندسی پزشکی-بیومتریالواحد ارسنجان

5مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد ارسنجان

5مهندسی پزشکی - بیومکانیکواحد ارسنجان

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد ارسنجان

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد ارسنجان

5مهندسی تکنولوژي بهره برداري نیروگاهواحد ارسنجان

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد ارسنجان

5مهندسی تکنولوژي جوشکاريواحد ارسنجان

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد ارسنجان

5مهندسی تکنولوژي سخت افزار کامپیوترواحد ارسنجان

5مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزاري رایانهواحد ارسنجان

5مهندسی تکنولوژي طراحی و نقشه کشی صنعتیواحد ارسنجان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی تکنولوژي عمران- آب و فاضالبواحد ارسنجان

5مهندسی تکنولوژي عمران- نگهداري و بهره برداري سد و شبکهواحد ارسنجان

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد ارسنجان

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد ارسنجان

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد ارسنجان

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد ارسنجان

5مهندسی تکنولوژي نقشه برداريواحد ارسنجان

5مهندسی حرفه اي ایمنی صنعتیواحد ارسنجان

5مهندسی حرفه اي معماريواحد ارسنجان

5مهندسی رباتیکواحد ارسنجان

5مهندسی عمرانواحد ارسنجان

5مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد ارسنجان

5مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد ارسنجان

5مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد ارسنجان

5مهندسی فناوري اطالعاتواحد ارسنجان

5مهندسی فناوري عمران - نقشه برداريواحد ارسنجان

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد ارسنجان

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد ارسنجان

5مهندسی کامپیوترواحد ارسنجان

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد ارسنجان

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد ارسنجان

5مهندسی معماريواحد ارسنجان

5مهندسی مکانیکواحد ارسنجان

5مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد ارسنجان

5مهندسی هسته ايواحد ارسنجان

5مهندسی هسته اي - پرتو پزشکیواحد ارسنجان

5مهندسی هسته اي - راکتورواحد ارسنجان

5مهندسی هسته اي - مهندسی پرتوپزشکیواحد ارسنجان

5مهندسی هسته اي - مهندسی راکتورواحد ارسنجان

5نقشه برداريواحد ارسنجان

5نقشه کشی معماري- معماريواحد ارسنجان

5تکنولوژي تولیدات دامیواحد ارومیه

5علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد ارومیه

5کاردانی تکنولوژي تولیدات دامیواحد ارومیه

5گیاه پزشکیواحد ارومیه

5مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد ارومیه

5مهندسی تولیدات دامیواحد ارومیه

5مهندسی حرفه اي علوم دامیواحد ارومیه

5مهندسی فضاي سبزواحد ارومیه

5الهیات و معارف اسالمیواحد استهبان

5الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد استهبان

5آب زمین شناسیواحد استهبان

5آموزش ابتداییواحد استهبان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5آموزش الهیات و معارف اسالمیواحد استهبان

5آموزش دینی و عربیواحد استهبان

5آموزش ریاضیواحد استهبان

5آموزش زبان انگلیسیواحد استهبان

5آموزش و پرورش ابتداییواحد استهبان

5تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد استهبان

5تربیت معلم آموزش ریاضیواحد استهبان

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد استهبان

5حسابداريواحد استهبان

5حقوقواحد استهبان

5دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد استهبان

5دینی وعربیواحد استهبان

5ریاضیواحد استهبان

5ریاضی - آنالیزواحد استهبان

5ریاضی - دبیري ریاضیواحد استهبان

5ریاضی - ریاضی کاربرديواحد استهبان

5ریاضی - ریاضی محضواحد استهبان

5ریاضی - ریاضیات مالیواحد استهبان

5ریاضی کاربردي - ریاضی مالیواحد استهبان

5ریاضی محضواحد استهبان

5ریاضی محض-آنالیزواحد استهبان

5ریاضیات و کاربردهاواحد استهبان

5زمین شناسیواحد استهبان

5زمین شناسی -آب شناسیواحد استهبان

5زمین شناسی -زمین شناسی مهندسیواحد استهبان

5زمین شناسی زیست محیطیواحد استهبان

5زیست شناسی سلولی و مولکولی ـ ژنتیکواحد استهبان

5زیست فناوريواحد استهبان

5علمی کاربردي معماريواحد استهبان

5علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد استهبان

5علوم زمین - آب زمین شناسیواحد استهبان

5علوم زمین - زمین شناسی زیست محیطیواحد استهبان

5علوم زمین - زمین شناسی مهندسیواحد استهبان

5فقه و حقوق اسالمیواحد استهبان

5فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد استهبان

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد استهبان

5کاردانی معماريواحد استهبان

5مدیریت پروژه و ساختواحد استهبان

5مشاورهواحد استهبان

5مشاوره - مشاوره خانوادهواحد استهبان

5مشاوره و راهنماییواحد استهبان

5معارف اسالمیواحد استهبان

5معماريواحد استهبان

5معماري سنتیواحد استهبان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی اپتیک و لیزرواحد استهبان

5مهندسی معماريواحد استهبان

5الکتروتکنیکواحد اسدآباد

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد اسدآباد

5الکترونیکواحد اسدآباد

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد اسدآباد

5آموزش و پرورش ابتداییواحد اسدآباد

5تربیت بدنیواحد اسدآباد

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد اسدآباد

5تربیت بدنی - مربیگريواحد اسدآباد

5تربیت بدنی -مدیریتواحد اسدآباد

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد اسدآباد

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد اسدآباد

5حسابداريواحد اسدآباد

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد اسدآباد

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد اسدآباد

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد اسدآباد

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد اسدآباد

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد اسدآباد

5علمی کاربردي حسابداريواحد اسدآباد

5علمی کاربردي معماريواحد اسدآباد

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد اسدآباد

5علوم ورزشیواحد اسدآباد

5عمرانواحد اسدآباد

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد اسدآباد

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد اسدآباد

5کاردانی حسابداريواحد اسدآباد

5کاردانی علوم ورزشیواحد اسدآباد

5کاردانی مدیریت بازرگانیواحد اسدآباد

5کامپیوترواحد اسدآباد

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد اسدآباد

5مدیریت بازرگانیواحد اسدآباد

5معماريواحد اسدآباد

5مکانیک خودروواحد اسدآباد

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد اسدآباد

5مهندسی اجرایی عمرانواحد اسدآباد

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد اسدآباد

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد اسدآباد

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد اسدآباد

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد اسدآباد

5مهندسی حرفه اي معماريواحد اسدآباد

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد اسدآباد

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد اسدآباد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی مکانیکواحد اسدآباد

5نرم افزار کامپیوترواحد اسدآباد

5نقشه کشی معماريواحد اسدآباد

5نقشه کشی معماري- معماريواحد اسدآباد

5الکترونیک عمومیواحد اسفراین

5الکتروتکنیکواحد اسفراین

5امور مالی و مالیاتیواحد اسفراین

5آموزش و پرورش ابتداییواحد اسفراین

5جغرافیاواحد اسفراین

5جغرافیا - انسانی گرایش روستاییواحد اسفراین

5جغرافیا ـ انسانی(روستایی)واحد اسفراین

5جغرافیا و برنامه ریزي روستاییواحد اسفراین

5جغرافیاي انسانیواحد اسفراین

5حسابداريواحد اسفراین

5ساختمانواحد اسفراین

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد اسفراین

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد اسفراین

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد اسفراین

5علمی کاربردي حسابداريواحد اسفراین

5علمی کاربردي معماريواحد اسفراین

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد اسفراین

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد اسفراین

5علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد اسفراین

5علوم ورزشیواحد اسفراین

5عمرانواحد اسفراین

5فتوگرافیک گرافیکواحد اسفراین

5کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبریدواحد اسفراین

5کاردان فنی عمران - روسازي راهواحد اسفراین

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد اسفراین

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد اسفراین

5کاردان فنی مکانیک ـتاسیسات تهویه وتبریدواحد اسفراین

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد اسفراین

5کاردانی حسابداريواحد اسفراین

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد اسفراین

5کارهاي عمومی ساختمانواحد اسفراین

5مدیریت بازرگانیواحد اسفراین

5مدیریت مالیواحد اسفراین

5مربی بهداشت مدارسواحد اسفراین

5معماريواحد اسفراین

5مکانیک خودروواحد اسفراین

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد اسفراین

5مهندسی اجرایی عمرانواحد اسفراین

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد اسفراین

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد اسفراین



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد اسفراین

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد اسفراین

5مهندسی حرفه اي معماريواحد اسفراین

5مهندسی عمرانواحد اسفراین

5مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد اسفراین

5مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد اسفراین

5مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد اسفراین

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد اسفراین

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد اسفراین

5مهندسی مکانیکواحد اسفراین

5مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد اسفراین

5نرم افزار کامپیوترواحد اسفراین

5نقشه کشی معماريواحد اسفراین

5نقشه کشی معماري- معماريواحد اسفراین

5الکتروتکنیکواحد اسکو

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد اسکو

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد اسکو

5حسابداريواحد اسکو

5حقوقواحد اسکو

5حقوق خصوصیواحد اسکو

5زیست شناسی - سلولی و مولکولیواحد اسکو

5زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد اسکو

5زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولیواحد اسکو

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد اسکو

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد اسکو

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد اسکو

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد اسکو

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد اسکو

5علمی کاربردي حسابداريواحد اسکو

5علمی کاربردي معماريواحد اسکو

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد اسکو

5علوم تربیتی - برنامه ریزي آموزشیواحد اسکو

5علوم تربیتی -برنامه ریزي درسیواحد اسکو

5علوم ورزشیواحد اسکو

5عمرانواحد اسکو

5قدرت -الکتروتکنیکواحد اسکو

5کاردانی فنی عمران - بتنواحد اسکو

5کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد اسکو

5کاردانی حسابداريواحد اسکو

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد اسکو

5کامپیوترواحد اسکو

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد اسکو

5مدیریت صنعت جهانگردي - مدیریت جهانگرديواحد اسکو

5مدیریت صنعت جهانگردي شاخه مدیریت جهانگرديواحد اسکو



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5معماريواحد اسکو

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد اسکو

5مهندسی اجرایی عمرانواحد اسکو

5مهندسی برقواحد اسکو

5مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد اسکو

5مهندسی برق ـ قدرتواحد اسکو

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد اسکو

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد اسکو

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد اسکو

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد اسکو

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد اسکو

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد اسکو

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد اسکو

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد اسکو

5مهندسی حرفه اي معماريواحد اسکو

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد اسکو

5مهندسی عمرانواحد اسکو

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد اسکو

5مهندسی کامپیوترواحد اسکو

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد اسکو

5مهندسی معماريواحد اسکو

5مهندسی مکاترونیکواحد اسکو

5مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولیدواحد اسکو

5مهندسی مکانیکواحد اسکو

5نرم افزار کامپیوترواحد اسکو

5نقشه کشی معماريواحد اسکو

5نقشه کشی معماري- معماريواحد اسکو

5الکترونیک عمومیواحد اسالم آبادغرب

5الکتروتکنیکواحد اسالم آبادغرب

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد اسالم آبادغرب

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد اسالم آبادغرب

5الکترونیکواحد اسالم آبادغرب

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد اسالم آبادغرب

5آموزش زبان انگلیسیواحد اسالم آبادغرب

5آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد اسالم آبادغرب

5باستان شناسیواحد اسالم آبادغرب

5تربیت بدنیواحد اسالم آبادغرب

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد اسالم آبادغرب

5تربیت بدنی - مربیگريواحد اسالم آبادغرب

5تربیت بدنی -مدیریتواحد اسالم آبادغرب

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد اسالم آبادغرب

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد اسالم آبادغرب

5تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد اسالم آبادغرب



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5تربیت معلم آموزش ریاضیواحد اسالم آبادغرب

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد اسالم آبادغرب

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد اسالم آبادغرب

5جامعه شناسیواحد اسالم آبادغرب

5حسابداريواحد اسالم آبادغرب

5حقوقواحد اسالم آبادغرب

5حقوق - حقوق ثبتیواحد اسالم آبادغرب

5حقوق بین المللواحد اسالم آبادغرب

5دینی وعربیواحد اسالم آبادغرب

5روان شناسیواحد اسالم آبادغرب

5روان شناسی عمومیواحد اسالم آبادغرب

5روانشناسی عمومیواحد اسالم آبادغرب

5ریاضیواحد اسالم آبادغرب

5زبان وادبیات فارسیواحد اسالم آبادغرب

5ساختمانواحد اسالم آبادغرب

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد اسالم آبادغرب

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد اسالم آبادغرب

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد اسالم آبادغرب

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد اسالم آبادغرب

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد اسالم آبادغرب

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد اسالم آبادغرب

5علمی کاربردي ارتباطات و فناوري اطالعات (آي سی تی)واحد اسالم آبادغرب

5علمی کاربردي حسابداريواحد اسالم آبادغرب

5علمی کاربردي فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد اسالم آبادغرب

5علمی کاربردي معماريواحد اسالم آبادغرب

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد اسالم آبادغرب

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد اسالم آبادغرب

5علوم اجتماعی -جامعه شناسیواحد اسالم آبادغرب

5علوم ورزشیواحد اسالم آبادغرب

5علوم ورزشی - علوم انسانی ورزشواحد اسالم آبادغرب

5علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزشواحد اسالم آبادغرب

5عمرانواحد اسالم آبادغرب

5فیزیولوژي ورزشیواحد اسالم آبادغرب

5فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستیواحد اسالم آبادغرب

5فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی کاربرديواحد اسالم آبادغرب

5قدرت -الکتروتکنیکواحد اسالم آبادغرب

5کاردانی حرفه اي حقوق- حقوق ثبتیواحد اسالم آبادغرب

5کاردانی فنی عمران - بتنواحد اسالم آبادغرب

5کاردان فنی ساختمانهاي بتنیواحد اسالم آبادغرب

5کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد اسالم آبادغرب

5کاردان فنی عمران ـ نقشه برداري ( ژئودزي)واحد اسالم آبادغرب

5کاردانی ارتباطات و فناوري اطالعاتواحد اسالم آبادغرب

5کاردانی آموزش ریاضیواحد اسالم آبادغرب

5کاردانی حسابداريواحد اسالم آبادغرب



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردانی علوم ورزشیواحد اسالم آبادغرب

5کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات (ICT)واحد اسالم آبادغرب

5کاردانی مدیریت بازرگانیواحد اسالم آبادغرب

5کاردانی معماريواحد اسالم آبادغرب

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد اسالم آبادغرب

5کاردانی نقشه برداريواحد اسالم آبادغرب

5کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد اسالم آبادغرب

5کامپیوترواحد اسالم آبادغرب

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد اسالم آبادغرب

5مدیریت بازرگانیواحد اسالم آبادغرب

5معماريواحد اسالم آبادغرب

5مکانیک خودروواحد اسالم آبادغرب

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد اسالم آبادغرب

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد اسالم آبادغرب

5مهندسی اجرایی عمرانواحد اسالم آبادغرب

5مهندسی تکنولوژي استخراج معادن زیر زمینیواحد اسالم آبادغرب

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد اسالم آبادغرب

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد اسالم آبادغرب

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد اسالم آبادغرب

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد اسالم آبادغرب

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد اسالم آبادغرب

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد اسالم آبادغرب

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد اسالم آبادغرب

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد اسالم آبادغرب

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد اسالم آبادغرب

5مهندسی حرفه اي معماريواحد اسالم آبادغرب

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد اسالم آبادغرب

5مهندسی عمرانواحد اسالم آبادغرب

5مهندسی عمران - سازهواحد اسالم آبادغرب

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد اسالم آبادغرب

5مهندسی فناوري معدن - استخراج معادن زیرزمینیواحد اسالم آبادغرب

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد اسالم آبادغرب

5مهندسی معدنواحد اسالم آبادغرب

5مهندسی معدن - اکتشاف معدنواحد اسالم آبادغرب

5مهندسی معماريواحد اسالم آبادغرب

5نرم افزار کامپیوترواحد اسالم آبادغرب

5نقشه کشی معماريواحد اسالم آبادغرب

5نقشه کشی معماري- معماريواحد اسالم آبادغرب

5اقتصاد بازرگانیواحد اشکذر

5الکترونیک عمومیواحد اشکذر

5الکتروتکنیکواحد اشکذر

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد اشکذر

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد اشکذر

5آموزش راهنمایی و مشاورهواحد اشکذر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5آموزش زبان انگلیسیواحد اشکذر

5پژوهش هنرواحد اشکذر

5تاسیساتواحد اشکذر

5تاسیسات -تهویه مطبوعواحد اشکذر

5تأسیسات -تبریدواحد اشکذر

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد اشکذر

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد اشکذر

5حسابداريواحد اشکذر

5راهنمایی و مشاورهواحد اشکذر

5روان شناسیواحد اشکذر

5روانشناسیواحد اشکذر

5زبان وادبیات فارسیواحد اشکذر

5زیست شناسی - سلولی و ملکولیواحد اشکذر

5زیست شناسی - سلولی و مولکولیواحد اشکذر

5زیست شناسی - علوم جانوري گرایش فیزیولوژي جانوريواحد اشکذر

5زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد اشکذر

5زیست شناسی -ژنتیکواحد اشکذر

5زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولیواحد اشکذر

5زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد اشکذر

5زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولیواحد اشکذر

5زیست شناسی سلولی و مولکولی-زیست فناوريواحد اشکذر

5زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد اشکذر

5زیست شناسی سلولی و مولکولی ـ ژنتیکواحد اشکذر

5ژنتیکواحد اشکذر

5ساخت و تولیدواحد اشکذر

5ساخت و تولید - ماشین افزارواحد اشکذر

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد اشکذر

5علمی - کاربردي تاسیسات - تبریدواحد اشکذر

5علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعواحد اشکذر

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد اشکذر

5علمی کاربردي حسابداريواحد اشکذر

5علمی کاربردي گرافیک -تصویرسازيواحد اشکذر

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد اشکذر

5علمی کاربردي هنرهاي تجسمی-نقاشیواحد اشکذر

5علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگانیواحد اشکذر

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد اشکذر

5کاردانی حسابداريواحد اشکذر

5کاردانی فنی آسانسور و پله برقیواحد اشکذر

5کامپیوترواحد اشکذر

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد اشکذر

5گرافیکواحد اشکذر

5گرافیک-گرافیکواحد اشکذر

5مدیریت دولتیواحد اشکذر

5مدیریت مناطق خشک وبیابانیواحد اشکذر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مشاوره - مشاوره خانوادهواحد اشکذر

5مشاوره و راهنماییواحد اشکذر

5مطالعات خانوادهواحد اشکذر

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد اشکذر

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد اشکذر

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد اشکذر

5مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد اشکذر

5مهندسی برق ـ قدرتواحد اشکذر

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد اشکذر

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد اشکذر

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد اشکذر

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد اشکذر

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد اشکذر

5مهندسی صنایعواحد اشکذر

5مهندسی صنایع - برنامه ریزي و تحلیل سیستمهاواحد اشکذر

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد اشکذر

5مهندسی مکانیکواحد اشکذر

5مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد اشکذر

5مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانیواحد اشکذر

5میکروبیولوژيواحد اشکذر

5میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زاواحد اشکذر

5میکروبیولوژي - میکروب هاي بیماري زاواحد اشکذر

5نرم افزار کامپیوترواحد اشکذر

5نقاشی - نقاشی عمومیواحد اشکذر

5هنرهاي تجسمی ـ نقاشیواحد اشکذر

5اگروتکنولوژي - علوم علف هاي هرزواحد اقلید

5اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد اقلید

5الکتروتکنیکواحد اقلید

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد اقلید

5الکترونیکواحد اقلید

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد اقلید

5امور زراعی و باغیواحد اقلید

5تاسیسات -تهویه مطبوعواحد اقلید

5تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد اقلید

5تکنولوژي آبیاريواحد اقلید

5تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد اقلید

5تکنولوژي ماشینهاي کشاورزيواحد اقلید

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد اقلید

5دامپزشکیواحد اقلید

5زراعت واصالح نباتاتواحد اقلید

5ساخت و تولیدواحد اقلید

5ساخت و تولید- قالبسازيواحد اقلید

5ساخت و تولید - ماشین افزارواحد اقلید

5ساختمانواحد اقلید



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد اقلید

5صنایع شیمیاییواحد اقلید

5صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییواحد اقلید

5علمی-کابردي ماشینهاي کشاورزي-مکانیسین ماشینهاي کشاورزيواحد اقلید

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد اقلید

5علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارواحد اقلید

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد اقلید

5علمی - کاربردي صنایع شیمیایی - صنایع شیمیاییواحد اقلید

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد اقلید

5علمی کاربردي ساخت و تولیدواحد اقلید

5علمی کاربردي ساختمانواحد اقلید

5علمی کاربردي سخت افزارکامپیوترواحد اقلید

5علمی کاربردي صنایع پالستیکواحد اقلید

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد اقلید

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد اقلید

5علوم تجربیواحد اقلید

5علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد اقلید

5عمرانواحد اقلید

5کاردانی دامپزشکیواحد اقلید

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد اقلید

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد اقلید

5کاردان فنی برق - تاسیساتواحد اقلید

5کاردان فنی برق - قدرتواحد اقلید

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد اقلید

5کاردان فنی قدرتواحد اقلید

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد اقلید

5کاردان فنی مکانیک ـتاسیسات تهویه وتبریدواحد اقلید

5کاردانی سخت افزار کامپیوترواحد اقلید

5کاردانی فنی برقواحد اقلید

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد اقلید

5کارهاي عمومی ساختمانواحد اقلید

5کامپیوترواحد اقلید

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد اقلید

5معماريواحد اقلید

5مکانیسین ماشینهاي کشاورزيواحد اقلید

5مکانیک خودروواحد اقلید

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد اقلید

5مکانیک ماشینهاي کشاورزيواحد اقلید

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد اقلید

5مهندسی اجرایی عمرانواحد اقلید

5مهندسی آبیاريواحد اقلید

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد اقلید

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد اقلید



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولیدواحد اقلید

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد اقلید

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد اقلید

5مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیاییواحد اقلید

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد اقلید

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد اقلید

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد اقلید

5مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد اقلید

5مهندسی تولیدات گیاهیواحد اقلید

5مهندسی حرفه اي صنایع شیمیاییواحد اقلید

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد اقلید

5مهندسی رباتیکواحد اقلید

5مهندسی زراعتواحد اقلید

5مهندسی عمرانواحد اقلید

5مهندسی عمران-خاكواحد اقلید

5مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد اقلید

5مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد اقلید

5مهندسی عمران - سازهواحد اقلید

5مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد اقلید

5مهندسی عمران -آبواحد اقلید

5مهندسی عمران -راهواحد اقلید

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد اقلید

5مهندسی فناوري صنایع شیمیاییواحد اقلید

5مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد اقلید

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد اقلید

5مهندسی کامپیوترواحد اقلید

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد اقلید

5مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعیواحد اقلید

5مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکزواحد اقلید

5مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد اقلید

5مهندسی کشاورزي - مکانیزاسیون کشاورزيواحد اقلید

5مهندسی کشاورزي - مکانیک ماشینهاي کشاورزيواحد اقلید

5مهندسی کشاورزي -زراعتواحد اقلید

5مهندسی کشاورزي ـ آبواحد اقلید

5مهندسی کشاورزي ـ شناسایی و مبارزه با علفهاي هرزواحد اقلید

5مهندسی ماشین هاي کشاورزيواحد اقلید

5مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولیدواحد اقلید

5مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي - انرژيواحد اقلید

5مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي - بازیافت و مدیریت پسماندواحد اقلید

5مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي - مدیریت تحلیل سامانه هاواحد اقلید

5مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي - مدیریت و تحلیل سامانه هاواحد اقلید



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی مکانیکواحد اقلید

5مهندسی مکانیک بیوسیستمواحد اقلید

5مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژي هاي تجدید پذیرواحد اقلید

5مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساختواحد اقلید

5نرم افزار کامپیوترواحد اقلید

5علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد الکترونیکی

5علوم و مهندسی محیط زیستواحد الکترونیکی

5محیط زیست - آلودگیهاي محیط زیستواحد الکترونیکی

5مدیریت خدمات بهداشتی و درمانیواحد الکترونیکی

5مهندسی کشاورزي ـ مدیریت کشاورزيواحد الکترونیکی

5ادبیات نمایشیواحد الیگودرز

5اقتصادواحد الیگودرز

5اقتصاد اسالمیواحد الیگودرز

5اقتصاد بازرگانیواحد الیگودرز

5اقتصاد نظريواحد الیگودرز

5اقتصادانرژيواحد الیگودرز

5الکترونیک عمومیواحد الیگودرز

5الکتروتکنیکواحد الیگودرز

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد الیگودرز

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد الیگودرز

5الکترونیکواحد الیگودرز

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد الیگودرز

5الهیات و معارف اسالمی - علوم قرآن و حدیثواحد الیگودرز

5امور اداريواحد الیگودرز

5امور بانکیواحد الیگودرز

5امور گمرکیواحد الیگودرز

5اموردولتیواحد الیگودرز

5آموزش زبان انگلیسیواحد الیگودرز

5آموزش علوم تجربیواحد الیگودرز

5بانکداري اسالمیواحد الیگودرز

5برنامه ریزي شهريواحد الیگودرز

5بیمهواحد الیگودرز

5تاسیساتواحد الیگودرز

5تاسیسات -تهویه مطبوعواحد الیگودرز

5تأسیسات -تبریدواحد الیگودرز

5تأسیسات آبرسانی وگازرسانیواحد الیگودرز

5تبریدواحد الیگودرز

5تربیت کودكواحد الیگودرز

5تربیت بدنیواحد الیگودرز

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد الیگودرز

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد الیگودرز

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد الیگودرز

5تربیت معلم آموزش ریاضیواحد الیگودرز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد الیگودرز

5تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد الیگودرز

5جوشکاريواحد الیگودرز

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد الیگودرز

5حسابداريواحد الیگودرز

5حقوقواحد الیگودرز

5حقوق - حقوق ثبتیواحد الیگودرز

5حقوق خصوصیواحد الیگودرز

5دبیري علوم تجربیواحد الیگودرز

5ریاضیواحد الیگودرز

5ریاضی کاربردي - بهینه سازيواحد الیگودرز

5ریاضی کاربردي ـ تحقیق در عملیاتواحد الیگودرز

5زبان وادبیات فارسیواحد الیگودرز

5زمین ساخت - تکتونیکواحد الیگودرز

5زمین شناسیواحد الیگودرز

5زمین شناسی - تکتونیکواحد الیگودرز

5ساخت و تولیدواحد الیگودرز

5ساخت و تولید- قالبسازيواحد الیگودرز

5ساخت و تولید - ماشین ابزارواحد الیگودرز

5ساخت و تولید - ماشین افزارواحد الیگودرز

5ساختمانواحد الیگودرز

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد الیگودرز

5صنایع - ایمنی صنعتیواحد الیگودرز

5صنایع اتومبیلواحد الیگودرز

5صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییواحد الیگودرز

5صنایع غذاییواحد الیگودرز

5صنایع غذایی - کنترل کیفیت مواد غذاییواحد الیگودرز

5صنایع فلزي-جوشکاريواحد الیگودرز

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد الیگودرز

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد الیگودرز

5علمی - کاربردي تاسیسات - تبریدواحد الیگودرز

5علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعواحد الیگودرز

5علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارواحد الیگودرز

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد الیگودرز

5علمی - کاربردي صنایع شیمیایی - صنایع شیمیاییواحد الیگودرز

5علمی - کاربردي صنایع فلزي - جوشکاريواحد الیگودرز

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد الیگودرز

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد الیگودرز

5علمی کاربردي (تکنسین حرفه اي) ماشین افزارواحد الیگودرز

5علمی کاربردي امور اداريواحد الیگودرز

5علمی کاربردي برق - قدرتواحد الیگودرز

5علمی کاربردي جوشکاريواحد الیگودرز

5علمی کاربردي حسابداريواحد الیگودرز

5علمی کاربردي ماشین ابزارـ تکنسین حرفه ايواحد الیگودرز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی کاربردي معماريواحد الیگودرز

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد الیگودرز

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد الیگودرز

5علمی کاربردي نقشه کشی صنعتیواحد الیگودرز

5علمی کاربردي نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد الیگودرز

5علوم اقتصاديواحد الیگودرز

5علوم اقتصادي - اقتصاد اسالمیواحد الیگودرز

5علوم اقتصادي - اقتصاد انرژيواحد الیگودرز

5علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگانیواحد الیگودرز

5علوم اقتصادي - اقتصاد بین المللواحد الیگودرز

5علوم اقتصادي - اقتصاد بین المللیواحد الیگودرز

5علوم اقتصادي - اقتصاد مالیواحد الیگودرز

5علوم اقتصادي - اقتصاد نظريواحد الیگودرز

5علوم اقتصادي - بانکداري اسالمیواحد الیگودرز

5علوم تجربیواحد الیگودرز

5علوم زمین - زمین ساختواحد الیگودرز

5علوم زمین - زمین ساخت (تکتونیک)واحد الیگودرز

5علوم قرآن و حدیثواحد الیگودرز

5علوم قرآن و حدیثواحد الیگودرز

5عمرانواحد الیگودرز

5فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی کاربرديواحد الیگودرز

5قدرت -الکتروتکنیکواحد الیگودرز

5کاردانی مدیریت صنعتی کاربرديواحد الیگودرز

5کاردان فن ایمنی صنعتیواحد الیگودرز

5کاردان فنی الکترونیکواحد الیگودرز

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد الیگودرز

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد الیگودرز

5کاردان فنی برق - قدرتواحد الیگودرز

5کاردان فنی تاسیسات بهداشتی و گازرسانیواحد الیگودرز

5کاردان فنی عمران -نقشه برداريواحد الیگودرز

5کاردان فنی عمران ـ نقشه برداري ( ژئودزي)واحد الیگودرز

5کاردان فنی مکانیکواحد الیگودرز

5کاردان فنی مکانیک - تاسیسات بهداشتی و گازرسانیواحد الیگودرز

5کاردان فنی مکانیک -صنایع اتومبیلواحد الیگودرز

5کاردان فنی مکانیک ـ تاسیسات آبرسانی و گازرسانیواحد الیگودرز

5کاردان فنی مکانیک ـ نقشه کشی صنعتیواحد الیگودرز

5کاردانی امور بانکیواحد الیگودرز

5کاردانی امور دولتیواحد الیگودرز

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد الیگودرز

5کاردانی حسابداريواحد الیگودرز

5کاردانی صنایع - ایمنی صنعتیواحد الیگودرز

5کاردانی فنی برقواحد الیگودرز

5کاردانی فنی مکانیکواحد الیگودرز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردانی فنی نقشه کشی صنعتیواحد الیگودرز

5کاردانی مدیریت بازرگانیواحد الیگودرز

5کاردانی مدیریت صنعتیواحد الیگودرز

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد الیگودرز

5کاردانی نقشه برداريواحد الیگودرز

5کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد الیگودرز

5کارگردانی نمایشواحد الیگودرز

5کامپیوترواحد الیگودرز

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد الیگودرز

5مدیریت امور بانکیواحد الیگودرز

5مدیریت امور دفتري (منشیگري)واحد الیگودرز

5مدیریت آموزشیواحد الیگودرز

5مدیریت بازرگانیواحد الیگودرز

5مدیریت بیمهواحد الیگودرز

5مدیریت دولتی - خط مشی گذاري عمومیواحد الیگودرز

5مدیریت دولتی - مدیریت سیستمهاي اطالعاتیواحد الیگودرز

5مدیریت صنعتی کاربرديواحد الیگودرز

5مربی بهداشت مدارسواحد الیگودرز

5معماريواحد الیگودرز

5مکانیک خودروواحد الیگودرز

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد الیگودرز

5مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکیواحد الیگودرز

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد الیگودرز

5مهندسی اجرایی عمرانواحد الیگودرز

5مهندسی استخراج معدنواحد الیگودرز

5مهندسی اکتشاف نفتواحد الیگودرز

5مهندسی برقواحد الیگودرز

5مهندسی برق- الکترونیکواحد الیگودرز

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد الیگودرز

5مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد الیگودرز

5مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستمهاي انرژي الکتریکیواحد الیگودرز

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد الیگودرز

5مهندسی برق ـ قدرتواحد الیگودرز

5مهندسی پرتو پزشکیواحد الیگودرز

5مهندسی پزشکیواحد الیگودرز

واحد الیگودرز

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5انتقال

5مهندسی تکنولوژي استخراج معادن زیر زمینیواحد الیگودرز

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد الیگودرز

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد الیگودرز

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد الیگودرز

5مهندسی تکنولوژي بهره برداري راه آهنواحد الیگودرز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد الیگودرز

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد الیگودرز

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید-قالبسازيواحد الیگودرز

5مهندسی تکنولوژي سخت افزار کامپیوترواحد الیگودرز

5مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزاري رایانهواحد الیگودرز

5مهندسی تکنولوژي طراحی و نقشه کشی صنعتیواحد الیگودرز

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد الیگودرز

5مهندسی تکنولوژي معدنواحد الیگودرز

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد الیگودرز

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد الیگودرز

5مهندسی تکنولوژي مکانیک ماشین هاي راهسازي و راهداريواحد الیگودرز

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد الیگودرز

5مهندسی تکنولوژي نقشه برداريواحد الیگودرز

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد الیگودرز

5مهندسی حرفه اي ساخت و تولیدواحد الیگودرز

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد الیگودرز

5مهندسی حرفه اي معماريواحد الیگودرز

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد الیگودرز

5مهندسی خودروواحد الیگودرز

5مهندسی خودرو - قواي محرکه خودروواحد الیگودرز

5مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد الیگودرز

5مهندسی عمرانواحد الیگودرز

5مهندسی عمران - سازهواحد الیگودرز

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد الیگودرز

5مهندسی فناوري بهره برداري راه آهنواحد الیگودرز

5مهندسی فناوري ساخت و تولید - قالبسازيواحد الیگودرز

5مهندسی فناوري طراحی و نقشه کشی صنعتیواحد الیگودرز

5مهندسی فناوري عمران - نقشه برداريواحد الیگودرز

5مهندسی فناوري معدن - استخراج معادن زیرزمینیواحد الیگودرز

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد الیگودرز

5مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد الیگودرز

5مهندسی فناوري مکانیک - ماشین آالت راه سازي و راهداريواحد الیگودرز

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد الیگودرز

5مهندسی کامپیوترواحد الیگودرز

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد الیگودرز

5مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد الیگودرز

5مهندسی معدنواحد الیگودرز

5مهندسی معدن - استخراج معدنواحد الیگودرز

5مهندسی معدن - اکتشاف معدنواحد الیگودرز

5مهندسی معماريواحد الیگودرز

5مهندسی مکانیکواحد الیگودرز

5مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد الیگودرز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدواحد الیگودرز

5مهندسی مکانیک - مکانیک در طراحی جامداتواحد الیگودرز

5مهندسی مکانیک -طراحی جامداتواحد الیگودرز

5مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد الیگودرز

5مهندسی مواد و متالورژيواحد الیگودرز

5مهندسی نفتواحد الیگودرز

5مهندسی نفت - اکتشافواحد الیگودرز

5مهندسی نفت - اکتشافاتواحد الیگودرز

5مهندسی هسته ايواحد الیگودرز

5نرم افزار کامپیوترواحد الیگودرز

5نقشه برداريواحد الیگودرز

5نقشه برداري - نقشه برداريواحد الیگودرز

5نقشه کشی صنعتیواحد الیگودرز

5نقشه کشی عمومیواحد الیگودرز

5نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد الیگودرز

5نقشه کشی معماريواحد الیگودرز

5نقشه کشی معماري- معماريواحد الیگودرز

5نمایش - ادبیات نمایشیواحد الیگودرز

5هنرهاي نمایشیواحد الیگودرز

5ارتباط تصویريواحد امارات متحده عربی

5امور فرهنگی - مدیریت امور فرهنگیواحد امارات متحده عربی

5آموزش زبان انگلیسیواحد امارات متحده عربی

5برنامه ریزي شهريواحد امارات متحده عربی

5تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد امارات متحده عربی

5حسابداريواحد امارات متحده عربی

5حقوقواحد امارات متحده عربی

5حقوق بین المللواحد امارات متحده عربی

5حقوق بین الملل عمومیواحد امارات متحده عربی

5حقوق تجارت بین المللواحد امارات متحده عربی

5حقوق جزا و جرم شناسیواحد امارات متحده عربی

5حقوق خصوصیواحد امارات متحده عربی

5حقوق عمومیواحد امارات متحده عربی

5حقوق کیفري و جرم شناسیواحد امارات متحده عربی

5روان شناسیواحد امارات متحده عربی

5روان شناسی عمومیواحد امارات متحده عربی

5روانشناسیواحد امارات متحده عربی

5روانشناسی بالینیواحد امارات متحده عربی

5روانشناسی سالمتواحد امارات متحده عربی

5روانشناسی عمومیواحد امارات متحده عربی

5زبان و ادبیات عربواحد امارات متحده عربی

5زبان وادبیات انگلیسیواحد امارات متحده عربی

5زبان وادبیات فارسیواحد امارات متحده عربی

5شهرسازيواحد امارات متحده عربی

5شهرسازيواحد امارات متحده عربی



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی کاربردي فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد امارات متحده عربی

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد امارات متحده عربی

5علوم ارتباطاتواحد امارات متحده عربی

5علوم اقتصادي - اقتصاد اسالمیواحد امارات متحده عربی

5فناوري اطالعات وارتباطاتواحد امارات متحده عربی

5کارآفرینیواحد امارات متحده عربی

5کارآفرینی - بین المللواحد امارات متحده عربی

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد امارات متحده عربی

5مالی - مالی بین المللواحد امارات متحده عربی

5مالی - مالی بین المللیواحد امارات متحده عربی

5مالی - مهندسی مالیواحد امارات متحده عربی

5مترجمی زبان انگلیسیواحد امارات متحده عربی

5مدیریت - مدیریت مالیواحد امارات متحده عربی

5مدیریت اجراییواحد امارات متحده عربی

5مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزي فرهنگیواحد امارات متحده عربی

5مدیریت امورشهريواحد امارات متحده عربی

5مدیریت آموزشیواحد امارات متحده عربی

5مدیریت آموزشیواحد امارات متحده عربی

5مدیریت بازرگانیواحد امارات متحده عربی

5مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد امارات متحده عربی

5مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلیواحد امارات متحده عربی

5مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابیواحد امارات متحده عربی

5مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللیواحد امارات متحده عربی

5مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد امارات متحده عربی

5مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیکواحد امارات متحده عربی

5مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمهواحد امارات متحده عربی

5مدیریت بازرگانی - مدیریت تحولواحد امارات متحده عربی

5مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد امارات متحده عربی

5مدیریت تکنولوژيواحد امارات متحده عربی

5مدیریت دولتیواحد امارات متحده عربی

5مدیریت دولتی-رفتارسازمانیواحد امارات متحده عربی

5مدیریت دولتی-مدیریت تطبیقی و توسعهواحد امارات متحده عربی

5مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانیواحد امارات متحده عربی

5مدیریت شهريواحد امارات متحده عربی

5مدیریت شهريواحد امارات متحده عربی

5مدیریت صنعتیواحد امارات متحده عربی

5مدیریت صنعتی - استراتژي صنعتیواحد امارات متحده عربی

5مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیاتواحد امارات متحده عربی

5مدیریت صنعتی - تولیدواحد امارات متحده عربی

5مدیریت صنعتی - تولید و عملیاتواحد امارات متحده عربی

5مدیریت صنعتی - مالیواحد امارات متحده عربی

5مدیریت صنعتی - مدیریت سیستم هاواحد امارات متحده عربی

5مدیریت فناوري اطالعاتواحد امارات متحده عربی

5مدیریت فناوري اطالعات - کسب و کار هوشمندواحد امارات متحده عربی



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مدیریت کسب و کار - بازاریابیواحد امارات متحده عربی

5مدیریت مالیواحد امارات متحده عربی

5مدیریت و برنامه ریزي فرهنگیواحد امارات متحده عربی

5مدیریت هتلداريواحد امارات متحده عربی

5معماريواحد امارات متحده عربی

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد امارات متحده عربی

5مهندسی پزشکیواحد امارات متحده عربی

5مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد امارات متحده عربی

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد امارات متحده عربی

5مهندسی صنایعواحد امارات متحده عربی

5مهندسی صنایع - بهینه سازي سیستم هاواحد امارات متحده عربی

5مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وريواحد امارات متحده عربی

5مهندسی صنایع - مدیریت مهندسیواحد امارات متحده عربی

5مهندسی صنایع - مهندسی صنایعواحد امارات متحده عربی

5مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وريواحد امارات متحده عربی

5مهندسی عمرانواحد امارات متحده عربی

5مهندسی عمران - سازهواحد امارات متحده عربی

5مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آبواحد امارات متحده عربی

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد امارات متحده عربی

5مهندسی عمران ـ حمل و نقلواحد امارات متحده عربی

5مهندسی فناوري اطالعاتواحد امارات متحده عربی

5مهندسی کامپیوترواحد امارات متحده عربی

5مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد امارات متحده عربی

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد امارات متحده عربی

5مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکزواحد امارات متحده عربی

5مهندسی معماريواحد امارات متحده عربی

5هتلداريواحد امارات متحده عربی

5مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد امارات متحده عربی-دوره مشترك با واحد تهران مرکزي

5مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابیواحد امارات متحده عربی-دوره مشترك با واحد تهران مرکزي

5مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیاتواحد امارات متحده عربی-دوره مشترك با واحد تهران مرکزي

5مهندسی پزشکی-بیومتریالواحد امارات متحده عربی-دوره مشترك با واحد تهران مرکزي

5مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد امارات متحده عربی-دوره مشترك با واحد تهران مرکزي

واحد امارات متحده عربی (واحد پشتیبان علوم و تحقیقات 

5حسابداريتهران)

واحد امارات متحده عربی (واحد پشتیبان علوم و تحقیقات 

5حقوق بین المللتهران)

واحد امارات متحده عربی (واحد پشتیبان علوم و تحقیقات 

5حقوق جزا و جرم شناسیتهران)



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

واحد امارات متحده عربی (واحد پشتیبان علوم و تحقیقات 

5حقوق خصوصیتهران)

واحد امارات متحده عربی (واحد پشتیبان علوم و تحقیقات 

5روان شناسی عمومیتهران)

واحد امارات متحده عربی (واحد پشتیبان علوم و تحقیقات 

5علوم ارتباطات اجتماعیتهران)

واحد امارات متحده عربی (واحد پشتیبان علوم و تحقیقات 

5مدیریت آموزشیتهران)

واحد امارات متحده عربی (واحد پشتیبان علوم و تحقیقات 

5مدیریت بازرگانی- بازاریابیتهران)

واحد امارات متحده عربی (واحد پشتیبان علوم و تحقیقات 

5مدیریت بازرگانی - کارآفرینیتهران)

واحد امارات متحده عربی (واحد پشتیبان علوم و تحقیقات 

5مدیریت دولتی-مدیریت تطبیقی و توسعهتهران)

واحد امارات متحده عربی (واحد پشتیبان علوم و تحقیقات 

5مدیریت دولتی - مدیریت رفتار سازمانیتهران)

واحد امارات متحده عربی (واحد پشتیبان علوم و تحقیقات 

5مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیاتتهران)

واحد امارات متحده عربی (واحد پشتیبان علوم و تحقیقات 

5مدیریت صنعتی - تولید و عملیاتتهران)

واحد امارات متحده عربی (واحد پشتیبان علوم و تحقیقات 

5مدیریت فناوري اطالعات - کسب و کار الکترونیکتهران)

واحد امارات متحده عربی (واحد پشتیبان علوم و تحقیقات 

5مدیریت مالیتهران)

واحد امارات متحده عربی (واحد پشتیبان علوم و تحقیقات 

5مهندسی صنایع - مهندسی مالیتهران)

واحد امارات متحده عربی (واحد پشتیبان علوم و تحقیقات 

5مهندسی عمران ـ حمل و نقلتهران)

واحد امارات متحده عربی (واحد پشتیبان علوم و تحقیقات 

5مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکزتهران)

5الکترونیک عمومیواحد امیدیه

5الکتروتکنیکواحد امیدیه

5الکترونیکواحد امیدیه

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد امیدیه

5بهره برداري ازمنابع نفتواحد امیدیه

5پژوهشی مهندسی نفت - پاالیشواحد امیدیه

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد امیدیه

5صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییواحد امیدیه

5صنایع گازواحد امیدیه

5طراحی فرایندهاي صنایع نفتواحد امیدیه

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد امیدیه

5علمی کاربردي صنایع شیمیاییواحد امیدیه

5علمی کاربردي معلم فنی صنایع شیمیاییواحد امیدیه

5علمی کاربردي معماريواحد امیدیه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی کاربردي مکانیک ـ تاسیسات حرارتی نیروگاههاواحد امیدیه

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد امیدیه

5عمرانواحد امیدیه

5کاردانی فنی مکانیک - نیروگاه حرارتیواحد امیدیه

5کاردان فنی الکترونیکواحد امیدیه

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد امیدیه

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد امیدیه

5کاردان فنی شیمی - عملیات پتروشیمیواحد امیدیه

5کاردان فنی عملیات پتروشیمیواحد امیدیه

5کاردان فنی مکانیک ـ تاسیسات حرارتی و نیروگاههاواحد امیدیه

5کاردان فنی مکانیک ـ ماشین آالتواحد امیدیه

5کاردانی حرفه اي معماري _ معماري داخلیواحد امیدیه

5کاردانی فنی برقواحد امیدیه

5کاردانی فنی صنایع شیمیاییواحد امیدیه

5کاردانی فنی عملیات پتروشیمیواحد امیدیه

5کاردانی فنی مکانیکواحد امیدیه

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد امیدیه

5کامپیوترواحد امیدیه

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد امیدیه

5معلم فنی صنایع شیمیاییواحد امیدیه

5معماريواحد امیدیه

5مکانیک - تاسیسات حرارتی نیروگاههاواحد امیدیه

5مکانیک خودروواحد امیدیه

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد امیدیه

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد امیدیه

5مهندسی اجرایی عمرانواحد امیدیه

5مهندسی اکتشاف نفتواحد امیدیه

5مهندسی برقواحد امیدیه

5مهندسی برق - مخابراتواحد امیدیه

5مهندسی پلیمر - صنایع پلیمرواحد امیدیه

5مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیاییواحد امیدیه

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد امیدیه

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد امیدیه

5مهندسی حرفه اي صنایع شیمیاییواحد امیدیه

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد امیدیه

5مهندسی حفاري و استخراج نفتواحد امیدیه

5مهندسی شیمیواحد امیدیه

5مهندسی شیمی-پدیده هاي انتقال و فرآیندهاي جداسازيواحد امیدیه

5مهندسی شیمی - صنایع پاالیش ، پتروشیمی و گازواحد امیدیه

5مهندسی شیمی - صنایع گازواحد امیدیه

5مهندسی شیمی - طراحی فرآیندواحد امیدیه

5مهندسی شیمی - فرآوري و انتقال گازواحد امیدیه

5مهندسی شیمی -مخازن هیدروکربوريواحد امیدیه

5مهندسی شیمی ـ مهندسی فرآیندواحد امیدیه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی صنایع پلیمرواحد امیدیه

5مهندسی عمرانواحد امیدیه

5مهندسی فناوري صنایع شیمیاییواحد امیدیه

5مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقواحد امیدیه

5مهندسی مخازن هیدروکربوريواحد امیدیه

5مهندسی نفتواحد امیدیه

5مهندسی نفت- مخازن نفتواحد امیدیه

5مهندسی نفت - اکتشافواحد امیدیه

5مهندسی نفت - اکتشاف نفتواحد امیدیه

5مهندسی نفت - اکتشافاتواحد امیدیه

5مهندسی نفت - بهره برداريواحد امیدیه

5مهندسی نفت - بهره برداري از منابع نفتواحد امیدیه

5مهندسی نفت - حفاريواحد امیدیه

5مهندسی نفت - حفاري و استخراج نفتواحد امیدیه

5مهندسی نفت - مخازنواحد امیدیه

5مهندسی نفت - مخازن هیدروکربوريواحد امیدیه

5مهندسی نفت - مهندسی بهره برداري از منابع نفتواحد امیدیه

5مهندسی نفت - مهندسی حفاري و استخراج نفتواحد امیدیه

5مهندسی نفت - مهندسی مخازن نفتواحد امیدیه

5مهندسی نفت -بهره برداري از منابع نفتواحد امیدیه

5مهندسی نفت ـ حفاري و بهره برداريواحد امیدیه

5مهندسی نفت ـ طراحی صنایع پتروشیمیواحد امیدیه

5مهندسی نفت (بهره برداري)واحد امیدیه

5مهندسی نفت (حفاري)واحد امیدیه

5مهندسی نفت (مخازن هیدروکربوري)واحد امیدیه

5نرم افزار کامپیوترواحد امیدیه

5نقشه کشی معماريواحد امیدیه

5نقشه کشی معماري- معماريواحد امیدیه

5الکترونیک عمومیواحد انار

5الکتروتکنیکواحد انار

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد انار

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد انار

5الکترونیکواحد انار

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد انار

5آموزش ابتداییواحد انار

5آموزش بزرگساالنواحد انار

5آموزش زبان انگلیسیواحد انار

5آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد انار

5آموزش و پرورش ابتداییواحد انار

5تحقیقات آموزشیواحد انار

5تربیت بدنیواحد انار

5تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد انار

5تربیت معلم آموزش ریاضیواحد انار

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد انار



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد انار

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد انار

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد انار

5تربیت معلم قرآن کریمواحد انار

5حسابداريواحد انار

5حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد انار

5حقوق - حقوق ثبتیواحد انار

5دبیري زبان وادبیات فارسیواحد انار

5روان شناسیواحد انار

5روان شناسی بالینیواحد انار

5روان شناسی تربیتیواحد انار

5روانشناسیواحد انار

5روانشناسی - روانشناسی بالینیواحد انار

5روانشناسی بالینیواحد انار

5روانشناسی تربیتیواحد انار

5ریاضیواحد انار

5ریخته گريواحد انار

5زبان و ادبیات فارسی - ادبیات کودك و نوجوانواحد انار

5زبان وادبیات فارسیواحد انار

5زمین شناسیواحد انار

5سینماواحد انار

5سینما- کارگردانیواحد انار

5طراحی و دوختواحد انار

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد انار

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد انار

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد انار

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد انار

5علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیواحد انار

5علمی کاربردي الکترونیکواحد انار

5علمی کاربردي برق - قدرتواحد انار

5علمی کاربردي حسابداريواحد انار

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد انار

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد انار

5علوم تجربیواحد انار

5علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد انار

5علوم تربیتی ـ آموزش و پرورش پیش دبستانیواحد انار

5علوم سیاسیواحد انار

5علوم ورزشیواحد انار

5قدرت -الکتروتکنیکواحد انار

5کاردانی حرفه اي مدیریت- امور دفتريواحد انار

5کاردان فنی برق - قدرتواحد انار

5کاردان فنی عمران-پل سازي وابنیه فنیواحد انار

5کاردان فنی عمران-زیرسازي راهواحد انار

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد انار



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردان فنی قدرتواحد انار

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد انار

5کاردان فنی نساجیواحد انار

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد انار

5کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد انار

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد انار

5کاردانی حسابداريواحد انار

5کاردانی فنی برقواحد انار

5کاردانی معماريواحد انار

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد انار

5کارگردانیواحد انار

5کارهاي عمومی ساختمانواحد انار

5کامپیوترواحد انار

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد انار

5متالورژي-ریخته گريواحد انار

5مترجمی زبان انگلیسیواحد انار

5مدیریت امور دفتري (منشیگري)واحد انار

5مدیریت بازرگانیواحد انار

5معماريواحد انار

5مکانیک خودروواحد انار

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد انار

5موسیقیواحد انار

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد انار

5مهندسی اجرایی عمرانواحد انار

5مهندسی برقواحد انار

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد انار

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد انار

5مهندسی برق - قدرت گرایش الکترونیک قدرتواحد انار

5مهندسی برق - قدرت گرایش تکنولوژي فشار قويواحد انار

5مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد انار

5مهندسی برق - قدرت گرایش ماشین هاي الکتریکیواحد انار

5مهندسی برق - کنترلواحد انار

5مهندسی برق ـ قدرتواحد انار

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد انار

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد انار

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد انار

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد انار

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد انار

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد انار

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد انار

5مهندسی تکنولوژي سخت افزار کامپیوترواحد انار

5مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزاري رایانهواحد انار

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد انار

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد انار



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد انار

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد انار

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد انار

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد انار

5مهندسی حرفه اي معماريواحد انار

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد انار

5مهندسی عمرانواحد انار

5مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد انار

5مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد انار

5مهندسی عمران - مهندسی راه و ترابريواحد انار

5مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد انار

5مهندسی عمران -راه وترابريواحد انار

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد انار

5مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برقواحد انار

5مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقواحد انار

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد انار

5مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد انار

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد انار

5مهندسی معماريواحد انار

5مهندسی مکانیکواحد انار

5نرم افزار کامپیوترواحد انار

5نقاشیواحد انار

5نقشه کشی معماريواحد انار

5نقشه کشی معماري- معماريواحد انار

5نمایشواحد انار

5نمایش- کارگردانیواحد انار

5نمایش - بازیگريواحد انار

5نوازندگی موسیقی ایرانیواحد انار

5هنرهاي تجسمی - گرافیکواحد انار

5ارتباط تصویريواحد اندیمشک

5الکترونیک عمومیواحد اندیمشک

5الکتروتکنیکواحد اندیمشک

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد اندیمشک

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد اندیمشک

5الکترونیکواحد اندیمشک

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد اندیمشک

5آموزش زبان انگلیسیواحد اندیمشک

5تأسیسات -تبریدواحد اندیمشک

5تربیت معلم آموزش ریاضیواحد اندیمشک

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد اندیمشک

5تربیت معلم تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد اندیمشک

5جغرافیاواحد اندیمشک

5جغرافیا - انسانی گرایش شهريواحد اندیمشک

5جغرافیا و برنامه ریزي شهريواحد اندیمشک



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5جغرافیا و برنامه ریزي شهري - کاربري اراضی و ممیزي امالكواحد اندیمشک

5جغرافیاي انسانی - شهريواحد اندیمشک

5حسابداريواحد اندیمشک

5حقوقواحد اندیمشک

5حقوق - حقوق ثبتیواحد اندیمشک

5روان شناسیواحد اندیمشک

5روان شناسی بالینیواحد اندیمشک

5روانشناسیواحد اندیمشک

5روانشناسی - روانشناسی بالینیواحد اندیمشک

5روانشناسی - روانشناسی عمومیواحد اندیمشک

5روانشناسی بالینیواحد اندیمشک

5روانشناسی عمومیواحد اندیمشک

5زبان وادبیات انگلیسیواحد اندیمشک

5ساخت و تولیدواحد اندیمشک

5ساخت و تولید- قالبسازيواحد اندیمشک

5ساخت و تولید - ماشین ابزارواحد اندیمشک

5ساخت و تولید - ماشین افزارواحد اندیمشک

5سخت افزار کامپیوترواحد اندیمشک

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد اندیمشک

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد اندیمشک

5علمی - کاربردي تاسیسات - تبریدواحد اندیمشک

5علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارواحد اندیمشک

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد اندیمشک

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد اندیمشک

5علمی کاربردي ارتباط تصویريواحد اندیمشک

5علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیواحد اندیمشک

5علمی کاربردي الکترونیکواحد اندیمشک

5علمی کاربردي حسابداريواحد اندیمشک

5علمی کاربردي ساخت وتولید-قالبسازيواحد اندیمشک

5علمی کاربردي شهرسازيواحد اندیمشک

5علمی کاربردي گرافیک- گرافیکواحد اندیمشک

5علمی کاربردي معماريواحد اندیمشک

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد اندیمشک

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد اندیمشک

5علوم سیاسیواحد اندیمشک

5قدرت -الکتروتکنیکواحد اندیمشک

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد اندیمشک

5کاردانی حسابداريواحد اندیمشک

5کاردانی مدیریت بازرگانیواحد اندیمشک

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد اندیمشک

5کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد اندیمشک

5کامپیوترواحد اندیمشک

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد اندیمشک



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5گرافیک-گرافیکواحد اندیمشک

5مدیریت بازرگانیواحد اندیمشک

5معماريواحد اندیمشک

5مکانیک خودروواحد اندیمشک

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد اندیمشک

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد اندیمشک

5مهندسی برقواحد اندیمشک

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد اندیمشک

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد اندیمشک

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد اندیمشک

5مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزاري رایانهواحد اندیمشک

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد اندیمشک

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد اندیمشک

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد اندیمشک

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد اندیمشک

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد اندیمشک

5مهندسی حرفه اي معماريواحد اندیمشک

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد اندیمشک

5مهندسی فناوري اطالعات - تجارت الکترونیکیواحد اندیمشک

5مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقواحد اندیمشک

5مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد اندیمشک

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد اندیمشک

5مهندسی کامپیوترواحد اندیمشک

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد اندیمشک

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد اندیمشک

5مهندسی معماريواحد اندیمشک

5مهندسی مکانیکواحد اندیمشک

5نرم افزار کامپیوترواحد اندیمشک

5نقشه کشی معماريواحد اندیمشک

5نقشه کشی معماري- معماريواحد اندیمشک

5فلسفهواحد انگلستان

5مدیریت بازرگانیواحد انگلستان

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد انگلستان

5مهندسی فناوري اطالعاتواحد انگلستان

5مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد انگلستان

5مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد انگلستان

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد انگلستان

5مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعیواحد انگلستان

5مهندسی معماريواحد انگلستان

5هوش مصنوعیواحد انگلستان

5الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد اهر

5آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)واحد اهر

5آب و هواشناسیواحد اهر

5آب و هواشناسی - آب و هواشناسی سینوپتیکواحد اهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5آب و هواشناسی - سینوپتیکواحد اهر

5آموزش زبان انگلیسیواحد اهر

5تربیت بدنیواحد اهر

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد اهر

5تربیت بدنی و علوم ورزشی- ورزش همگانیواحد اهر

5تربیت بدنی و علوم ورزشی-بیومکانیک ورزشیواحد اهر

5تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشیواحد اهر

5تربیت بدنی و علوم ورزشی - رفتار حرکتیواحد اهر

5تربیت بدنی و علوم ورزشی -فیزیولوژي ورزشیواحد اهر

5تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد اهر

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد اهر

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد اهر

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد اهر

5تکنولوژي آبیاريواحد اهر

5جغرافیاواحد اهر

5جغرافیا- شهري و روستاییواحد اهر

5جغرافیا - انسانی گرایش شهريواحد اهر

5جغرافیا - طبیعی گرایش ژئومرفولوژيواحد اهر

5جغرافیا ـ انسانی(روستایی)واحد اهر

5جغرافیا و برنامه ریزي روستاییواحد اهر

5جغرافیا و برنامه ریزي شهريواحد اهر

5جغرافیانی انسانی - شهري و روستاییواحد اهر

5جغرافیاي انسانی - شهريواحد اهر

5جغرافیاي طبیعیواحد اهر

5جغرافیاي طبیعی- ژئومورفولوژي در برنامه ریزي محیطیواحد اهر

5جغرافیاي طبیعی-اقلیم شناسی در برنامه ریزي محیطیواحد اهر

5جغرافیاي طبیعی - ژئومرفولوژيواحد اهر

5حسابداريواحد اهر

5حسابداري- مالیاتیواحد اهر

5حسابداري - حسابرسیواحد اهر

5حسابداري -دولتیواحد اهر

5حقوقواحد اهر

5حقوق - حقوق ثبتیواحد اهر

5حقوق ثبت اسناد و امالكواحد اهر

5حقوق جزا و جرم شناسیواحد اهر

5حقوق خصوصیواحد اهر

5حقوق عمومیواحد اهر

5روان شناسیواحد اهر

5روان شناسی بالینیواحد اهر

5روان شناسی عمومیواحد اهر

5روانشناسیواحد اهر

5روانشناسی - اصالح وتربیتواحد اهر

5روانشناسی بالینیواحد اهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5روانشناسی عمومیواحد اهر

5زبان شناسیواحد اهر

5زبان شناسی _ محضواحد اهر

5زبان شناسی همگانیواحد اهر

5زبان و ادبیات فارسی - ادبیات کودك و نوجوانواحد اهر

5زبان وادبیات انگلیسیواحد اهر

5زبان وادبیات فارسیواحد اهر

5زبانشناسی همگانیواحد اهر

5ژئومورفولوژي - برنامه ریزي محیطیواحد اهر

5ژئومورفولوژي - ژئومورفولوژي و آمایش محیطواحد اهر

5ژئومورفولوژي - هیدرو ژئومورفولوژي در برنامه ریزي محیطیواحد اهر

5سم شناسیواحد اهر

5علمی کاربردي حسابداريواحد اهر

5علوم قضاییواحد اهر

5علوم ورزشیواحد اهر

5علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزشواحد اهر

5علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزشواحد اهر

5فقه و حقوق اسالمیواحد اهر

5فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد اهر

5کارآفرینی - کسب و کار جدیدواحد اهر

5کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد اهر

5کاردانی حسابداريواحد اهر

5مدیریت اجراییواحد اهر

5مدیریت بازرگانیواحد اهر

5مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد اهر

5مدیریت کارآفرینی - کسب و کار جدیدواحد اهر

5مدیریت کسب و کار - سیستم هاي اطالعاتی و فناوري اطالعاتواحد اهر

5مدیریت کسب و کار - عملیات و زنجیره تامینواحد اهر

5مدیریت مالیواحد اهر

5مدیریت ورزشیواحد اهر

5مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزشواحد اهر

5نظارت بر امور داروییواحد اهر

5الکتروتکنیکواحد اهرم

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد اهرم

5برق - قدرت گرایش تولیدواحد اهرم

5تربیت بدنی - مربیگريواحد اهرم

5حسابداريواحد اهرم

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد اهرم

5صنایع شیمیاییواحد اهرم

5صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییواحد اهرم

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد اهرم

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد اهرم



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی - کاربردي صنایع شیمیایی - صنایع شیمیاییواحد اهرم

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد اهرم

5علمی کاربردي برق - قدرت گرایش تولیدواحد اهرم

5علمی کاربردي حسابداريواحد اهرم

5علمی کاربردي فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد اهرم

5علمی کاربردي معماريواحد اهرم

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد اهرم

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد اهرم

5علوم سیاسیواحد اهرم

5عمرانواحد اهرم

5فناوري اطالعات وارتباطاتواحد اهرم

5کاردان فنی الکترونیکواحد اهرم

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد اهرم

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد اهرم

5کاردان فنی پاالیشواحد اهرم

5کاردان فنی شیمی - عملیات پتروشیمیواحد اهرم

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد اهرم

5کاردان فنی عملیات پتروشیمیواحد اهرم

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد اهرم

5کاردانی حسابداريواحد اهرم

5کاردانی علوم ورزشیواحد اهرم

5کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات (ICT)واحد اهرم

5کاردانی فنی برقواحد اهرم

5کاردانی فنی پاالیشواحد اهرم

5کاردانی فنی عملیات پتروشیمیواحد اهرم

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد اهرم

5کامپیوترواحد اهرم

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد اهرم

5معماريواحد اهرم

5مکانیک خودروواحد اهرم

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد اهرم

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد اهرم

5مهندسی اجرایی عمرانواحد اهرم

5مهندسی برقواحد اهرم

5مهندسی پلیمرواحد اهرم

5مهندسی پلیمر - صنایع پلیمرواحد اهرم

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد اهرم

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد اهرم

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد اهرم

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد اهرم

5مهندسی تکنولوژي جوشکاريواحد اهرم

5مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیاییواحد اهرم

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد اهرم

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد اهرم



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد اهرم

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد اهرم

5مهندسی حرفه اي صنایع شیمیاییواحد اهرم

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد اهرم

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد اهرم

5مهندسی شیمیواحد اهرم

5مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد اهرم

5مهندسی فناوري صنایع شیمیاییواحد اهرم

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد اهرم

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد اهرم

5مهندسی کامپیوترواحد اهرم

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد اهرم

5مهندسی معماريواحد اهرم

5مهندسی مکانیکواحد اهرم

5مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد اهرم

5نرم افزار کامپیوترواحد اهرم

5اقتصادانرژيواحد اهواز-پردیس واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس

5برنامه ریزي درسیواحد اهواز-پردیس واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس

5حسابداريواحد اهواز-پردیس واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس

5حقوق جزا و جرم شناسیواحد اهواز-پردیس واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس

5حقوق خصوصیواحد اهواز-پردیس واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس

5روابط بین المللواحد اهواز-پردیس واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس

5روانشناسی سالمتواحد اهواز-پردیس واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس

5روانشناسی عمومیواحد اهواز-پردیس واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس

5علوم تربیتی - برنامه ریزي آموزشیواحد اهواز-پردیس واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس

5علوم سیاسی - مسائل ایرانواحد اهواز-پردیس واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس

5علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذاییواحد اهواز-پردیس واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس

5محیط زیست - آلودگیهاي محیط زیستواحد اهواز-پردیس واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس

5محیط زیست - زیستگاهها و تنوع زیستیواحد اهواز-پردیس واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس

5مدیریت اجراییواحد اهواز-پردیس واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مدیریت آموزشیواحد اهواز-پردیس واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس

5مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد اهواز-پردیس واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس

5مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابیواحد اهواز-پردیس واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس

5مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللیواحد اهواز-پردیس واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس

5مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد اهواز-پردیس واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس

5مهندسی سیستمهاي اقتصادي - اجتماعیواحد اهواز-پردیس واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس

5مهندسی صنایع - مهندسی صنایعواحد اهواز-پردیس واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس

5مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وريواحد اهواز-پردیس واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس

5مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد اهواز-پردیس واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد اهواز-پردیس واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس

5مهندسی مالیواحد اهواز-پردیس واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس

5روان شناسی عمومیواحد اهواز - پردیس بین المللی خرمشهر - خلیج فارس

5علوم اقتصادي - اقتصاد انرژيواحد اهواز - پردیس بین المللی خرمشهر - خلیج فارس

5علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذاییواحد اهواز - پردیس بین المللی خرمشهر - خلیج فارس

5علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی محیط زیستواحد اهواز - پردیس بین المللی خرمشهر - خلیج فارس

5مدیریت آموزشیواحد اهواز - پردیس بین المللی خرمشهر - خلیج فارس

5مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد اهواز - پردیس بین المللی خرمشهر - خلیج فارس

5مدیریت کسب و کار - استراتژيواحد اهواز - پردیس بین المللی خرمشهر - خلیج فارس

5مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد اهواز - پردیس بین المللی خرمشهر - خلیج فارس

5الکترونیک عمومیواحد ایذه

5الکتروتکنیکواحد ایذه

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد ایذه

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد ایذه

5الکترونیکواحد ایذه

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد ایذه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5باستان شناسیواحد ایذه

5تکنولوژي تولیدات دامیواحد ایذه

5تکنولوژي ماشینهاي کشاورزيواحد ایذه

5دامپزشکیواحد ایذه

5راهنماي موزه ها و بناهاي تاریخیواحد ایذه

5ساخت و تولیدواحد ایذه

5ساختمانواحد ایذه

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد ایذه

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد ایذه

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد ایذه

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد ایذه

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد ایذه

5علمی - کاربردي مربی بهداشت مدارسواحد ایذه

5علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیواحد ایذه

5علمی کاربردي راه سازيواحد ایذه

5علمی کاربردي معماريواحد ایذه

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد ایذه

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد ایذه

5عمرانواحد ایذه

5قدرت -الکتروتکنیکواحد ایذه

5کاردانی دامپزشکیواحد ایذه

5کاردان فنی برق - مخابراتواحد ایذه

5کاردان فنی شیمی - عملیات پتروشیمیواحد ایذه

5کاردان فنی عمران - عمران روستاییواحد ایذه

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد ایذه

5کاردان فنی عمران روستاییواحد ایذه

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد ایذه

5کاردان فنی مکانیک ـ ماشین آالتواحد ایذه

5کاردان فنی مکانیک ماشین آالتواحد ایذه

5کاردانی فنی برق - برق صنعتیواحد ایذه

5کاردانی فنی جوشکاريواحد ایذه

5کاردانی فنی عمرانواحد ایذه

5کاردانی فنی عمران - راهسازيواحد ایذه

5کاردانی فنی عملیات پتروشیمیواحد ایذه

5کاردانی فنی مخابراتواحد ایذه

5کاردانی فنی معماري _ معماري شهريواحد ایذه

5کاردانی فنی مکانیکواحد ایذه

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد ایذه

5کامپیوترواحد ایذه

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد ایذه

5کودکیاري -مربی بهداشت مدارسواحد ایذه

5کودکیاري -مربی کودكواحد ایذه

5ماشین آالتواحد ایذه

5مربی بهداشت مدارسواحد ایذه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5معماريواحد ایذه

5مکانیک خودروواحد ایذه

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد ایذه

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد ایذه

5مهندسی اجرایی عمرانواحد ایذه

5مهندسی برقواحد ایذه

5مهندسی برق- الکترونیکواحد ایذه

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد ایذه

5مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتالواحد ایذه

5مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد ایذه

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد ایذه

5مهندسی برق - کنترلواحد ایذه

5مهندسی برق ـ قدرتواحد ایذه

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد ایذه

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد ایذه

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد ایذه

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد ایذه

5مهندسی تکنولوژي راهداريواحد ایذه

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد ایذه

5مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیاییواحد ایذه

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد ایذه

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد ایذه

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد ایذه

5مهندسی تکنولوژي مکانیک ماشین هاي راهسازي و راهداريواحد ایذه

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد ایذه

5مهندسی تولیدات دامیواحد ایذه

5مهندسی حرفه اي صنایع شیمیاییواحد ایذه

5مهندسی حرفه اي علوم دامیواحد ایذه

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد ایذه

5مهندسی حرفه اي معماريواحد ایذه

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد ایذه

5مهندسی شهرسازيواحد ایذه

5مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد ایذه

5مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برقواحد ایذه

5مهندسی فناوري صنایع شیمیاییواحد ایذه

5مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقواحد ایذه

5مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد ایذه

5مهندسی فناوري مکانیک - ماشین آالت راه سازي و راهداريواحد ایذه

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد ایذه

5مهندسی ماشین هاي کشاورزيواحد ایذه

5مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولیدواحد ایذه

5مهندسی مکانیکواحد ایذه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدواحد ایذه

5مهندسی مکانیک در ماشین آالتواحد ایذه

5نرم افزار کامپیوترواحد ایذه

5اقتصاد کشاورزيواحد ایرانشهر

5الکترونیک عمومیواحد ایرانشهر

5الکتروتکنیکواحد ایرانشهر

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد ایرانشهر

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد ایرانشهر

5الکترونیکواحد ایرانشهر

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد ایرانشهر

5الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد ایرانشهر

5امور زراعی و باغیواحد ایرانشهر

5امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیواحد ایرانشهر

5امور زراعی و باغی-تکنولوژي تولیدات زراعیواحد ایرانشهر

5امور مالی و مالیاتیواحد ایرانشهر

5آموزش ریاضیواحد ایرانشهر

5آموزش زبان انگلیسیواحد ایرانشهر

5آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد ایرانشهر

5آموزش و پرورش ابتداییواحد ایرانشهر

5پرستاريواحد ایرانشهر

5تربیت بدنیواحد ایرانشهر

5تربیت دبیر زبان انگلیسیواحد ایرانشهر

5تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد ایرانشهر

5تربیت معلم آموزش ریاضیواحد ایرانشهر

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد ایرانشهر

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد ایرانشهر

5تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد ایرانشهر

5جغرافیاواحد ایرانشهر

5جغرافیا و برنامه ریزي شهريواحد ایرانشهر

5حسابداريواحد ایرانشهر

5حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد ایرانشهر

5حقوق - حقوق ثبتیواحد ایرانشهر

5زبان وادبیات فارسیواحد ایرانشهر

5ژنتیک و به نژادي گیاهیواحد ایرانشهر

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد ایرانشهر

5سخت افزار کامپیوترواحد ایرانشهر

5صنایع نساجیواحد ایرانشهر

5صنایع نساجی-صنایع نساجیواحد ایرانشهر

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد ایرانشهر

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد ایرانشهر

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد ایرانشهر

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد ایرانشهر

5علمی - کاربردي مربی بهداشت مدارسواحد ایرانشهر

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد ایرانشهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیواحد ایرانشهر

5علمی کاربردي امور زراعی و باغی - تکنولوژي تولیدات زراعیواحد ایرانشهر

5علمی کاربردي امورزراعی وباغی-تکنولوژي تولیدات باغیواحد ایرانشهر

5علمی کاربردي حسابداريواحد ایرانشهر

5علمی کاربردي گرافیک- گرافیکواحد ایرانشهر

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد ایرانشهر

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد ایرانشهر

5علوم تربیتیواحد ایرانشهر

5علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد ایرانشهر

5علوم قضاییواحد ایرانشهر

5علوم ورزشیواحد ایرانشهر

5عمرانواحد ایرانشهر

5فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد ایرانشهر

5فناوري تولیدات باغیواحد ایرانشهر

5فناوري تولیدات زراعیواحد ایرانشهر

5قدرت -الکتروتکنیکواحد ایرانشهر

5کاردان فنی عمران -نقشه برداريواحد ایرانشهر

5کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد ایرانشهر

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد ایرانشهر

5کاردانی تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد ایرانشهر

5کاردانی حرفه اي حقوق _ شوراي حل اختالفواحد ایرانشهر

5کاردانی حسابداريواحد ایرانشهر

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد ایرانشهر

5کامپیوترواحد ایرانشهر

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد ایرانشهر

5کودکیاري -مربی بهداشت مدارسواحد ایرانشهر

5گرافیک-گرافیکواحد ایرانشهر

5مترجمی زبان انگلیسیواحد ایرانشهر

5مربی بهداشت مدارسواحد ایرانشهر

5مربی بهداشت مدارسواحد ایرانشهر

5معماريواحد ایرانشهر

5مکانیک خودروواحد ایرانشهر

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد ایرانشهر

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد ایرانشهر

5مهندسی اجرایی عمرانواحد ایرانشهر

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد ایرانشهر

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد ایرانشهر

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد ایرانشهر

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد ایرانشهر

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد ایرانشهر

5مهندسی تولیدات گیاهیواحد ایرانشهر

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد ایرانشهر

5مهندسی شیمیواحد ایرانشهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی صنایعواحد ایرانشهر

5مهندسی عمرانواحد ایرانشهر

5مهندسی فناوري اطالعاتواحد ایرانشهر

5مهندسی کامپیوترواحد ایرانشهر

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد ایرانشهر

5مهندسی کشاورزي - اقتصاد کشاورزيواحد ایرانشهر

5مهندسی کشاورزي -اصالح نباتاتواحد ایرانشهر

5نرم افزار کامپیوترواحد ایرانشهر

5نقشه برداريواحد ایرانشهر

5نقشه برداري - نقشه برداريواحد ایرانشهر

5نقشه کشی عمومیواحد ایرانشهر

5نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد ایرانشهر

5نقشه کشی معماريواحد ایرانشهر

5نقشه کشی معماري- معماريواحد ایرانشهر

5پرستاريواحد ایرانشهر-ظرفیت مازاد خودگردان

5الکتروتکنیکواحد ایالم

5ایمنی صنایعواحد ایالم

5ایمنی صنعتی و محیط کارواحد ایالم

5باستان شناسیواحد ایالم

5پرستاريواحد ایالم

5تولید صنعتیواحد ایالم

5جوشکاريواحد ایالم

5ساختمانواحد ایالم

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد ایالم

5سخت افزار کامپیوترواحد ایالم

5صنایع - ایمنی صنعتیواحد ایالم

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد ایالم

5علمی کاربردي معماريواحد ایالم

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد ایالم

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد ایالم

5عمرانواحد ایالم

5فتوگرافیک گرافیکواحد ایالم

5کاردانی معماري سنتیواحد ایالم

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد ایالم

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد ایالم

5کاردانی صنایع - ایمنی صنعتیواحد ایالم

5کاردانی معماريواحد ایالم

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد ایالم

5کارهاي عمومی ساختمانواحد ایالم

5کامپیوترواحد ایالم

5مردم شناسیواحد ایالم

5معماريواحد ایالم

5معماري داخلیواحد ایالم

5معماري سنتیواحد ایالم



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مکانیک خودروواحد ایالم

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد ایالم

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد ایالم

5مهندسی اجرایی عمرانواحد ایالم

5مهندسی برقواحد ایالم

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد ایالم

5مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد ایالم

5مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستمهاي انرژي الکتریکیواحد ایالم

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد ایالم

5مهندسی برق - مخابراتواحد ایالم

5مهندسی برق ـ قدرتواحد ایالم

5مهندسی پلیمرواحد ایالم

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد ایالم

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد ایالم

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد ایالم

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد ایالم

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد ایالم

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد ایالم

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد ایالم

5مهندسی حرفه اي ایمنی صنعتیواحد ایالم

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد ایالم

5مهندسی حرفه اي معماريواحد ایالم

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد ایالم

5مهندسی شهرسازيواحد ایالم

5مهندسی شیمیواحد ایالم

5مهندسی صنایعواحد ایالم

5مهندسی صنایع - برنامه ریزي و تحلیل سیستمهاواحد ایالم

5مهندسی صنایع - تولید صنعتیواحد ایالم

5مهندسی عمرانواحد ایالم

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد ایالم

5مهندسی کامپیوترواحد ایالم

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد ایالم

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد ایالم

5مهندسی معماريواحد ایالم

5مهندسی مکانیکواحد ایالم

5مهندسی نفتواحد ایالم

5مهندسی نقشه برداريواحد ایالم

5نرم افزار کامپیوترواحد ایالم

5نقشه کشی معماريواحد ایالم

5نقشه کشی معماري- معماريواحد ایالم

5حسابداريواحد ایالم- محل تشکیل کالس مرکز آبدانان

5مهندسی کامپیوترواحد ایالم- محل تشکیل کالس مرکز آبدانان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5حسابداريواحد ایالم- محل تشکیل کالس مرکز شیروان و چرداول

5مدیریت بازرگانیواحد ایالم- محل تشکیل کالس مرکز شیروان و چرداول

5پرستاريواحد ایالم _ ظرفیت مازاد خودگردان

5الکترونیک عمومیواحد ایلخچی

5الکتروتکنیکواحد ایلخچی

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد ایلخچی

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد ایلخچی

5الکترونیکواحد ایلخچی

5الکترونیک-رادیو و تلویزیونواحد ایلخچی

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد ایلخچی

5آموزش و پرورش ابتداییواحد ایلخچی

5تاسیسات -تهویه مطبوعواحد ایلخچی

5تأسیسات -تبریدواحد ایلخچی

5تبریدواحد ایلخچی

5تربیت بدنیواحد ایلخچی

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد ایلخچی

5تربیت بدنی - مربیگريواحد ایلخچی

5تربیت بدنی -مدیریتواحد ایلخچی

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد ایلخچی

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد ایلخچی

5حسابداريواحد ایلخچی

5حسابداري- مالیاتیواحد ایلخچی

5حسابداري - حسابرسیواحد ایلخچی

5حسابداري -دولتیواحد ایلخچی

5حقوقواحد ایلخچی

5حقوق - حقوق ثبتیواحد ایلخچی

5حقوق خصوصیواحد ایلخچی

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد ایلخچی

5صنایع شیمیاییواحد ایلخچی

5صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییواحد ایلخچی

5صنایع فلزي - صنایع فلزيواحد ایلخچی

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد ایلخچی

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد ایلخچی

5علمی - کاربردي الکترونیک - رادیو تلویزیونواحد ایلخچی

5علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعواحد ایلخچی

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد ایلخچی

5علمی - کاربردي صنایع شیمیایی - صنایع شیمیاییواحد ایلخچی

5علمی - کاربردي صنایع فلزي - صنایع فلزيواحد ایلخچی

5علمی - کاربردي عمران - امور پیمانهاواحد ایلخچی

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد ایلخچی

5علمی - کاربردي مربی بهداشت مدارسواحد ایلخچی



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد ایلخچی

5علمی کاربردي ارتباطات و فناوري اطالعات (آي سی تی)واحد ایلخچی

5علمی کاربردي برق - قدرتواحد ایلخچی

5علمی کاربردي حسابداريواحد ایلخچی

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد ایلخچی

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد ایلخچی

5علمی کاربردي نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد ایلخچی

5علوم ورزشیواحد ایلخچی

5علوم ورزشی - علوم انسانی ورزشواحد ایلخچی

5علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزشواحد ایلخچی

5عمرانواحد ایلخچی

5عمران - امور پیمانهاواحد ایلخچی

5فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی کاربرديواحد ایلخچی

5قدرت -الکتروتکنیکواحد ایلخچی

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد ایلخچی

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد ایلخچی

5کاردان فنی برق - مخابراتواحد ایلخچی

5کاردان فنی شیمی - پاالیشواحد ایلخچی

5کاردان فنی شیمی - عملیات پتروشیمیواحد ایلخچی

5کاردان فنی عملیات پتروشیمیواحد ایلخچی

5کاردان فنی مکانیک ـ نقشه کشی صنعتیواحد ایلخچی

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد ایلخچی

5کاردانی حسابداريواحد ایلخچی

5کاردانی علوم ورزشیواحد ایلخچی

5کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات (ICT)واحد ایلخچی

5کاردانی فنی برقواحد ایلخچی

5کاردانی فنی عمرانواحد ایلخچی

5کاردانی فنی عملیات پتروشیمیواحد ایلخچی

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد ایلخچی

5کامپیوترواحد ایلخچی

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد ایلخچی

5مدیریت دولتیواحد ایلخچی

5مربی بهداشت مدارسواحد ایلخچی

5مربی بهداشت مدارسواحد ایلخچی

5مکانیک خودروواحد ایلخچی

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد ایلخچی

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد ایلخچی

5مهندسی اجرایی عمرانواحد ایلخچی

5مهندسی برقواحد ایلخچی

5مهندسی برق- الکترونیکواحد ایلخچی

5مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتالواحد ایلخچی

5مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد ایلخچی

5مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد ایلخچی



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

واحد ایلخچی

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5کاربردهاي آي سی تی

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد ایلخچی

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد ایلخچی

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد ایلخچی

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد ایلخچی

5مهندسی تکنولوژي برق متروواحد ایلخچی

5مهندسی تکنولوژي بهره برداري نیروگاهواحد ایلخچی

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد ایلخچی

5مهندسی تکنولوژي جوشکاريواحد ایلخچی

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید-قالبسازيواحد ایلخچی

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد ایلخچی

5مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیاییواحد ایلخچی

5مهندسی تکنولوژي صنایع الستیکواحد ایلخچی

5مهندسی تکنولوژي عمران- آب و فاضالبواحد ایلخچی

5مهندسی تکنولوژي عمران- نگهداري و بهره برداري سد و شبکهواحد ایلخچی

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد ایلخچی

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد ایلخچی

5مهندسی تکنولوژي متالورژي-ذوب فلزاتواحد ایلخچی

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد ایلخچی

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد ایلخچی

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد ایلخچی

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد ایلخچی

5مهندسی حرفه اي ساخت و تولیدواحد ایلخچی

5مهندسی حرفه اي صنایع شیمیاییواحد ایلخچی

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد ایلخچی

5مهندسی حرفه اي معماريواحد ایلخچی

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد ایلخچی

5مهندسی شیمیواحد ایلخچی

5مهندسی شیمی - طراحی فرآیندواحد ایلخچی

5مهندسی شیمی ـ مهندسی فرآیندواحد ایلخچی

5مهندسی عمرانواحد ایلخچی

5مهندسی فناوري بهره برداري نیروگاهواحد ایلخچی

5مهندسی فناوري جوشواحد ایلخچی

5مهندسی فناوري صنایع شیمیاییواحد ایلخچی

5مهندسی فناوري صنایع الستیکواحد ایلخچی

5مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقواحد ایلخچی

5مهندسی فناوري متالورژي - ذوب فلزاتواحد ایلخچی

5مهندسی فناوري متالورژي - ذوب فلزاتواحد ایلخچی

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد ایلخچی

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد ایلخچی

5مهندسی کامپیوترواحد ایلخچی

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد ایلخچی



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی مکاترونیکواحد ایلخچی

5مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولیدواحد ایلخچی

واحد ایلخچی

مهندسی مکاترونیک گرایش ارتباطات جنبی انسان-ماشین-

5کامپیوتر

واحد ایلخچی

مهندسی مکاترونیک گرایش طراحی رباتها و سیستمهاي 

5مکاترونیکی

5مهندسی مکانیکواحد ایلخچی

5مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد ایلخچی

5مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد ایلخچی

5نرم افزار کامپیوترواحد ایلخچی

5نقشه برداريواحد ایلخچی

5نقشه کشی صنعتیواحد ایلخچی

5نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد ایلخچی

5نقشه کشی معماري- معماريواحد ایلخچی

5الکتروتکنیکواحد ایوان غرب

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد ایوان غرب

5امور بانکیواحد ایوان غرب

5آموزش زبان انگلیسیواحد ایوان غرب

5آموزش و پرورش ابتداییواحد ایوان غرب

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد ایوان غرب

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد ایوان غرب

5حسابداريواحد ایوان غرب

5ریاضی - ریاضی محضواحد ایوان غرب

5ریاضیات و کاربردهاواحد ایوان غرب

5زبان وادبیات انگلیسیواحد ایوان غرب

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد ایوان غرب

5صنایع شیمیاییواحد ایوان غرب

5صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییواحد ایوان غرب

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد ایوان غرب

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد ایوان غرب

5علمی - کاربردي صنایع شیمیایی - صنایع شیمیاییواحد ایوان غرب

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد ایوان غرب

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد ایوان غرب

5علمی کاربردي حسابداريواحد ایوان غرب

5علمی کاربردي معماريواحد ایوان غرب

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد ایوان غرب

5عمرانواحد ایوان غرب

5کاردان فنی شیمی - عملیات پتروشیمیواحد ایوان غرب

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد ایوان غرب

5کاردان فنی عملیات پتروشیمیواحد ایوان غرب

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد ایوان غرب

5کاردانی امور بانکیواحد ایوان غرب

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد ایوان غرب

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد ایوان غرب



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردانی حسابداريواحد ایوان غرب

5کاردانی فنی برقواحد ایوان غرب

5کاردانی فنی عملیات پتروشیمیواحد ایوان غرب

5کاردانی مدیریت بازرگانیواحد ایوان غرب

5کامپیوترواحد ایوان غرب

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد ایوان غرب

5مدیریت بازرگانیواحد ایوان غرب

5معماريواحد ایوان غرب

5مکانیک خودروواحد ایوان غرب

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد ایوان غرب

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد ایوان غرب

5مهندسی اجرایی عمرانواحد ایوان غرب

5مهندسی برقواحد ایوان غرب

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد ایوان غرب

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد ایوان غرب

5مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیاییواحد ایوان غرب

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد ایوان غرب

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد ایوان غرب

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد ایوان غرب

5مهندسی تکنولوژي نقشه برداريواحد ایوان غرب

5مهندسی حرفه اي صنایع شیمیاییواحد ایوان غرب

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد ایوان غرب

5مهندسی حرفه اي معماريواحد ایوان غرب

5مهندسی فناوري صنایع شیمیاییواحد ایوان غرب

5مهندسی فناوري عمران - نقشه برداريواحد ایوان غرب

5نرم افزار کامپیوترواحد ایوان غرب

5نقشه برداريواحد ایوان غرب

5نقشه برداري - نقشه برداريواحد ایوان غرب

5نقشه کشی معماريواحد ایوان غرب

5نقشه کشی معماري- معماريواحد ایوان غرب

5ارتباط تصویريواحد آبادان

5الکترونیک عمومیواحد آبادان

5الکتروتکنیکواحد آبادان

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد آبادان

5الکتروتکنیک - الکترونیک عمومیواحد آبادان

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد آبادان

5الکترونیکواحد آبادان

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد آبادان

5آموزش ریاضیواحد آبادان

5تربیت معلم آموزش ریاضیواحد آبادان

5تکنولوژي شیالتواحد آبادان

5ریاضیواحد آبادان

5ریاضی - آنالیزواحد آبادان

5ریاضی محض-آنالیزواحد آبادان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5ساختمانواحد آبادان

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد آبادان

5سخت افزار کامپیوترواحد آبادان

5شیالتواحد آبادان

5شیالت - صید و بهره برداري آبزیانواحد آبادان

5شیمیواحد آبادان

5شیمی- کاربرديواحد آبادان

5شیمی - فناوري اطالعاتواحد آبادان

5شیمی کاربرديواحد آبادان

5شیمی محضواحد آبادان

5صنایع شیمیاییواحد آبادان

5صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییواحد آبادان

5طراحی و دوختواحد آبادان

5طراحی و دوخت - طراحی و دوختواحد آبادان

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد آبادان

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد آبادان

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد آبادان

5علمی - کاربردي طراحی و دوخت - طراحی و دوختواحد آبادان

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد آبادان

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد آبادان

5علمی کاربردي ارتباط تصویريواحد آبادان

5علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیواحد آبادان

5علمی کاربردي گرافیک- گرافیکواحد آبادان

5علمی کاربردي معماريواحد آبادان

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد آبادان

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد آبادان

5علوم و مهندسی شیالتواحد آبادان

5علوم و مهندسی شیالت - فرآوري محصوالت شیالتیواحد آبادان

5عمرانواحد آبادان

5فتوگرافیک گرافیکواحد آبادان

5قدرت -الکتروتکنیکواحد آبادان

5کاردان فنی الکترونیکواحد آبادان

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد آبادان

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد آبادان

5کاردانی فنی برقواحد آبادان

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد آبادان

5کامپیوترواحد آبادان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد آبادان

5گرافیک-گرافیکواحد آبادان

5معماريواحد آبادان

5مکانیک خودروواحد آبادان

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد آبادان

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد آبادان

5مهندسی اجرایی عمرانواحد آبادان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی برقواحد آبادان

5مهندسی برق- الکترونیکواحد آبادان

5مهندسی برق ـ قدرتواحد آبادان

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد آبادان

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد آبادان

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد آبادان

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد آبادان

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد آبادان

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد آبادان

5مهندسی حرفه اي صنایع شیمیاییواحد آبادان

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد آبادان

5مهندسی حرفه اي معماريواحد آبادان

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد آبادان

5مهندسی شیمیواحد آبادان

5مهندسی شیمی - پتروشیمیواحد آبادان

5مهندسی شیمی - صنایع پاالیش ، پتروشیمی و گازواحد آبادان

5مهندسی شیمی - طراحی فرآیندواحد آبادان

5مهندسی شیمی ـ صنایع پاالیشواحد آبادان

5مهندسی شیمی ـ مهندسی فرآیندواحد آبادان

5مهندسی عمرانواحد آبادان

5مهندسی عمران - سازهواحد آبادان

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد آبادان

5مهندسی فناوري جوشواحد آبادان

5مهندسی فناوري صنایع شیمیاییواحد آبادان

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد آبادان

5مهندسی کامپیوترواحد آبادان

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد آبادان

5مهندسی معماريواحد آبادان

5مهندسی مکاترونیکواحد آبادان

5مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولیدواحد آبادان

واحد آبادان

مهندسی مکاترونیک گرایش ارتباطات جنبی انسان-ماشین-

5کامپیوتر

واحد آبادان

مهندسی مکاترونیک گرایش طراحی رباتها و سیستمهاي 

5مکاترونیکی

5مهندسی مکانیکواحد آبادان

5مهندسی مکانیک -طراحی جامداتواحد آبادان

5مهندسی منابع طبیعی-فرآوري محصوالت شیالتیواحد آبادان

5مهندسی منابع طبیعی - شیالتواحد آبادان

5مهندسی منابع طبیعی - شیالت گرایش صید و بهره برداري آبزیانواحد آبادان

5نرم افزار کامپیوترواحد آبادان

5نقاشیواحد آبادان

5نقاشی - نقاشی عمومیواحد آبادان

5نقاشی عمومیواحد آبادان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5نقشه کشی معماريواحد آبادان

5نقشه کشی معماري- معماريواحد آبادان

5هنرهاي تجسمی ـ نقاشیواحد آبادان

5الکتروتکنیکواحد آباده

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد آباده

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد آباده

5الهیات و معارف اسالمیواحد آباده

5امور بانکیواحد آباده

5اموردولتیواحد آباده

5آمارواحد آباده

5آموزش ابتداییواحد آباده

5آموزش دینی و عربیواحد آباده

5آموزش زبان انگلیسیواحد آباده

5آموزش و پرورش ابتداییواحد آباده

5پرستاريواحد آباده

5تاریخواحد آباده

5تاریخ - تاریخ ایران قبل از اسالمواحد آباده

5تاریخ - تاریخ تشیعواحد آباده

5تاریخ - دبیريواحد آباده

5تاریخ -تاریخ ایران اسالمیواحد آباده

5تاریخ تشیعواحد آباده

5تربیت بدنیواحد آباده

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد آباده

5تربیت بدنی - مربیگريواحد آباده

5تربیت بدنی -مدیریتواحد آباده

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد آباده

5تربیت دبیر زبان و ادبیات فارسیواحد آباده

5تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد آباده

5تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد آباده

5تربیت معلم آموزش ریاضیواحد آباده

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد آباده

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد آباده

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد آباده

5تربیت معلم قرآن مجیدواحد آباده

5تکنولوژي محیط زیستواحد آباده

5جامعه شناسیواحد آباده

5جغرافیاواحد آباده

5جغرافیا - انسانی گرایش شهريواحد آباده

5جغرافیا و برنامه ریزي شهريواحد آباده

5جغرافیاي انسانیواحد آباده

5جغرافیاي انسانی - شهريواحد آباده

5حسابداريواحد آباده

5حقوقواحد آباده



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5حقوق - حقوق ثبتیواحد آباده

5حقوق خصوصیواحد آباده

5حقوق عمومیواحد آباده

5دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد آباده

5دبیري تاریخواحد آباده

5دبیري زبان وادبیات فارسیواحد آباده

5دینی وعربیواحد آباده

5روابط سیاسی در روابط دیپلماتیکواحد آباده

5روان شناسیواحد آباده

5روانشناسیواحد آباده

5ریاضیواحد آباده

5ریاضی - ریاضی محضواحد آباده

5ریاضیات و کاربردهاواحد آباده

5زبان شناسیواحد آباده

5زبان وادبیات انگلیسیواحد آباده

5زبان وادبیات عربیواحد آباده

5زبان وادبیات فارسیواحد آباده

5زبانشناسی همگانیواحد آباده

5صنایع دستیواحد آباده

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد آباده

5علمی - کاربردي مربی بهداشت مدارسواحد آباده

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد آباده

5علمی کاربردي اکتشاف معدنواحد آباده

5علمی کاربردي حسابداريواحد آباده

5علوم اجتماعی - برنامه ریزي علوم اجتماعیواحد آباده

5علوم اجتماعی - پژوهشگري علوم اجتماعیواحد آباده

5علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد آباده

5علوم سیاسیواحد آباده

5علوم قرآن و حدیثواحد آباده

5علوم قرآنی - تربیت معلم قرآن کریمواحد آباده

5علوم قضاییواحد آباده

5علوم مهندسیواحد آباده

5علوم مهندسی - ریاضی مهندسیواحد آباده

5علوم مهندسی - علوم مهندسی زیست محیطیواحد آباده

5علوم و مهندسی محیط زیستواحد آباده

5علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی محیط زیستواحد آباده

5علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی هاي محیط زیستواحد آباده

5علوم ورزشیواحد آباده

5عمرانواحد آباده

5فیزیکواحد آباده

5فیزیک - اتمیواحد آباده

5فیزیک - حالت جامدواحد آباده

5فیزیک - هسته ايواحد آباده

5فیزیک مهندسیواحد آباده



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5فیزیک مهندسی - پالسماواحد آباده

5فیزیک مهندسی - حالت جامدواحد آباده

5فیزیک مهندسی - لیزر و اپتیکواحد آباده

5قدرت -الکتروتکنیکواحد آباده

5کاردانی امور بانکیواحد آباده

5کاردانی امور دولتیواحد آباده

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد آباده

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد آباده

5کاردانی تکنولوژي محیط زیستواحد آباده

5کاردانی حرفه اي امداد سوانحواحد آباده

5کاردانی حسابداريواحد آباده

5کاردانی علوم ورزشیواحد آباده

5کاردانی مدیریت بازرگانیواحد آباده

5کودکیاري -مربی بهداشت مدارسواحد آباده

5مترجمی زبان انگلیسیواحد آباده

5محیط زیستواحد آباده

5محیط زیست - آلودگیهاي محیط زیستواحد آباده

5مدیریت آموزشیواحد آباده

5مدیریت بازرگانیواحد آباده

5مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللیواحد آباده

5مدیریت جهانگرديواحد آباده

5مدیریت دولتیواحد آباده

5مدیریت صنعت جهانگرديواحد آباده

5مدیریت صنعتی کاربرديواحد آباده

5مربی بهداشت مدارسواحد آباده

5مربی بهداشت مدارسواحد آباده

5معارف اسالمیواحد آباده

5معماريواحد آباده

5مکانیک خودروواحد آباده

5مهندسی اجرایی عمرانواحد آباده

5مهندسی برقواحد آباده

5مهندسی برق- الکترونیکواحد آباده

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد آباده

5مهندسی پرتو پزشکیواحد آباده

5مهندسی پزشکیواحد آباده

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد آباده

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد آباده

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد آباده

5مهندسی حرفه اي معماريواحد آباده

5مهندسی منابع طبیعی - محیط زیستواحد آباده

واحد آباده

مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست گرایش آلودگیهاي محیط 

5زیست

5مهندسی هسته ايواحد آباده

5نرم افزار کامپیوترواحد آباده



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5نقشه کشی معماريواحد آباده

5نقشه کشی معماري- معماريواحد آباده

5پرستاريواحد آباده-ظرفیت مازاد خودگردان

5الکترونیک عمومیواحد آذرشهر

5الکتروتکنیکواحد آذرشهر

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد آذرشهر

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد آذرشهر

5امور بانکیواحد آذرشهر

5امور مالی و مالیاتیواحد آذرشهر

5آموزش زبان انگلیسیواحد آذرشهر

5تربیت بدنیواحد آذرشهر

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد آذرشهر

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد آذرشهر

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد آذرشهر

5تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد آذرشهر

5حسابداريواحد آذرشهر

5حقوقواحد آذرشهر

5ساخت و تولیدواحد آذرشهر

5ساختمانواحد آذرشهر

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد آذرشهر

5صنایع فلزي - صنایع فلزيواحد آذرشهر

5طراحی شهريواحد آذرشهر

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد آذرشهر

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد آذرشهر

5علمی - کاربردي صنایع فلزي - صنایع فلزيواحد آذرشهر

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد آذرشهر

5علمی - کاربردي مرمت و احیاء بناهاي تاریخیواحد آذرشهر

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد آذرشهر

5علمی کاربردي برق-قدرت گرایش توزیعواحد آذرشهر

5علمی کاربردي حسابداريواحد آذرشهر

5علمی کاربردي معماريواحد آذرشهر

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد آذرشهر

5عمرانواحد آذرشهر

5قدرت -الکتروتکنیکواحد آذرشهر

5کارشناس حرفه اي مرمت و احیاء بناهاي تاریخیواحد آذرشهر

5کاردان فنی الکترونیکواحد آذرشهر

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد آذرشهر

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد آذرشهر

5کاردان فنی برق - مخابراتواحد آذرشهر

5کاردانی امور بانکیواحد آذرشهر

5کاردانی حسابداريواحد آذرشهر

5کاردانی فنی برقواحد آذرشهر

5کاردانی فنی جوشکاريواحد آذرشهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردانی فنی مکانیکواحد آذرشهر

5کاردانی معماريواحد آذرشهر

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد آذرشهر

5کامپیوترواحد آذرشهر

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد آذرشهر

5مدیریت دولتیواحد آذرشهر

5مدیریت مالیواحد آذرشهر

5معماريواحد آذرشهر

5معماري داخلیواحد آذرشهر

5معماري سنتیواحد آذرشهر

5مکانیک خودروواحد آذرشهر

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد آذرشهر

5مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکیواحد آذرشهر

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد آذرشهر

5مهندسی اجرایی عمرانواحد آذرشهر

5مهندسی برقواحد آذرشهر

5مهندسی برق- الکترونیکواحد آذرشهر

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد آذرشهر

5مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد آذرشهر

5مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژيواحد آذرشهر

5مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستمهاي انرژي الکتریکیواحد آذرشهر

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد آذرشهر

5مهندسی برق - قدرت گرایش الکترونیک قدرتواحد آذرشهر

5مهندسی برق - قدرت گرایش تکنولوژي فشار قويواحد آذرشهر

5مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد آذرشهر

5مهندسی برق - قدرت گرایش ماشین هاي الکتریکیواحد آذرشهر

5مهندسی برق - مخابراتواحد آذرشهر

5مهندسی برق - مخابرات سیستمواحد آذرشهر

5مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد آذرشهر

5مهندسی برق ـ قدرتواحد آذرشهر

واحد آذرشهر

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5مدیریت آي سی تی

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد آذرشهر

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد آذرشهر

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد آذرشهر

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد آذرشهر

5مهندسی تکنولوژي بهره برداري نیروگاهواحد آذرشهر

5مهندسی تکنولوژي جوشکاريواحد آذرشهر

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد آذرشهر

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد آذرشهر

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد آذرشهر

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد آذرشهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی تکنولوژي متالورژي-ذوب فلزاتواحد آذرشهر

5مهندسی تکنولوژي مخابرات- انتقالواحد آذرشهر

5مهندسی تکنولوژي مخابرات- سوئیچواحد آذرشهر

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد آذرشهر

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد آذرشهر

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد آذرشهر

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد آذرشهر

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد آذرشهر

5مهندسی حرفه اي معماريواحد آذرشهر

5مهندسی عمرانواحد آذرشهر

5مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد آذرشهر

5مهندسی عمران - سازهواحد آذرشهر

5مهندسی عمران -مکانیک خاك وپیواحد آذرشهر

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد آذرشهر

5مهندسی فناوري اطالعات - تجارت الکترونیکیواحد آذرشهر

5مهندسی فناوري جوشواحد آذرشهر

5مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقواحد آذرشهر

5مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد آذرشهر

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد آذرشهر

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد آذرشهر

5مهندسی معماريواحد آذرشهر

5نرم افزار کامپیوترواحد آذرشهر

5نقشه کشی معماريواحد آذرشهر

5نقشه کشی معماري- معماريواحد آذرشهر

5الکترونیک عمومیواحد آزادشهر

5الکتروتکنیکواحد آزادشهر

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد آزادشهر

5بهداشت مواد غذایی با منشاء دامیواحد آزادشهر

5تاسیسات -تهویه مطبوعواحد آزادشهر

5تبریدواحد آزادشهر

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد آزادشهر

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد آزادشهر

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد آزادشهر

5علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعواحد آزادشهر

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد آزادشهر

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد آزادشهر

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد آزادشهر

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد آزادشهر

5عمرانواحد آزادشهر

5کاردان فنی برق - مخابراتواحد آزادشهر

5کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبریدواحد آزادشهر

5کاردان فنی صنایع قندسازيواحد آزادشهر

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد آزادشهر

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد آزادشهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردان فنی مکانیک ـتاسیسات تهویه وتبریدواحد آزادشهر

5کاردانی فنی مخابراتواحد آزادشهر

5کاردانی مخابراتواحد آزادشهر

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد آزادشهر

5کارهاي عمومی ساختمانواحد آزادشهر

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد آزادشهر

5محیط زیستواحد آزادشهر

5مکانیک خودروواحد آزادشهر

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد آزادشهر

5مهندسی اجرایی عمرانواحد آزادشهر

5مهندسی برقواحد آزادشهر

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد آزادشهر

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد آزادشهر

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد آزادشهر

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد آزادشهر

5مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیاییواحد آزادشهر

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد آزادشهر

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد آزادشهر

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد آزادشهر

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد آزادشهر

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد آزادشهر

5مهندسی شیمیواحد آزادشهر

5مهندسی شیمی - صنایع غذاییواحد آزادشهر

5مهندسی عمرانواحد آزادشهر

5مهندسی عمران - زلزلهواحد آزادشهر

5مهندسی عمران - سازهواحد آزادشهر

5مهندسی عمران - مهندسی زلزلهواحد آزادشهر

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد آزادشهر

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد آزادشهر

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد آزادشهر

5مهندسی کامپیوترواحد آزادشهر

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد آزادشهر

5مهندسی مکانیکواحد آزادشهر

5نرم افزار کامپیوترواحد آزادشهر

5نقشه برداريواحد آزادشهر

5نقشه برداري - نقشه برداريواحد آزادشهر

5نقشه کشی معماري- معماريواحد آزادشهر

5الکترونیک عمومیواحد آستارا

5الکتروتکنیکواحد آستارا

5آموزش ریاضیواحد آستارا

5آموزش علوم تجربیواحد آستارا

5تربیت معلم آموزش ریاضیواحد آستارا

5تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد آستارا

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد آستارا



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5ریاضیواحد آستارا

5ریاضیات و کاربردهاواحد آستارا

5علمی کاربردي اکتشاف معدنواحد آستارا

5علوم تجربیواحد آستارا

5عمرانواحد آستارا

5کاردان فنی عمران-پل سازي وابنیه فنیواحد آستارا

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد آستارا

5کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد آستارا

5کاردان فنی عمران ـ نقشه برداري ( ژئودزي)واحد آستارا

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد آستارا

5کاردانی نقشه برداريواحد آستارا

5کارهاي عمومی ساختمانواحد آستارا

5معماريواحد آستارا

5معماري داخلیواحد آستارا

5مکانیک خودروواحد آستارا

5مهندسی اجرایی عمرانواحد آستارا

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد آستارا

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد آستارا

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد آستارا

5مهندسی تکنولوژي عمران- آب و فاضالبواحد آستارا

5مهندسی تکنولوژي عمران- نگهداري و بهره برداري سد و شبکهواحد آستارا

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد آستارا

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد آستارا

5مهندسی تکنولوژي نقشه برداريواحد آستارا

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد آستارا

5مهندسی عمرانواحد آستارا

5مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برقواحد آستارا

5مهندسی فناوري شبکه هاي توزیع برقواحد آستارا

5مهندسی فناوري عمران - نقشه برداريواحد آستارا

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد آستارا

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد آستارا

5مهندسی مکانیکواحد آستارا

5نرم افزار کامپیوترواحد آستارا

5نقشه برداريواحد آستارا

5نقشه برداري - ژئودزيواحد آستارا

5الکترونیک عمومیواحد آستانه اشرفیه

5الکتروتکنیکواحد آستانه اشرفیه

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد آستانه اشرفیه

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد آستانه اشرفیه

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد آستانه اشرفیه

5آموزش زبان انگلیسیواحد آستانه اشرفیه

5آموزش علوم تجربیواحد آستانه اشرفیه

5آموزش و پرورش ابتداییواحد آستانه اشرفیه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5تربیت بدنی - معلمی تربیت بدنیواحد آستانه اشرفیه

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد آستانه اشرفیه

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد آستانه اشرفیه

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد آستانه اشرفیه

5حسابداريواحد آستانه اشرفیه

5دینی وعربیواحد آستانه اشرفیه

5زبان وادبیات فارسیواحد آستانه اشرفیه

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد آستانه اشرفیه

5شیمی- کاربرديواحد آستانه اشرفیه

5شیمی کاربرديواحد آستانه اشرفیه

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد آستانه اشرفیه

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد آستانه اشرفیه

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد آستانه اشرفیه

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد آستانه اشرفیه

5علمی کاربردي حسابداريواحد آستانه اشرفیه

5علمی کاربردي فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد آستانه اشرفیه

5علمی کاربردي گرافیک- گرافیکواحد آستانه اشرفیه

5علمی کاربردي معماريواحد آستانه اشرفیه

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد آستانه اشرفیه

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد آستانه اشرفیه

5علوم آزمایشگاهی دامپزشکیواحد آستانه اشرفیه

5علوم ورزشیواحد آستانه اشرفیه

5عمرانواحد آستانه اشرفیه

5فناوري اطالعات وارتباطاتواحد آستانه اشرفیه

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد آستانه اشرفیه

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد آستانه اشرفیه

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد آستانه اشرفیه

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد آستانه اشرفیه

5کاردانی حسابداريواحد آستانه اشرفیه

5کاردانی علوم ورزشیواحد آستانه اشرفیه

5کاردانی فنی برقواحد آستانه اشرفیه

5کاردانی معماريواحد آستانه اشرفیه

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد آستانه اشرفیه

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد آستانه اشرفیه

5گرافیک-گرافیکواحد آستانه اشرفیه

5مدیریت دولتیواحد آستانه اشرفیه

5معماريواحد آستانه اشرفیه

5مکانیک خودروواحد آستانه اشرفیه

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد آستانه اشرفیه

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد آستانه اشرفیه

5مهندسی اجرایی عمرانواحد آستانه اشرفیه

واحد آستانه اشرفیه

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5کاربردهاي آي سی تی

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد آستانه اشرفیه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد آستانه اشرفیه

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد آستانه اشرفیه

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد آستانه اشرفیه

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد آستانه اشرفیه

5مهندسی تکنولوژي عمران- آب و فاضالبواحد آستانه اشرفیه

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد آستانه اشرفیه

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد آستانه اشرفیه

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد آستانه اشرفیه

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد آستانه اشرفیه

5مهندسی تکنولوژي نقشه برداريواحد آستانه اشرفیه

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد آستانه اشرفیه

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد آستانه اشرفیه

5مهندسی حرفه اي معماريواحد آستانه اشرفیه

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد آستانه اشرفیه

5مهندسی فناوري عمران - نقشه برداريواحد آستانه اشرفیه

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد آستانه اشرفیه

5مهندسی معماريواحد آستانه اشرفیه

5نرم افزار کامپیوترواحد آستانه اشرفیه

5نقشه برداريواحد آستانه اشرفیه

5نقشه برداري - نقشه برداريواحد آستانه اشرفیه

5نقشه کشی معماري- معماريواحد آستانه اشرفیه

5ارتباطات اجتماعیواحد آشتیان

5اگروتکنولوژي - علوم و تکنولوژي بذرواحد آشتیان

5الکترونیک عمومیواحد آشتیان

5الکتروتکنیکواحد آشتیان

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد آشتیان

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد آشتیان

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد آشتیان

5امور زراعی و باغیواحد آشتیان

5امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیواحد آشتیان

5آموزش ابتداییواحد آشتیان

5آموزش زبان انگلیسیواحد آشتیان

5پژوهش علوم اجتماعیواحد آشتیان

5تربیت بدنی - مربیگريواحد آشتیان

5تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد آشتیان

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد آشتیان

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد آشتیان

5تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد آشتیان

5جامعه شناسیواحد آشتیان

5جامعه شناسی - جامعه شناسی اقتصادي و توسعهواحد آشتیان

5جامعه شناسی - جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایرانواحد آشتیان

5جامعه شناسی انقالب اسالمیواحد آشتیان

5جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادي و توسعهواحد آشتیان

5جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایرانواحد آشتیان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5جامعه شناسی ورزشیواحد آشتیان

5جغرافیاواحد آشتیان

5جغرافیا - انسانی گرایش شهريواحد آشتیان

5جغرافیا و برنامه ریزي شهريواحد آشتیان

5جغرافیاي انسانی - شهريواحد آشتیان

5جغرافیاي انسانی واقتصاديواحد آشتیان

5حسابداريواحد آشتیان

5حسابداري- مالیاتیواحد آشتیان

5حسابداري - حسابرسیواحد آشتیان

5حسابداري -دولتیواحد آشتیان

5حقوق خصوصیواحد آشتیان

5حقوق عمومیواحد آشتیان

5روابط بین المللواحد آشتیان

5روان شناسیواحد آشتیان

5روان شناسی بالینیواحد آشتیان

5روان شناسی شخصیتواحد آشتیان

5روانشناسیواحد آشتیان

5روانشناسی - روانشناسی بالینیواحد آشتیان

5روانشناسی - روانشناسی عمومیواحد آشتیان

5روانشناسی بالینیواحد آشتیان

5روانشناسی شخصیتواحد آشتیان

5روانشناسی عمومیواحد آشتیان

5زبان وادبیات انگلیسیواحد آشتیان

5ساختمانواحد آشتیان

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد آشتیان

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد آشتیان

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد آشتیان

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد آشتیان

5علمی کاربردي برق - قدرتواحد آشتیان

5علمی کاربردي برق صنعتیواحد آشتیان

5علمی کاربردي حسابداريواحد آشتیان

5علمی کاربردي ساختمانواحد آشتیان

5علمی کاربردي کنترل و ابزار دقیقواحد آشتیان

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد آشتیان

5علوم اجتماعی - ارتباطات علوم اجتماعیواحد آشتیان

5علوم اجتماعی - برنامه ریزي علوم اجتماعیواحد آشتیان

5علوم اجتماعی - پژوهشگري علوم اجتماعیواحد آشتیان

5علوم اجتماعی - مردم شناسیواحد آشتیان

5علوم اجتماعی -جامعه شناسیواحد آشتیان

5علوم ارتباطات اجتماعیواحد آشتیان

5علوم تربیتیواحد آشتیان

5علوم تربیتی - آموزش ابتداییواحد آشتیان

5علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد آشتیان

5علوم سیاسیواحد آشتیان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علوم سیاسی - اندیشه سیاسیواحد آشتیان

5علوم سیاسی - اندیشه هاي سیاسیواحد آشتیان

5علوم و تکنولوژي بذرواحد آشتیان

5علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد آشتیان

5علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذاییواحد آشتیان

5علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذاییواحد آشتیان

5علوم ورزشیواحد آشتیان

5عمرانواحد آشتیان

5فناوري تولیدات باغیواحد آشتیان

5فناوري تولیدات زراعیواحد آشتیان

5فیزیولوژي ورزشی - تغذیه ورزشواحد آشتیان

5فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستیواحد آشتیان

5قدرت -الکتروتکنیکواحد آشتیان

5کاردان فنی برقواحد آشتیان

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد آشتیان

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد آشتیان

5کاردان فنی برق - قدرتواحد آشتیان

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد آشتیان

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد آشتیان

5کاردانی حسابداريواحد آشتیان

5کاردانی علوم ورزشیواحد آشتیان

5کاردانی فنی برقواحد آشتیان

5کاردانی فنی مخابراتواحد آشتیان

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد آشتیان

5کارهاي عمومی ساختمانواحد آشتیان

5کامپیوترواحد آشتیان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد آشتیان

5مدیریت آموزشیواحد آشتیان

5مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد آشتیان

5مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد آشتیان

5مدیریت دولتیواحد آشتیان

5مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیواحد آشتیان

5مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد آشتیان

5مدیریت وبرنامه ریزي آموزشیواحد آشتیان

5مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزشواحد آشتیان

5مطالعات زنان- حقوق زن در اسالمواحد آشتیان

5مطالعات زنان ـ زن و خانوادهواحد آشتیان

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد آشتیان

5مهندسی اجرایی عمرانواحد آشتیان

5مهندسی برقواحد آشتیان

5مهندسی برق- الکترونیکواحد آشتیان

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد آشتیان

5مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد آشتیان

5مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتالواحد آشتیان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد آشتیان

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد آشتیان

5مهندسی برق - قدرت گرایش الکترونیک قدرتواحد آشتیان

5مهندسی برق - قدرت گرایش تکنولوژي فشار قويواحد آشتیان

5مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد آشتیان

5مهندسی برق - قدرت گرایش ماشین هاي الکتریکیواحد آشتیان

5مهندسی برق - کنترلواحد آشتیان

5مهندسی برق - مخابراتواحد آشتیان

5مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد آشتیان

5مهندسی برق ـ قدرتواحد آشتیان

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد آشتیان

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد آشتیان

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد آشتیان

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد آشتیان

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد آشتیان

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد آشتیان

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد آشتیان

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد آشتیان

5مهندسی تولیدات گیاهیواحد آشتیان

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد آشتیان

5مهندسی عمرانواحد آشتیان

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد آشتیان

5مهندسی فناوري اطالعاتواحد آشتیان

5مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي ارتباطی و کامپیوتريواحد آشتیان

5مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي کامپیوتريواحد آشتیان

5مهندسی فناوري اطالعات - مدیریت سیستم هاي اطالعاتیواحد آشتیان

5مهندسی کامپیوترواحد آشتیان

5مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد آشتیان

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد آشتیان

5مهندسی کامپیوتر - شبکه هاي کامپیوتريواحد آشتیان

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد آشتیان

5مهندسی کشاورزي - علوم باغبانیواحد آشتیان

5مهندسی کشاورزي - علوم و تکنولوژي بذرواحد آشتیان

5مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد آشتیان

5مهندسی مکاترونیکواحد آشتیان

5مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولیدواحد آشتیان

واحد آشتیان

مهندسی مکاترونیک گرایش طراحی رباتها و سیستمهاي 

5مکاترونیکی

5نرم افزار کامپیوترواحد آشتیان

5فلسفهواحد آکسفورد

5مدیریت بازرگانیواحد آکسفورد

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد آکسفورد

5مهندسی حرفه اي معماريواحد آکسفورد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی کامپیوترواحد آکسفورد

5مهندسی کامپیوتر- معماري سیستم هاي کامپیوتريواحد آکسفورد

5مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد آکسفورد

5آموزش زبان انگلیسیواحد آکسفورد - دوره مشترك با واحد تهران مرکزي

5برنامه ریزي شهريواحد آکسفورد - دوره مشترك با واحد تهران مرکزي

5حسابداريواحد آکسفورد - دوره مشترك با واحد تهران مرکزي

5حقوق بین المللواحد آکسفورد - دوره مشترك با واحد تهران مرکزي

5حقوق بین الملل عمومیواحد آکسفورد - دوره مشترك با واحد تهران مرکزي

5حقوق تجارت بین المللواحد آکسفورد - دوره مشترك با واحد تهران مرکزي

5حقوق خصوصیواحد آکسفورد - دوره مشترك با واحد تهران مرکزي

5حقوق کیفري و جرم شناسیواحد آکسفورد - دوره مشترك با واحد تهران مرکزي

5روانشناسی بالینیواحد آکسفورد - دوره مشترك با واحد تهران مرکزي

5زبان وادبیات فارسیواحد آکسفورد - دوره مشترك با واحد تهران مرکزي

5شهرسازيواحد آکسفورد - دوره مشترك با واحد تهران مرکزي

5مدیریت اجراییواحد آکسفورد - دوره مشترك با واحد تهران مرکزي

5مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابیواحد آکسفورد - دوره مشترك با واحد تهران مرکزي

5مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللیواحد آکسفورد - دوره مشترك با واحد تهران مرکزي

5مدیریت تکنولوژيواحد آکسفورد - دوره مشترك با واحد تهران مرکزي

5مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیاتواحد آکسفورد - دوره مشترك با واحد تهران مرکزي

5مدیریت صنعتی - مالیواحد آکسفورد - دوره مشترك با واحد تهران مرکزي

5معماريواحد آکسفورد - دوره مشترك با واحد تهران مرکزي

5مهندسی عمران - سازهواحد آکسفورد - دوره مشترك با واحد تهران مرکزي

5مهندسی معماريواحد آکسفورد - دوره مشترك با واحد تهران مرکزي

5ارتباط تصویريواحد آیت ا... آملی

5ارتباط تصویري- ارتباط تصویريواحد آیت ا... آملی

5عکاسیواحد آیت ا... آملی

5علمی کاربردي ارتباط تصویريواحد آیت ا... آملی

5علمی کاربردي معماريواحد آیت ا... آملی

5فتوگرافیک گرافیکواحد آیت ا... آملی

5کاردانی حرفه اي هنرهاي تجسمی - گرافیکواحد آیت ا... آملی

5گرافیک-گرافیکواحد آیت ا... آملی

5معماريواحد آیت ا... آملی

5مهندسی معماريواحد آیت ا... آملی

5هنرهاي تجسمی - گرافیکواحد آیت ا... آملی

5مهندسی معماريواحد آیت ا... آملی - پردیس بین الملل آیت ا... آملی

5الکترونیک عمومیواحد بابل

5الکتروتکنیکواحد بابل

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد بابل

5علمی کاربردي معماريواحد بابل

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد بابل

5عمرانواحد بابل

5فتوگرافیک گرافیکواحد بابل

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد بابل

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد بابل



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد بابل

5کاردانی فنی برقواحد بابل

5کاردانی فنی برق - برق صنعتیواحد بابل

5کاردانی فنی مکانیک خودروواحد بابل

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد بابل

5کامپیوترواحد بابل

5معماريواحد بابل

5مکانیک خودروواحد بابل

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد بابل

5مهندسی اجرایی عمرانواحد بابل

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد بابل

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد بابل

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد بابل

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد بابل

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد بابل

5مهندسی حرفه اي معماريواحد بابل

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد بابل

5مهندسی عمرانواحد بابل

5مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد بابل

5مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد بابل

5مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد بابل

5مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آبواحد بابل

5مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي ارتباطی و کامپیوتريواحد بابل

5مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي کامپیوتريواحد بابل

5مهندسی کامپیوترواحد بابل

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد بابل

5مهندسی کامپیوتر-سیستم هاي نرم افزاريواحد بابل

5مهندسی کامپیوتر - شبکه هاي کامپیوتريواحد بابل

5مهندسی محیط زیست - منابع آبواحد بابل

5مهندسی معماريواحد بابل

5نرم افزار کامپیوترواحد بابل

5الکتروتکنیکواحد بادرود

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد بادرود

5تاسیسات -تهویه مطبوعواحد بادرود

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد بادرود

5حسابداريواحد بادرود

5حقوقواحد بادرود

5روان شناسیواحد بادرود

5روان شناسی عمومیواحد بادرود

5روانشناسیواحد بادرود

5روانشناسی عمومیواحد بادرود

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد بادرود

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد بادرود



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعواحد بادرود

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد بادرود

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد بادرود

5علمی کاربردي حسابداريواحد بادرود

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد بادرود

5علمی کاربردي نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد بادرود

5عمرانواحد بادرود

5قدرت -الکتروتکنیکواحد بادرود

5کاردان فنی صنایع اتومبیلواحد بادرود

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد بادرود

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد بادرود

5کاردان فنی مکانیک -صنایع اتومبیلواحد بادرود

5کاردانی حسابداريواحد بادرود

5کاردانی فنی مکانیکواحد بادرود

5کارهاي عمومی ساختمانواحد بادرود

5کامپیوترواحد بادرود

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد بادرود

5مدیریت صنعتیواحد بادرود

5معماريواحد بادرود

5مکانیک خودروواحد بادرود

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد بادرود

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد بادرود

5مهندسی اجرایی عمرانواحد بادرود

5مهندسی برقواحد بادرود

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد بادرود

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد بادرود

5مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد بادرود

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد بادرود

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد بادرود

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد بادرود

5مهندسی تکنولوژي طراحی و نقشه کشی صنعتیواحد بادرود

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد بادرود

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد بادرود

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد بادرود

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد بادرود

5مهندسی فناوري طراحی و نقشه کشی صنعتیواحد بادرود

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد بادرود

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد بادرود

5مهندسی مکانیکواحد بادرود

5مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد بادرود

5نرم افزار کامپیوترواحد بادرود

5الکتروتکنیکواحد باغملک

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد باغملک



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5آموزش زبان انگلیسیواحد باغملک

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد باغملک

5تکنولوژي مواد غذاییواحد باغملک

5تکنولوژي موادغذاییواحد باغملک

5حسابداريواحد باغملک

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد باغملک

5صنایع شیمیاییواحد باغملک

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد باغملک

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد باغملک

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد باغملک

5علمی کاربردي ارتباطات و فناوري اطالعات (آي سی تی)واحد باغملک

5علمی کاربردي پرورش زنبور عسلواحد باغملک

5علمی کاربردي حسابداريواحد باغملک

5علمی کاربردي فرآوري خوراك دامواحد باغملک

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد باغملک

5عمرانواحد باغملک

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد باغملک

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد باغملک

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد باغملک

5کاردانی حسابداريواحد باغملک

5کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات (ICT)واحد باغملک

5کامپیوترواحد باغملک

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد باغملک

5مدیریت دولتیواحد باغملک

5مکانیک خودروواحد باغملک

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد باغملک

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد باغملک

5مهندسی اجرایی عمرانواحد باغملک

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد باغملک

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد باغملک

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد باغملک

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد باغملک

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد باغملک

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد باغملک

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد باغملک

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد باغملک

5نرم افزار کامپیوترواحد باغملک

5اقتصاد کار و بهره وريواحد بافت

5اکتشاف معدنواحد بافت

5الکترونیک عمومیواحد بافت

5الکتروتکنیکواحد بافت

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد بافت

5الکترونیکواحد بافت

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد بافت



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5الهیات و معارف اسالمی - تاریخ و تمدن ملل اسالمیواحد بافت

5امور دامیواحد بافت

5امور دامی - تکنولوژي پرورش دامواحد بافت

5امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیواحد بافت

5امور زراعی و باغی-تکنولوژي تولیدات زراعیواحد بافت

5ایمنی صنعتی و محیط کارواحد بافت

5آموزش دینی - عربیواحد بافت

5آموزش دینی و عربیواحد بافت

5آموزش ریاضیواحد بافت

5آموزش زبان انگلیسیواحد بافت

5آموزش علوم تجربیواحد بافت

5آموزش و پرورش ابتداییواحد بافت

5برنامه ریزي درسیواحد بافت

5تاریخواحد بافت

5تاریخ -تاریخ ایران اسالمیواحد بافت

5تاریخ -تاریخ عمومی جهانواحد بافت

5تاریخ و تمدن ملل اسالمیواحد بافت

5تأسیسات -تبریدواحد بافت

5تبریدواحد بافت

5تربیت کودكواحد بافت

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد بافت

5تکنولوژي تولیدات دامیواحد بافت

5تکنولوژي محیط زیستواحد بافت

5تکنولوژي مرتع و آبخیزداريواحد بافت

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد بافت

5حسابداريواحد بافت

5حقوقواحد بافت

5حقوق بین المللواحد بافت

5حقوق خصوصیواحد بافت

5روابط سیاسی در روابط دیپلماتیکواحد بافت

5روان شناسیواحد بافت

5روان شناسی تربیتیواحد بافت

5روانشناسیواحد بافت

5روانشناسیواحد بافت

5روانشناسی - روانشناسی بالینیواحد بافت

5روانشناسی تربیتیواحد بافت

5ریاضی - ریاضی کاربرديواحد بافت

5ریاضیات و کاربردهاواحد بافت

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد بافت

5سخت افزار کامپیوترواحد بافت

5شناخت اندیشه هاي امام خمینی (ره)واحد بافت

5صنایع فلزي - صنایع فلزيواحد بافت

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد بافت

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد بافت



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد بافت

5علمی - کاربردي صنایع فلزي - صنایع فلزيواحد بافت

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد بافت

5علمی - کاربردي مدیریت خانوادهواحد بافت

5علمی - کاربردي مربی بهداشت مدارسواحد بافت

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد بافت

5علمی کاربردي اکتشاف معدنواحد بافت

5علمی کاربردي امور زراعی و باغی - تکنولوژي تولیدات زراعیواحد بافت

5علمی کاربردي حسابداريواحد بافت

5علمی کاربردي معماريواحد بافت

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد بافت

5علوم تربیتی - برنامه ریزي آموزشیواحد بافت

5علوم دامیواحد بافت

5علوم سیاسیواحد بافت

5علوم سیاسی - اندیشه سیاسیواحد بافت

5علوم سیاسی - اندیشه هاي سیاسیواحد بافت

5علوم سیاسی - مسائل ایرانواحد بافت

5علوم و مهندسی مرتع - گیاهان دارویی و صنعتیواحد بافت

5عمرانواحد بافت

5فقه و حقوق خصوصیواحد بافت

5فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد بافت

5فناوري پرورش دامواحد بافت

5فناوري تولیدات زراعیواحد بافت

5کاردانی حرفه اي حقوق- حقوق ثبتیواحد بافت

5کاردانی حرفه اي هنرهاي تجسمی- نقاشیواحد بافت

5کاردانی فنی معدنواحد بافت

5کاردانی فنی معدن- اکتشافواحد بافت

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد بافت

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد بافت

5کاردانی تکنولوژي محیط زیستواحد بافت

5کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنیواحد بافت

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد بافت

5کامپیوترواحد بافت

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد بافت

5مدیریت آموزشیواحد بافت

5مدیریت خانوادهواحد بافت

5مدیریت خانواده - مدیریت خانوادهواحد بافت

5مربی بهداشت مدارسواحد بافت

5مربی بهداشت مدارسواحد بافت

5مرتع و آبخیز داريواحد بافت

5مطالعات خانوادهواحد بافت

5مطالعات زنان- حقوق زن در اسالمواحد بافت

5مطالعات زنان ـ زن و خانوادهواحد بافت



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مطالعات منطقه ايواحد بافت

5مطالعات منطقه اي - مطالعات ایرانواحد بافت

5مطالعات منطقه اي _ مطالعات آسیاي جنوب شرقیواحد بافت

5معماريواحد بافت

5مکانیک خودروواحد بافت

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد بافت

5مهندسی اجرایی عمرانواحد بافت

5مهندسی استخراج معدنواحد بافت

5مهندسی برق- الکترونیکواحد بافت

5مهندسی پزشکیواحد بافت

5مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد بافت

5مهندسی پزشکی - بیومکانیکواحد بافت

واحد بافت

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5سیستمهاي تحت شبکه

5مهندسی تکنولوژي استخراج معادن زیر زمینیواحد بافت

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد بافت

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد بافت

5مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزاري رایانهواحد بافت

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد بافت

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد بافت

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد بافت

5مهندسی تولیدات دامیواحد بافت

5مهندسی تولیدات گیاهیواحد بافت

5مهندسی حرفه اي ایمنی صنعتیواحد بافت

5مهندسی حرفه اي علوم دامیواحد بافت

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد بافت

5مهندسی حرفه اي معماريواحد بافت

5مهندسی رباتیکواحد بافت

5مهندسی صنایعواحد بافت

5مهندسی طبیعتواحد بافت

5مهندسی علوم دامیواحد بافت

5مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي ارتباطی و کامپیوتريواحد بافت

5مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي کامپیوتريواحد بافت

5مهندسی فناوري معدن - استخراج معادن زیرزمینیواحد بافت

5مهندسی کامپیوترواحد بافت

5مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد بافت

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد بافت

5مهندسی کامپیوتر - شبکه هاي کامپیوتريواحد بافت

5مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکزواحد بافت

5مهندسی کشاورزي - علوم دامیواحد بافت

5مهندسی مرتعداريواحد بافت

5مهندسی معدنواحد بافت

5مهندسی معدن - استخراج معدنواحد بافت



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی منابع طبیعی- مرتعداريواحد بافت

5مهندسی منابع طبیعی-آبخیزداريواحد بافت

واحد بافت

مهندسی منابع طبیعی-همزیستی با بیابان - محیط زیست و منابع 

5طبیعی

5مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداريواحد بافت

5نرم افزار کامپیوترواحد بافت

5نقشه برداري - ژئودزيواحد بافت

5نقشه کشی معماري- معماريواحد بافت

5هنرهاي تجسمی ـ نقاشیواحد بافت

5استخراج معادن ذغال سنگواحد بافق

5استخراج معدنواحد بافق

5اکتشاف معدنواحد بافق

5الکتروتکنیکواحد بافق

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد بافق

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد بافق

5امور اداريواحد بافق

5امور بانکیواحد بافق

5آموزش و پرورش ابتداییواحد بافق

5تاریخواحد بافق

5تحقیقات آموزشیواحد بافق

5تربیت بدنیواحد بافق

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد بافق

5تکنولوژي ماشینهاي کشاورزيواحد بافق

5حسابداريواحد بافق

5حقوقواحد بافق

5زمین شناسیواحد بافق

5زمین شناسی - پترولوژيواحد بافق

5زمین شناسی - زمین شناسی اقتصاديواحد بافق

5زمین شناسی -زمین شناسی مهندسیواحد بافق

5ساخت و تولیدواحد بافق

5ساخت و تولید- قالبسازيواحد بافق

5ساخت و تولید - ماشین ابزارواحد بافق

5ساخت و تولید - ماشین افزارواحد بافق

5ساختمانواحد بافق

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد بافق

5سخت افزار کامپیوترواحد بافق

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد بافق

5علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارواحد بافق

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد بافق

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد بافق

5علمی کاربردي اکتشاف معدنواحد بافق

5علمی کاربردي برق - قدرتواحد بافق

5علمی کاربردي حسابداريواحد بافق



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی کاربردي معماريواحد بافق

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد بافق

5علمی کاربردي مهندسی معدنواحد بافق

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد بافق

5علوم زمین - زمین شناسی مهندسیواحد بافق

5عمرانواحد بافق

5قدرت -الکتروتکنیکواحد بافق

5کاردانی فنی عمران - شبکه و تصفیه خانه آبواحد بافق

5کاردانی فنی معدنواحد بافق

5کاردانی فنی معدن- استخراج معدنواحد بافق

5کاردان فنی الکترونیکواحد بافق

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد بافق

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد بافق

5کاردان فنی صنایع اتومبیلواحد بافق

5کاردان فنی عمران-پل سازي وابنیه فنیواحد بافق

5کاردان فنی عمران-زیرسازي راهواحد بافق

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد بافق

5کاردان فنی عمران -نقشه برداريواحد بافق

5کاردان فنی عمران ـ نقشه برداري ( ژئودزي)واحد بافق

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد بافق

5کاردان فنی معدن-استخراج معدنواحد بافق

5کاردان فنی معدن - استخراج معادن ذغال سنگواحد بافق

5کاردان فنی مکانیک - تاسیسات بهداشتی و گازرسانیواحد بافق

5کاردان فنی مکانیک -صنایع اتومبیلواحد بافق

5کاردانی حسابداريواحد بافق

5کاردانی فنی برقواحد بافق

5کاردانی فنی عمرانواحد بافق

5کاردانی فنی مکانیکواحد بافق

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد بافق

5کاردانی نقشه برداريواحد بافق

5کارهاي عمومی ساختمانواحد بافق

5کامپیوترواحد بافق

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد بافق

5مدیریت صنعتیواحد بافق

5مدیریت صنعتی - تولید و عملیاتواحد بافق

5مدیریت مناطق خشک وبیابانیواحد بافق

5معماريواحد بافق

5مکانیک خودروواحد بافق

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد بافق

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد بافق

5مهندسی اجرایی عمرانواحد بافق

5مهندسی استخراج معدنواحد بافق

5مهندسی برقواحد بافق

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد بافق



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد بافق

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد بافق

5مهندسی برق ـ قدرتواحد بافق

واحد بافق

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5انتقال

5مهندسی تکنولوژي استخراج معادن زیر زمینیواحد بافق

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد بافق

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد بافق

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد بافق

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد بافق

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید-قالبسازيواحد بافق

5مهندسی تکنولوژي طراحی و نقشه کشی صنعتیواحد بافق

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد بافق

5مهندسی تکنولوژي معدنواحد بافق

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد بافق

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد بافق

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد بافق

5مهندسی حرفه اي ساخت و تولیدواحد بافق

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد بافق

5مهندسی حرفه اي معماريواحد بافق

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد بافق

5مهندسی عمرانواحد بافق

5مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد بافق

5مهندسی عمران - سازهواحد بافق

5مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد بافق

5مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد بافق

5مهندسی عمران -مکانیک خاك وپیواحد بافق

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد بافق

5مهندسی فناوري اطالعاتواحد بافق

5مهندسی فناوري اطالعات - تجارت الکترونیکیواحد بافق

5مهندسی فناوري طراحی و نقشه کشی صنعتیواحد بافق

5مهندسی فناوري معدن - استخراج معادن زیرزمینیواحد بافق

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد بافق

5مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد بافق

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد بافق

5مهندسی کامپیوترواحد بافق

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد بافق

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد بافق

5مهندسی معدنواحد بافق

5مهندسی معدن-مکانیک سنگواحد بافق

5مهندسی معدن - استخراج معدنواحد بافق

5مهندسی معدن - استخراج مواد معدنیواحد بافق

5مهندسی معدن - اکتشاف معدنواحد بافق

5مهندسی معدن - اکتشاف مواد معدنیواحد بافق



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی معدن - مهندسی استخراج معدنواحد بافق

5مهندسی معدن - مهندسی فرآوري مواد معدنیواحد بافق

5مهندسی معدن - مهندسی مکانیک سنگواحد بافق

5مهندسی معدن -فرآوري مواد معدنیواحد بافق

5مهندسی معماريواحد بافق

5مهندسی مکاترونیکواحد بافق

5مهندسی مکانیکواحد بافق

5مهندسی مکانیک-حرارت و سیاالتواحد بافق

5مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد بافق

5مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت و سیاالتواحد بافق

5مهندسی مکانیک - مکانیک در طراحی جامداتواحد بافق

5مهندسی مکانیک -طراحی جامداتواحد بافق

5مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد بافق

5مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانیواحد بافق

5مهندسی نفتواحد بافق

5مهندسی نفت - حفاري و استخراج نفتواحد بافق

5مهندسی نفت - مهندسی حفاري و استخراج نفتواحد بافق

5نرم افزار کامپیوترواحد بافق

5نقشه برداريواحد بافق

5الکترونیک عمومیواحد بجنورد

5الکتروتکنیکواحد بجنورد

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد بجنورد

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد بجنورد

5الکترونیکواحد بجنورد

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد بجنورد

5برق - قدرتواحد بجنورد

5دامپزشکیواحد بجنورد

5ساختمانواحد بجنورد

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد بجنورد

5ساختمانهاي بتنیواحد بجنورد

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد بجنورد

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد بجنورد

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد بجنورد

5علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیواحد بجنورد

5علمی کاربردي الکترونیکواحد بجنورد

5علمی کاربردي برق - قدرتواحد بجنورد

5علمی کاربردي برق صنعتیواحد بجنورد

5علمی کاربردي عمران ـ سدوشبکهواحد بجنورد

5علمی کاربردي معماريواحد بجنورد

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد بجنورد

5عمرانواحد بجنورد

5عمران - سد و شبکهواحد بجنورد

5فتوگرافیک گرافیکواحد بجنورد

5قدرت -الکتروتکنیکواحد بجنورد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردانی دامپزشکیواحد بجنورد

5کاردانی فنی عمران - بتنواحد بجنورد

5کاردانی فنی عمران - منابع آب هاي سطحیواحد بجنورد

5کاردان فنی الکترونیکواحد بجنورد

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد بجنورد

5کاردان فنی برق - قدرتواحد بجنورد

5کاردان فنی برق - مخابراتواحد بجنورد

5کاردان فنی ساختمانهاي بتنیواحد بجنورد

5کاردان فنی عمران-پل سازي وابنیه فنیواحد بجنورد

5کاردان فنی عمران - روسازي راهواحد بجنورد

5کاردان فنی عمران -آب و فاضالبواحد بجنورد

5کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد بجنورد

5کاردانی فنی برقواحد بجنورد

5کاردانی فنی شهرسازيواحد بجنورد

5کاردانی فنی صنایع دارویی _ تولید داروواحد بجنورد

5کاردانی فنی عمرانواحد بجنورد

5کاردانی فنی مخابراتواحد بجنورد

5کاردانی مخابراتواحد بجنورد

5کاردانی معماريواحد بجنورد

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد بجنورد

5معماريواحد بجنورد

5معماري سنتیواحد بجنورد

5مکانیک خودروواحد بجنورد

5مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکیواحد بجنورد

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد بجنورد

5مهندسی اجرایی عمرانواحد بجنورد

5مهندسی برقواحد بجنورد

5مهندسی برق- الکترونیکواحد بجنورد

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد بجنورد

5مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیکواحد بجنورد

5مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد بجنورد

5مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژيواحد بجنورد

5مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستمهاي انرژي الکتریکیواحد بجنورد

5مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتالواحد بجنورد

5مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد بجنورد

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد بجنورد

5مهندسی برق - قدرت گرایش الکترونیک قدرتواحد بجنورد

5مهندسی برق - قدرت گرایش تکنولوژي فشار قويواحد بجنورد

5مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد بجنورد

5مهندسی برق - قدرت گرایش ماشین هاي الکتریکیواحد بجنورد

5مهندسی برق - مخابراتواحد بجنورد

5مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد بجنورد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی برق ـ قدرتواحد بجنورد

5مهندسی پزشکیواحد بجنورد

5مهندسی پزشکی-بیومتریالواحد بجنورد

5مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد بجنورد

5مهندسی پزشکی - بیومکانیکواحد بجنورد

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد بجنورد

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد بجنورد

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد بجنورد

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد بجنورد

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد بجنورد

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد بجنورد

5مهندسی حرفه اي معماريواحد بجنورد

5مهندسی رباتیکواحد بجنورد

5مهندسی شهرسازيواحد بجنورد

5مهندسی صنایعواحد بجنورد

5مهندسی عمرانواحد بجنورد

5مهندسی عمران - زلزلهواحد بجنورد

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد بجنورد

5مهندسی کامپیوترواحد بجنورد

5مهندسی معماريواحد بجنورد

5مهندسی مکانیکواحد بجنورد

5نرم افزار کامپیوترواحد بجنورد

5نقشه برداري - ژئودزيواحد بجنورد

5نقشه کشی معماري- معماريواحد بجنورد

5الکتروتکنیکواحد بردسکن

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد بردسکن

5امور بانکیواحد بردسکن

5آموزش ابتداییواحد بردسکن

5آموزش و پرورش ابتداییواحد بردسکن

5تربیت بدنیواحد بردسکن

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد بردسکن

5تربیت بدنی - مربیگريواحد بردسکن

5تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد بردسکن

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد بردسکن

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد بردسکن

5تربیت معلم تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد بردسکن

5حسابداريواحد بردسکن

5حقوقواحد بردسکن

5حقوق اسناد و قراردادهاي تجاريواحد بردسکن

5راهنمایی و مشاوره - مشاورهواحد بردسکن

5روان شناسیواحد بردسکن

5روانشناسیواحد بردسکن

5ساخت و تولیدواحد بردسکن



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5ساخت و تولید - ماشین افزارواحد بردسکن

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد بردسکن

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد بردسکن

5علمی - کاربردي مدیریت خانوادهواحد بردسکن

5علمی کاربردي ارتباطات و فناوري اطالعات (آي سی تی)واحد بردسکن

5علمی کاربردي تکنولوژي کنترلواحد بردسکن

5علمی کاربردي حسابداريواحد بردسکن

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد بردسکن

5علوم تربیتیواحد بردسکن

5علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد بردسکن

5علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد بردسکن

5علوم قضاییواحد بردسکن

5علوم ورزشیواحد بردسکن

5علوم ورزشی - علوم زیستی ورزشواحد بردسکن

5علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزشواحد بردسکن

5کاردان فنی مکانیک - تاسیسات بهداشتی و گازرسانیواحد بردسکن

5کاردانی ارتباطات و فناوري اطالعاتواحد بردسکن

5کاردانی امور بانکیواحد بردسکن

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد بردسکن

5کاردانی حسابداريواحد بردسکن

5کاردانی علوم ورزشیواحد بردسکن

5کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات (ICT)واحد بردسکن

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد بردسکن

5کامپیوترواحد بردسکن

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد بردسکن

5مدیریت آموزشیواحد بردسکن

5مدیریت خانوادهواحد بردسکن

5مدیریت خانواده - مدیریت خانوادهواحد بردسکن

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد بردسکن

5مهندسی برقواحد بردسکن

5مهندسی برق ـ قدرتواحد بردسکن

5مهندسی پزشکیواحد بردسکن

5مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد بردسکن

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد بردسکن

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد بردسکن

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد بردسکن

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد بردسکن

5نرم افزار کامپیوترواحد بردسکن

5الکتروتکنیکواحد بردسیر

5امور زراعی و باغی-تکنولوژي تولیدات زراعیواحد بردسیر

5آموزش ریاضیواحد بردسیر

5پژوهش علوم اجتماعیواحد بردسیر

5تربیت معلم آموزش ریاضیواحد بردسیر

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد بردسیر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5تربیت معلم قرآن کریمواحد بردسیر

5تربیت معلم قرآن مجیدواحد بردسیر

5تکنولوژي آبیاريواحد بردسیر

5جامعه شناسی ورزشیواحد بردسیر

5حسابداريواحد بردسیر

5حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد بردسیر

5دبیري زبان وادبیات فارسیواحد بردسیر

5ریاضیواحد بردسیر

5ریاضی - دبیري ریاضیواحد بردسیر

5ریاضی ـ هندسه و توپولوژيواحد بردسیر

5ریاضی محض - هندسه (توپولوژي)واحد بردسیر

5ریخته گريواحد بردسیر

5زبان و ادبیات فارسی - ادبیات غناییواحد بردسیر

5زبان وادبیات فارسیواحد بردسیر

5ساختمانواحد بردسیر

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد بردسیر

5ساختمانهاي بتنیواحد بردسیر

5شیمی- کاربرديواحد بردسیر

5شیمی کاربرديواحد بردسیر

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد بردسیر

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد بردسیر

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد بردسیر

5علمی کاربردي امور زراعی و باغی - تکنولوژي تولیدات زراعیواحد بردسیر

5علمی کاربردي امورزراعی وباغی-تکنولوژي تولیدات باغیواحد بردسیر

5علمی کاربردي حسابداريواحد بردسیر

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد بردسیر

5علمی کاربردي نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد بردسیر

5علوم اجتماعی - مردم شناسیواحد بردسیر

5علوم قضاییواحد بردسیر

5عمرانواحد بردسیر

5کاردان فنی شیمی - پاالیشواحد بردسیر

5کاردان فنی شیمی - عملیات پتروشیمیواحد بردسیر

5کاردان فنی عمران-پل سازي وابنیه فنیواحد بردسیر

5کاردان فنی عمران-زیرسازي راهواحد بردسیر

5کاردان فنی عمران - روسازي راهواحد بردسیر

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد بردسیر

5کاردان فنی عمران -آب و فاضالبواحد بردسیر

5کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد بردسیر

5کاردان فنی عملیات پتروشیمیواحد بردسیر

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد بردسیر

5کاردان فنی مکانیک - تاسیساتواحد بردسیر

5کاردان فنی مکانیک تاسیساتواحد بردسیر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردانی حسابداريواحد بردسیر

5کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنیواحد بردسیر

5کاردانی فنی برقواحد بردسیر

5کاردانی فنی پاالیشواحد بردسیر

5کاردانی فنی عمرانواحد بردسیر

5کاردانی فنی عملیات پتروشیمیواحد بردسیر

5کاردانی فنی مکانیکواحد بردسیر

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد بردسیر

5کارهاي عمومی ساختمانواحد بردسیر

5کامپیوترواحد بردسیر

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد بردسیر

5متالورژي-ریخته گريواحد بردسیر

5مدیریت امور بانکیواحد بردسیر

5مردم شناسیواحد بردسیر

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد بردسیر

5مهندسی اجرایی عمرانواحد بردسیر

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد بردسیر

5مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیاییواحد بردسیر

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد بردسیر

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد بردسیر

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد بردسیر

5مهندسی حرفه اي صنایع شیمیاییواحد بردسیر

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد بردسیر

5مهندسی حرفه اي معماريواحد بردسیر

5مهندسی شیمیواحد بردسیر

5مهندسی عمرانواحد بردسیر

5مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد بردسیر

5مهندسی عمران - زلزلهواحد بردسیر

5مهندسی عمران - سازهواحد بردسیر

5مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد بردسیر

5مهندسی عمران - مهندسی زلزلهواحد بردسیر

5مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد بردسیر

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد بردسیر

5مهندسی فناوري اطالعاتواحد بردسیر

5مهندسی فناوري اطالعات - طراحی و تولید نرم افزارواحد بردسیر

5مهندسی فناوري اطالعات - معماري سازمانیواحد بردسیر

5مهندسی فناوري صنایع شیمیاییواحد بردسیر

5مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقواحد بردسیر

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد بردسیر

5مهندسی کامپیوترواحد بردسیر

5مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد بردسیر

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد بردسیر

5مهندسی کامپیوتر - الگوریتم ها و محاسباتواحد بردسیر

5مهندسی کامپیوتر - شبکه هاي کامپیوتريواحد بردسیر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد بردسیر

5مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکزواحد بردسیر

5مهندسی مکاترونیکواحد بردسیر

واحد بردسیر

مهندسی مکاترونیک گرایش ارتباطات جنبی انسان-ماشین-

5کامپیوتر

5مهندسی مکانیکواحد بردسیر

5مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد بردسیر

5مهندسی مکانیک - مکانیک در طراحی جامداتواحد بردسیر

5مهندسی مکانیک -طراحی جامداتواحد بردسیر

5مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد بردسیر

5نرم افزار کامپیوترواحد بردسیر

5نقشه کشی صنعتیواحد بردسیر

5نقشه کشی عمومیواحد بردسیر

5نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد بردسیر

5نقشه کشی معماريواحد بردسیر

5نقشه کشی معماري- معماريواحد بردسیر

5الکتروتکنیکواحد بروجن

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد بروجن

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد بروجن

5برق - قدرتواحد بروجن

5تربیت بدنیواحد بروجن

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد بروجن

5حسابداريواحد بروجن

5حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد بروجن

5حقوقواحد بروجن

5حقوق - حقوق ثبتیواحد بروجن

5حقوق خصوصیواحد بروجن

5روان شناسیواحد بروجن

5روان شناسی عمومیواحد بروجن

5روانشناسیواحد بروجن

5روانشناسی عمومیواحد بروجن

5ریاضیواحد بروجن

5ساختمانواحد بروجن

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد بروجن

5سخت افزار کامپیوترواحد بروجن

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد بروجن

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد بروجن

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد بروجن

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد بروجن

5علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیواحد بروجن

5علمی کاربردي برق - قدرتواحد بروجن

5علمی کاربردي حسابداريواحد بروجن

5علمی کاربردي معماريواحد بروجن

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد بروجن



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد بروجن

5قدرت -الکتروتکنیکواحد بروجن

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد بروجن

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد بروجن

5کاردانی حسابداريواحد بروجن

5کاردانی فنی برقواحد بروجن

5کاردانی فنی صنایع سرامیک - خط تولیدواحد بروجن

5کاردانی فنی مکانیکواحد بروجن

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد بروجن

5کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد بروجن

5کارهاي عمومی ساختمانواحد بروجن

5کامپیوترواحد بروجن

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد بروجن

5مدرسی معارف اسالمی - اخالق اسالمیواحد بروجن

5مدیریت بیمهواحد بروجن

5معماريواحد بروجن

5معماري داخلیواحد بروجن

5مکانیک خودروواحد بروجن

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد بروجن

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد بروجن

5مهندسی اجرایی عمرانواحد بروجن

5مهندسی برقواحد بروجن

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد بروجن

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد بروجن

5مهندسی برق ـ قدرتواحد بروجن

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد بروجن

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد بروجن

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد بروجن

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد بروجن

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد بروجن

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد بروجن

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد بروجن

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد بروجن

5مهندسی حرفه اي معماريواحد بروجن

5مهندسی رباتیکواحد بروجن

5مهندسی عمرانواحد بروجن

5مهندسی عمران - سازهواحد بروجن

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد بروجن

5مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقواحد بروجن

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد بروجن

5مهندسی کامپیوترواحد بروجن

5مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعیواحد بروجن

5مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکزواحد بروجن

5مهندسی معماريواحد بروجن



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی مکاترونیکواحد بروجن

5مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولیدواحد بروجن

5مهندسی مکانیکواحد بروجن

5مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد بروجن

5نرم افزار کامپیوترواحد بروجن

5نقشه کشی معماريواحد بروجن

5نقشه کشی معماري- معماريواحد بروجن

5الکترونیک عمومیواحد بستان آباد

5الکتروتکنیکواحد بستان آباد

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد بستان آباد

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد بستان آباد

5الکترونیکواحد بستان آباد

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد بستان آباد

5آموزش زبان انگلیسیواحد بستان آباد

5آموزش و پرورش ابتداییواحد بستان آباد

5تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد بستان آباد

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد بستان آباد

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد بستان آباد

5تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد بستان آباد

5حسابداريواحد بستان آباد

5حقوقواحد بستان آباد

5حقوق بین المللواحد بستان آباد

5ساخت و تولیدواحد بستان آباد

5ساخت و تولید- قالبسازيواحد بستان آباد

5ساخت و تولید - ماشین ابزارواحد بستان آباد

5ساخت و تولید - ماشین افزارواحد بستان آباد

5ساختمانواحد بستان آباد

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد بستان آباد

5ساختمانهاي بتنیواحد بستان آباد

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد بستان آباد

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد بستان آباد

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد بستان آباد

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد بستان آباد

5علمی کاربردي تولیدوبهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد بستان آباد

5علمی کاربردي حسابداريواحد بستان آباد

5علمی کاربردي گرافیک -تصویرسازيواحد بستان آباد

5علمی کاربردي معماريواحد بستان آباد

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد بستان آباد

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد بستان آباد

5عمرانواحد بستان آباد

5کاردانی فنی عمران - بتنواحد بستان آباد

5کاردان فنی ساختمانهاي بتنیواحد بستان آباد

5کاردان فنی صنایع غذاییواحد بستان آباد

5کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد بستان آباد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد بستان آباد

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد بستان آباد

5کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد بستان آباد

5کاردانی حسابداريواحد بستان آباد

5کاردانی مدیریت بازرگانیواحد بستان آباد

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد بستان آباد

5کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد بستان آباد

5کارشناسی حرفه اي گرافیک - تصویرسازيواحد بستان آباد

5کامپیوترواحد بستان آباد

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد بستان آباد

5گرافیک-گرافیکواحد بستان آباد

5گرافیک - تصویر سازيواحد بستان آباد

5مترجمی زبان انگلیسیواحد بستان آباد

5مدیریت بازرگانیواحد بستان آباد

5معماريواحد بستان آباد

5مکانیک خودروواحد بستان آباد

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد بستان آباد

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد بستان آباد

5مهندسی اجرایی عمرانواحد بستان آباد

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد بستان آباد

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولیدواحد بستان آباد

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد بستان آباد

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد بستان آباد

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد بستان آباد

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد بستان آباد

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد بستان آباد

5مهندسی حرفه اي ساخت و تولیدواحد بستان آباد

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد بستان آباد

5مهندسی حرفه اي معماريواحد بستان آباد

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد بستان آباد

5مهندسی فناوري اطالعات - تجارت الکترونیکیواحد بستان آباد

5مهندسی فناوري ساخت و تولیدواحد بستان آباد

5مهندسی فناوري ساخت و تولید - قالبسازيواحد بستان آباد

5مهندسی کامپیوترواحد بستان آباد

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد بستان آباد

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد بستان آباد

5مهندسی معماريواحد بستان آباد

5نرم افزار کامپیوترواحد بستان آباد

5نقشه کشی معماريواحد بستان آباد

5نقشه کشی معماري- معماريواحد بستان آباد

5هنرهاي تجسمی - گرافیکواحد بستان آباد

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد بستک و جناح

5حسابداريواحد بستک و جناح

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد بستک و جناح



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد بستک و جناح

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد بستک و جناح

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد بستک و جناح

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد بستک و جناح

5علمی کاربردي برق - قدرتواحد بستک و جناح

5علمی کاربردي حسابداريواحد بستک و جناح

5علمی کاربردي فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد بستک و جناح

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد بستک و جناح

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد بستک و جناح

5فناوري اطالعات وارتباطاتواحد بستک و جناح

5کاردان فنی ساختمانهاي بتنیواحد بستک و جناح

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد بستک و جناح

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد بستک و جناح

5کاردانی حسابداريواحد بستک و جناح

5کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات (ICT)واحد بستک و جناح

5کاردانی فنی برقواحد بستک و جناح

5کاردانی معماريواحد بستک و جناح

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد بستک و جناح

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد بستک و جناح

5معماريواحد بستک و جناح

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد بستک و جناح

5مهندسی برقواحد بستک و جناح

5مهندسی مکانیکواحد بستک و جناح

5نرم افزار کامپیوترواحد بستک و جناح

5نقشه کشی معماري- معماريواحد بستک و جناح

5اگرواکولوژيواحد بم

5اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد بم

5الکتروتکنیکواحد بم

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد بم

5امور زراعی و باغیواحد بم

5امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیواحد بم

5امور زراعی و باغی-تکنولوژي تولیدات زراعیواحد بم

5آموزش علوم تجربیواحد بم

5تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد بم

5تکنولوژي آبیاريواحد بم

5تکنولوژي تولیدات دامیواحد بم

5تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد بم

5تکنولوژي مواد غذاییواحد بم

5تکنولوژي موادغذاییواحد بم

5تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد بم

5زراعتواحد بم

5زراعت واصالح نباتاتواحد بم

5زیست شناسی - علوم گیاهیواحد بم

5زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد بم



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولیواحد بم

5زیست شناسی گیاهیواحد بم

5ساختمانواحد بم

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد بم

5ساختمانهاي بتنیواحد بم

5صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییواحد بم

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد بم

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد بم

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد بم

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد بم

5علمی کاربردي امورزراعی وباغی-تکنولوژي تولیدات باغیواحد بم

5علمی کاربردي تولیدوبهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد بم

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد بم

5علوم تجربیواحد بم

5علوم گیاهیواحد بم

5علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد بم

5علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذاییواحد بم

5عمرانواحد بم

5فناوري تولیدات باغیواحد بم

5فناوري تولیدات زراعیواحد بم

5کاردانی فنی عمران - بتنواحد بم

5کاردان فنی ساختمانهاي بتنیواحد بم

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد بم

5کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد بم

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد بم

5کاردانی تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد بم

5کاردانی تکنولوژي مواد غذاییواحد بم

5کارهاي عمومی ساختمانواحد بم

5کامپیوترواحد بم

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد بم

5کشاورزي اکولوژیکواحد بم

5گیاه پزشکیواحد بم

5گیاهپزشکیواحد بم

5مکانیک خودروواحد بم

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد بم

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد بم

5مهندسی اجرایی عمرانواحد بم

5مهندسی برقواحد بم

5مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتالواحد بم

5مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد بم

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد بم

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد بم

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد بم

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد بم



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد بم

5مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد بم

5مهندسی تولیدات گیاهیواحد بم

5مهندسی تولیدات گیاهی - زراعتواحد بم

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد بم

5مهندسی حرفه اي معماريواحد بم

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد بم

5مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد بم

5مهندسی عمرانواحد بم

5مهندسی عمران - زلزلهواحد بم

5مهندسی عمران - سازهواحد بم

5مهندسی عمران - مهندسی زلزلهواحد بم

5مهندسی کامپیوترواحد بم

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد بم

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد بم

5مهندسی کشاورزي- بیوتکنولوژي کشاورزيواحد بم

5مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد بم

5مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد بم

5مهندسی کشاورزي - کشاورزي اکولوژیک (اگرواکولوژي)واحد بم

5مهندسی کشاورزي - گیاه پزشکیواحد بم

5میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زاواحد بم

5نرم افزار کامپیوترواحد بم

5نقشه کشی عمومیواحد بم

5نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد بم

5نقشه کشی معماريواحد بم

5نقشه کشی معماري- معماريواحد بم

5الکتروتکنیکواحد بناب

5تولید صنعتیواحد بناب

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد بناب

5ساخت و تولیدواحد بناب

5ساختمانواحد بناب

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد بناب

5ساختمانهاي بتنیواحد بناب

5صنایع غذاییواحد بناب

5طراحی شهريواحد بناب

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد بناب

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد بناب

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد بناب

5علمی کاربردي معماريواحد بناب

5علمی کاربردي مهندسی نقشه برداريواحد بناب

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد بناب

5عمرانواحد بناب

5کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبریدواحد بناب

5کاردان فنی عمران-پل سازي وابنیه فنیواحد بناب



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد بناب

5کاردان فنی عمران -نقشه برداريواحد بناب

5کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد بناب

5کاردان فنی عمران ـ نقشه برداري ( ژئودزي)واحد بناب

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد بناب

5کاردان فنی مکانیک - تاسیسات بهداشتی و گازرسانیواحد بناب

5کاردان فنی مکانیک ـتاسیسات تهویه وتبریدواحد بناب

5کاردانی معماريواحد بناب

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد بناب

5کاردانی نقشه برداريواحد بناب

5کارهاي عمومی ساختمانواحد بناب

5کامپیوترواحد بناب

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد بناب

5معماريواحد بناب

5مکانیک خودروواحد بناب

5مکانیک ماشینهاي کشاورزيواحد بناب

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد بناب

5مهندسی اجرایی عمرانواحد بناب

5مهندسی برقواحد بناب

5مهندسی برق- الکترونیکواحد بناب

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد بناب

5مهندسی برق - بیوالکترونیکواحد بناب

5مهندسی برق - سیستمهاي دیجیتالواحد بناب

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد بناب

5مهندسی برق - شبکه هاي مخابراتیواحد بناب

5مهندسی برق - مخابراتواحد بناب

5مهندسی برق - مخابرات سیستمواحد بناب

5مهندسی برق ـ قدرتواحد بناب

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد بناب

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد بناب

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد بناب

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد بناب

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد بناب

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد بناب

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد بناب

5مهندسی تکنولوژي نقشه برداريواحد بناب

5مهندسی حرفه اي ساخت و تولیدواحد بناب

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد بناب

5مهندسی حرفه اي معماريواحد بناب

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد بناب

5مهندسی شهرسازيواحد بناب

5مهندسی صنایعواحد بناب

5مهندسی صنایع - برنامه ریزي و تحلیل سیستمهاواحد بناب

5مهندسی صنایع - بهینه سازي سیستم هاواحد بناب



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی صنایع - تولید صنعتیواحد بناب

5مهندسی صنایع - مهندسی صنایعواحد بناب

5مهندسی صنایع - مهندسی مالیواحد بناب

5مهندسی عمرانواحد بناب

5مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد بناب

واحد بناب

مهندسی عمران-مهندسی سیستمهاي اطالعات جغرافیایی ـ جی 

5آي اس

5مهندسی عمران - سازهواحد بناب

5مهندسی عمران - سیستم هاي اطالعات جغرافیاییواحد بناب

5مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد بناب

5مهندسی عمران - مهندسی سنجش از دور - جی آي اسواحد بناب

5مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد بناب

5مهندسی عمران - نقشه برداريواحد بناب

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد بناب

5مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برقواحد بناب

5مهندسی فناوري شبکه هاي توزیع برقواحد بناب

5مهندسی فناوري عمران - نقشه برداريواحد بناب

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد بناب

5مهندسی کامپیوترواحد بناب

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد بناب

5مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعیواحد بناب

5مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکزواحد بناب

5مهندسی کشاورزي - مکانیک ماشینهاي کشاورزيواحد بناب

5مهندسی کشاورزي - مهندسی مکانیک بیوسیستمواحد بناب

5مهندسی مالیواحد بناب

5مهندسی معماريواحد بناب

5مهندسی مکانیکواحد بناب

5مهندسی مکانیک-حرارت و سیاالتواحد بناب

5مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد بناب

5مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت و سیاالتواحد بناب

5مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد بناب

5مهندسی مکانیک بیوسیستمواحد بناب

5مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی ماشین هاي کشاورزيواحد بناب

5مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساختواحد بناب

5مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوري پس از برداشتواحد بناب

5مهندسی نقشه برداريواحد بناب

5مهندسی هوا فضاواحد بناب

5مهندسی هوا فضا - هوا فضاواحد بناب

5نرم افزار کامپیوترواحد بناب

5نقشه برداريواحد بناب

5نقشه برداري - ژئودزيواحد بناب

5نقشه برداري - نقشه برداريواحد بناب

5نقشه کشی معماريواحد بناب



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5نقشه کشی معماري- معماريواحد بناب

5آموزش و پرورش ابتداییواحد بندر جاسک

5تربیت معلم آموزش ریاضیواحد بندر جاسک

5تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد بندر جاسک

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد بندر جاسک

5حسابداريواحد بندر جاسک

5روان شناسیواحد بندر جاسک

5روانشناسیواحد بندر جاسک

5روانشناسی - روانشناسی عمومیواحد بندر جاسک

5سخت افزار کامپیوترواحد بندر جاسک

5شیمی- کاربرديواحد بندر جاسک

5صنایع شیمیاییواحد بندر جاسک

5علمی-کاربردي عمران-آب و فاضالب گرایش شبکه تصفیه خانه آبواحد بندر جاسک

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد بندر جاسک

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد بندر جاسک

5علمی کاربردي حسابداريواحد بندر جاسک

5علمی کاربردي فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد بندر جاسک

5عمران - آب و فاضالب گرایش شبکه تصفیه خانه آبواحد بندر جاسک

5فناوري اطالعات وارتباطاتواحد بندر جاسک

5کاردانی فنی عمران - شبکه و تصفیه خانه آبواحد بندر جاسک

5کاردان فنی الکترونیکواحد بندر جاسک

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد بندر جاسک

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد بندر جاسک

5کاردان فنی عمران -آب و فاضالبواحد بندر جاسک

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد بندر جاسک

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد بندر جاسک

5کاردانی حسابداريواحد بندر جاسک

5کاردانی فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد بندر جاسک

5کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات (ICT)واحد بندر جاسک

5کاردانی فنی برقواحد بندر جاسک

5کاردانی فنی عمرانواحد بندر جاسک

5کاردانی فنی عملیات پتروشیمیواحد بندر جاسک

5کامپیوترواحد بندر جاسک

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد بندر جاسک

5مدیریت آموزشیواحد بندر جاسک

5معماريواحد بندر جاسک

5مهندسی اجرایی عمرانواحد بندر جاسک

5مهندسی تکنولوژي سخت افزار کامپیوترواحد بندر جاسک

5مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزاري رایانهواحد بندر جاسک

5نرم افزار کامپیوترواحد بندر جاسک

5نقشه کشی معماري- معماريواحد بندر جاسک

5اقتصادواحد بندر گناوه

5الکترونیک عمومیواحد بندر گناوه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5الکتروتکنیکواحد بندر گناوه

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد بندر گناوه

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد بندر گناوه

5امور گمرکیواحد بندر گناوه

5آموزش زبان انگلیسیواحد بندر گناوه

5برق - قدرتواحد بندر گناوه

5تاریخواحد بندر گناوه

5تاریخ - تاریخ ایران باستانواحد بندر گناوه

5تاریخ -تاریخ عمومی جهانواحد بندر گناوه

5تربیت بدنیواحد بندر گناوه

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد بندر گناوه

5تربیت بدنی - مربیگريواحد بندر گناوه

5تربیت بدنی -مدیریتواحد بندر گناوه

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد بندر گناوه

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد بندر گناوه

5تکنولوژي شیالتواحد بندر گناوه

5حسابداريواحد بندر گناوه

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد بندر گناوه

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد بندر گناوه

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد بندر گناوه

5علمی - کاربردي صنایع فلزي - صنایع فلزيواحد بندر گناوه

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد بندر گناوه

5علمی کاربردي برق - قدرتواحد بندر گناوه

5علمی کاربردي حسابداريواحد بندر گناوه

5علمی کاربردي فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد بندر گناوه

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد بندر گناوه

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد بندر گناوه

5عمرانواحد بندر گناوه

5فقه و حقوق اسالمیواحد بندر گناوه

5کاردانی امور گمرکیواحد بندر گناوه

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد بندر گناوه

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد بندر گناوه

5کاردان فنی برق - قدرتواحد بندر گناوه

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد بندر گناوه

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد بندر گناوه

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد بندر گناوه

5کاردانی حرفه اي صنایع دستی - فرش دستبافواحد بندر گناوه

5کاردانی حسابداريواحد بندر گناوه

5کاردانی علوم ورزشیواحد بندر گناوه

5کاردانی فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد بندر گناوه

5کاردانی فنی برقواحد بندر گناوه

5کاردانی فنی عملیات پتروشیمیواحد بندر گناوه

5کاردانی مدیریت گمرکیواحد بندر گناوه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد بندر گناوه

5کامپیوترواحد بندر گناوه

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد بندر گناوه

5معماريواحد بندر گناوه

5مکانیک خودروواحد بندر گناوه

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد بندر گناوه

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد بندر گناوه

5مهندسی اجرایی عمرانواحد بندر گناوه

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد بندر گناوه

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد بندر گناوه

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد بندر گناوه

5مهندسی حرفه اي ایمنی صنعتیواحد بندر گناوه

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد بندر گناوه

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد بندر گناوه

5مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقواحد بندر گناوه

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد بندر گناوه

5ناوبريواحد بندر گناوه

5ناوبري - ناوبريواحد بندر گناوه

5نرم افزار کامپیوترواحد بندر گناوه

5الکترونیک عمومیواحد بندرانزلی

5الکتروتکنیکواحد بندرانزلی

5آموزش و بهسازي منابع انسانیواحد بندرانزلی

5تبریدواحد بندرانزلی

5تربیت بدنیواحد بندرانزلی

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد بندرانزلی

5تکنولوژي شیالتواحد بندرانزلی

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد بندرانزلی

5حسابداريواحد بندرانزلی

5حقوقواحد بندرانزلی

5حقوق - حقوق ثبتیواحد بندرانزلی

5حقوق جزا و جرم شناسیواحد بندرانزلی

5حقوق خصوصیواحد بندرانزلی

5حقوق عمومیواحد بندرانزلی

5ساخت و تولیدواحد بندرانزلی

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد بندرانزلی

5ساختمانهاي بتنیواحد بندرانزلی

5شیالتواحد بندرانزلی

5طراحی صنعتیواحد بندرانزلی

5علم اطالعات و دانش شناسیواحد بندرانزلی

5علمی - کاربردي کتابداري و اطالع رسانیواحد بندرانزلی

5علمی کاربردي حسابداريواحد بندرانزلی

5علمی کاربردي معماريواحد بندرانزلی

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد بندرانزلی



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علوم و مهندسی شیالتواحد بندرانزلی

5علوم و مهندسی شیالت - تکثیر و پرورش آبزیانواحد بندرانزلی

5علوم ورزشیواحد بندرانزلی

5علوم ورزشی - علوم زیستی ورزشواحد بندرانزلی

5علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزشواحد بندرانزلی

5عمرانواحد بندرانزلی

5فقه و حقوق جزاواحد بندرانزلی

5فقه و حقوق خصوصیواحد بندرانزلی

5فیزیولوژي ورزشیواحد بندرانزلی

5فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستیواحد بندرانزلی

5فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی کاربرديواحد بندرانزلی

5کاردانی فنی عمران - شبکه و تصفیه خانه آبواحد بندرانزلی

5کاردان فنی ساختمانهاي بتنیواحد بندرانزلی

5کاردان فنی عمران-پل سازي وابنیه فنیواحد بندرانزلی

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد بندرانزلی

5کاردان فنی عمران -آب و فاضالبواحد بندرانزلی

5کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد بندرانزلی

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد بندرانزلی

5کاردانی حسابداريواحد بندرانزلی

5کاردانی فنی عمرانواحد بندرانزلی

5کاردانی مدیریت بازرگانیواحد بندرانزلی

5کاردانی معماريواحد بندرانزلی

5کارهاي عمومی ساختمانواحد بندرانزلی

5کتابداريواحد بندرانزلی

5کتابداري واطالع رسانیواحد بندرانزلی

5مدیریت بازرگانیواحد بندرانزلی

5مدیریت بیمهواحد بندرانزلی

5مدیریت دولتیواحد بندرانزلی

5مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیواحد بندرانزلی

5مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد بندرانزلی

5مدیریت دولتی - مدیریت رفتار سازمانیواحد بندرانزلی

5معماريواحد بندرانزلی

5مکانیک خودروواحد بندرانزلی

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد بندرانزلی

5مهندسی اجرایی عمرانواحد بندرانزلی

5مهندسی برقواحد بندرانزلی

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد بندرانزلی

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد بندرانزلی

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد بندرانزلی

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد بندرانزلی

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد بندرانزلی

5مهندسی تکنولوژي عمران- آب و فاضالبواحد بندرانزلی

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد بندرانزلی

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد بندرانزلی



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد بندرانزلی

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد بندرانزلی

5مهندسی تکنولوژي نقشه برداريواحد بندرانزلی

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد بندرانزلی

5مهندسی حرفه اي معماريواحد بندرانزلی

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد بندرانزلی

5مهندسی رباتیکواحد بندرانزلی

5مهندسی شهرسازيواحد بندرانزلی

5مهندسی عمرانواحد بندرانزلی

5مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد بندرانزلی

5مهندسی عمران - سازهواحد بندرانزلی

5مهندسی عمران -آبواحد بندرانزلی

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد بندرانزلی

5مهندسی فناوري عمران - نقشه برداريواحد بندرانزلی

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد بندرانزلی

5مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد بندرانزلی

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد بندرانزلی

5مهندسی کامپیوترواحد بندرانزلی

5مهندسی معماريواحد بندرانزلی

5مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولیدواحد بندرانزلی

واحد بندرانزلی

مهندسی مکاترونیک گرایش ارتباطات جنبی انسان-ماشین-

5کامپیوتر

5مهندسی مکانیکواحد بندرانزلی

5مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد بندرانزلی

5مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدواحد بندرانزلی

واحد بندرانزلی

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردي شاخه تخصصی دینامیک، 

5کنترل و ارتعاشات

5مهندسی مکانیک -طراحی جامداتواحد بندرانزلی

5مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد بندرانزلی

5مهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیانواحد بندرانزلی

5مهندسی منابع طبیعی - شیالتواحد بندرانزلی

5نرم افزار کامپیوترواحد بندرانزلی

5نقشه برداريواحد بندرانزلی

5الکتروتکنیکواحد بندردیلم

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد بندردیلم

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد بندردیلم

5الکترونیکواحد بندردیلم

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد بندردیلم

5برق - قدرت گرایش تولیدواحد بندردیلم

5حسابداريواحد بندردیلم

5حقوق خصوصیواحد بندردیلم

5روان شناسیواحد بندردیلم

5روانشناسیواحد بندردیلم

5روانشناسی - روانشناسی عمومیواحد بندردیلم



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5ساختمانواحد بندردیلم

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد بندردیلم

5صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییواحد بندردیلم

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد بندردیلم

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد بندردیلم

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد بندردیلم

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد بندردیلم

5علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیواحد بندردیلم

5علمی کاربردي برق - قدرت گرایش تولیدواحد بندردیلم

5علمی کاربردي حسابداريواحد بندردیلم

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد بندردیلم

5علمی کاربردي نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد بندردیلم

5علوم ورزشیواحد بندردیلم

5عمرانواحد بندردیلم

5فقه و حقوق اسالمیواحد بندردیلم

5کاردانی مدیریت صنعتی کاربرديواحد بندردیلم

5کاردان فنی ساختمانهاي بتنیواحد بندردیلم

5کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد بندردیلم

5کاردانی حسابداريواحد بندردیلم

5کاردانی فنی برقواحد بندردیلم

5کاردانی مدیریت بازرگانیواحد بندردیلم

5کاردانی مدیریت صنعتیواحد بندردیلم

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد بندردیلم

5کامپیوترواحد بندردیلم

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد بندردیلم

5مدیریت بازرگانیواحد بندردیلم

5مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد بندردیلم

5مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیواحد بندردیلم

5مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد بندردیلم

5مدیریت دولتی - خط مشی گذاري عمومیواحد بندردیلم

5مدیریت دولتی - مدیریت سیستمهاي اطالعاتیواحد بندردیلم

5مدیریت صنعتیواحد بندردیلم

5مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیاتواحد بندردیلم

5مدیریت صنعتی کاربرديواحد بندردیلم

5معماريواحد بندردیلم

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد بندردیلم

5مهندسی اجرایی عمرانواحد بندردیلم

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد بندردیلم

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد بندردیلم

5مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد بندردیلم

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد بندردیلم

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد بندردیلم

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد بندردیلم



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد بندردیلم

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد بندردیلم

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد بندردیلم

5مهندسی شیمیواحد بندردیلم

5مهندسی عمران - سازهواحد بندردیلم

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد بندردیلم

5نرم افزار کامپیوترواحد بندردیلم

5نقشه کشی عمومیواحد بندردیلم

5نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد بندردیلم

5نقشه کشی معماريواحد بندردیلم

5نقشه کشی معماري- معماريواحد بندردیلم

5الکتروتکنیکواحد بندرگز

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد بندرگز

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد بندرگز

5الکترونیکواحد بندرگز

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد بندرگز

5آمارواحد بندرگز

5پرستاريواحد بندرگز

5تربیت دبیر فنی ساختمانواحد بندرگز

5تکثیر و پرورش آبزیانواحد بندرگز

5تکنولوژي شیالتواحد بندرگز

5تکنولوژي محیط زیستواحد بندرگز

5ریاضی - ریاضی محضواحد بندرگز

5ریاضیات و کاربردهاواحد بندرگز

5ساختمانواحد بندرگز

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد بندرگز

5شیالتواحد بندرگز

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد بندرگز

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد بندرگز

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد بندرگز

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد بندرگز

5علمی کاربردي ـ تکثیروپرورش آبزیانواحد بندرگز

5علمی کاربردي برق - قدرتواحد بندرگز

5علمی کاربردي عمران ـ سدوشبکهواحد بندرگز

5علمی کاربردي معماريواحد بندرگز

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد بندرگز

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد بندرگز

5علوم دامیواحد بندرگز

5علوم دامی - فیزیولوژي دامواحد بندرگز

5علوم دامی - فیزیولوژي دام و طیورواحد بندرگز

5علوم و مهندسی شیالتواحد بندرگز

5علوم و مهندسی شیالت - تکثیر و پرورش آبزیانواحد بندرگز

5عمرانواحد بندرگز

5قدرت -الکتروتکنیکواحد بندرگز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردانی فنی عمران - امور پیمانهاواحد بندرگز

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد بندرگز

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد بندرگز

5کاردانی فنی برقواحد بندرگز

5کاردانی فنی عمرانواحد بندرگز

5کارهاي عمومی ساختمانواحد بندرگز

5کامپیوترواحد بندرگز

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد بندرگز

5معماريواحد بندرگز

5مکانیک خودروواحد بندرگز

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد بندرگز

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد بندرگز

5مهندسی اجرایی عمرانواحد بندرگز

5مهندسی برقواحد بندرگز

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد بندرگز

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد بندرگز

5مهندسی برق ـ قدرتواحد بندرگز

واحد بندرگز

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5دیتا

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد بندرگز

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد بندرگز

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد بندرگز

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد بندرگز

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد بندرگز

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد بندرگز

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد بندرگز

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد بندرگز

5مهندسی حرفه اي معماريواحد بندرگز

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد بندرگز

5مهندسی رباتیکواحد بندرگز

5مهندسی شیمیواحد بندرگز

5مهندسی علوم دامیواحد بندرگز

5مهندسی عمرانواحد بندرگز

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد بندرگز

5مهندسی فناوري ارتباطات و اطالعات ICT- دیتاواحد بندرگز

5مهندسی فناوري اطالعاتواحد بندرگز

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد بندرگز

5مهندسی کامپیوترواحد بندرگز

5مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد بندرگز

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد بندرگز

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد بندرگز

5مهندسی کشاورزي - علوم دامیواحد بندرگز

5مهندسی معماريواحد بندرگز

5مهندسی مکانیکواحد بندرگز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیانواحد بندرگز

5مهندسی منابع طبیعی - شیالتواحد بندرگز

5مهندسی منابع طبیعی - شیالت گرایش تکثیر و پرورش آبزیانواحد بندرگز

5نرم افزار کامپیوترواحد بندرگز

5نقشه کشی معماري- معماريواحد بندرگز

5پرستاريواحد بندرگز-ظرفیت مازاد خودگردان

5الکترونیک عمومیواحد بندرلنگه

5الکتروتکنیکواحد بندرلنگه

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد بندرلنگه

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد بندرلنگه

5الکترونیکواحد بندرلنگه

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد بندرلنگه

5امور بانکیواحد بندرلنگه

5امور گمرکیواحد بندرلنگه

5آموزش ابتداییواحد بندرلنگه

5آموزش ریاضیواحد بندرلنگه

5آموزش زبان انگلیسیواحد بندرلنگه

5آموزش و پرورش ابتداییواحد بندرلنگه

5تاسیساتواحد بندرلنگه

5تاسیسات -تهویه مطبوعواحد بندرلنگه

5تأسیسات -تبریدواحد بندرلنگه

5تبریدواحد بندرلنگه

5تحقیقات آموزشیواحد بندرلنگه

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد بندرلنگه

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد بندرلنگه

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد بندرلنگه

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد بندرلنگه

5تکنولوژي شیالتواحد بندرلنگه

5حسابداريواحد بندرلنگه

5حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد بندرلنگه

5حقوقواحد بندرلنگه

5حقوق جزا و جرم شناسیواحد بندرلنگه

5دبیري زبان انگلیسیواحد بندرلنگه

5روان شناسیواحد بندرلنگه

5روان شناسی تربیتیواحد بندرلنگه

5روانشناسیواحد بندرلنگه

5روانشناسی تربیتیواحد بندرلنگه

5ریاضیات و کاربردهاواحد بندرلنگه

5زبان وادبیات عربیواحد بندرلنگه

5زبان وادبیات فارسیواحد بندرلنگه

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد بندرلنگه

5سخت افزار کامپیوترواحد بندرلنگه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد بندرلنگه

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد بندرلنگه

5علمی - کاربردي تاسیسات - تبریدواحد بندرلنگه

5علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعواحد بندرلنگه

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد بندرلنگه

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد بندرلنگه

5علمی کاربردي حسابداريواحد بندرلنگه

5علمی کاربردي معماريواحد بندرلنگه

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد بندرلنگه

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد بندرلنگه

5علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد بندرلنگه

5فناوري اطالعات وارتباطاتواحد بندرلنگه

5قدرت -الکتروتکنیکواحد بندرلنگه

5کاردانی امور گمرکیواحد بندرلنگه

5کاردان فنی الکترونیکواحد بندرلنگه

5کاردان فنی برق - قدرتواحد بندرلنگه

5کاردان فنی شیمی - پاالیشواحد بندرلنگه

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد بندرلنگه

5کاردان فنی قدرتواحد بندرلنگه

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد بندرلنگه

5کاردان فنی مکانیک -صنایع اتومبیلواحد بندرلنگه

5کاردانی امور بانکیواحد بندرلنگه

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد بندرلنگه

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد بندرلنگه

5کاردانی حسابداريواحد بندرلنگه

5کاردانی فنی پاالیشواحد بندرلنگه

5کاردانی فنی مکانیکواحد بندرلنگه

5کاردانی مدیریت گمرکیواحد بندرلنگه

5کاردانی معماريواحد بندرلنگه

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد بندرلنگه

5کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد بندرلنگه

5کارهاي عمومی ساختمانواحد بندرلنگه

5کامپیوترواحد بندرلنگه

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد بندرلنگه

5مترجمی زبان انگلیسیواحد بندرلنگه

5مدیریت امور بانکیواحد بندرلنگه

5مدیریت بازرگانیواحد بندرلنگه

5مدیریت بیمهواحد بندرلنگه

5معماريواحد بندرلنگه

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد بندرلنگه

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد بندرلنگه

5مهندسی اجرایی عمرانواحد بندرلنگه

واحد بندرلنگه

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5مدیریت آي سی تی



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد بندرلنگه

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد بندرلنگه

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد بندرلنگه

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد بندرلنگه

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد بندرلنگه

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد بندرلنگه

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد بندرلنگه

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد بندرلنگه

5مهندسی حرفه اي معماريواحد بندرلنگه

5مهندسی عمرانواحد بندرلنگه

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد بندرلنگه

5مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد بندرلنگه

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد بندرلنگه

5مهندسی مکانیکواحد بندرلنگه

5نرم افزار کامپیوترواحد بندرلنگه

5نقشه کشی معماري- معماريواحد بندرلنگه

5پرستاريواحد بوشهر

5پرستاريواحد بوشهر - ظرفیت مازاد خودگردان

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد بوشهر - محل تشکیل کالس مرکز دیر

5علوم و مهندسی شیالتواحد بوشهر - محل تشکیل کالس مرکز دیر

5حسابداريواحد بوشهر - محل تشکیل کالس مرکز جم

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد بوشهر - محل تشکیل کالس مرکز جم

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد بوشهر - محل تشکیل کالس مرکز جم

5الکترونیک عمومیواحد بوکان

5الکتروتکنیکواحد بوکان

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد بوکان

5الکترونیکواحد بوکان

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد بوکان

5امور بانکیواحد بوکان

5آموزش ابتداییواحد بوکان

5آموزش زبان انگلیسیواحد بوکان

5آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد بوکان

5آموزش علوم تجربیواحد بوکان

5آموزش و پرورش ابتداییواحد بوکان

5تاسیسات -تهویه مطبوعواحد بوکان

5تربیت کودكواحد بوکان

5تربیت بدنیواحد بوکان

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد بوکان

5تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد بوکان

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد بوکان

5تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد بوکان

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد بوکان

5تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد بوکان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد بوکان

5تربیت معلم تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد بوکان

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد بوکان

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد بوکان

5حسابداريواحد بوکان

5حقوقواحد بوکان

5حقوق عمومیواحد بوکان

5دینی وعربیواحد بوکان

5روان شناسیواحد بوکان

5روان شناسی بالینیواحد بوکان

5روانشناسیواحد بوکان

5روانشناسی - روانشناسی عمومیواحد بوکان

5روانشناسی بالینیواحد بوکان

5زبان وادبیات فارسیواحد بوکان

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد بوکان

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد بوکان

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد بوکان

5علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعواحد بوکان

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد بوکان

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد بوکان

5علمی - کاربردي مربی کودكواحد بوکان

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد بوکان

5علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیواحد بوکان

5علمی کاربردي حسابداريواحد بوکان

5علمی کاربردي معماريواحد بوکان

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد بوکان

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد بوکان

5علوم تجربیواحد بوکان

5علوم ورزشیواحد بوکان

5عمرانواحد بوکان

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد بوکان

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد بوکان

5کاردان فنی برق - مخابراتواحد بوکان

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد بوکان

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد بوکان

5کاردانی امور بانکیواحد بوکان

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد بوکان

5کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد بوکان

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد بوکان

5کاردانی حسابداريواحد بوکان

5کاردانی فنی برقواحد بوکان

5کاردانی فنی مخابراتواحد بوکان

5کاردانی معماريواحد بوکان

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد بوکان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کارهاي عمومی ساختمانواحد بوکان

5کامپیوترواحد بوکان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد بوکان

5کودکیاري - مربی کودكواحد بوکان

5کودکیاري -مربی کودكواحد بوکان

5مدیریت مالیواحد بوکان

5مربی کودكواحد بوکان

5معماريواحد بوکان

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد بوکان

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد بوکان

5مهندسی اجرایی عمرانواحد بوکان

5مهندسی برقواحد بوکان

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد بوکان

5مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد بوکان

واحد بوکان

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5دیتا

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد بوکان

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد بوکان

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد بوکان

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد بوکان

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد بوکان

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد بوکان

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد بوکان

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد بوکان

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد بوکان

5مهندسی حرفه اي معماريواحد بوکان

5مهندسی عمرانواحد بوکان

5مهندسی عمران - سازهواحد بوکان

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد بوکان

5مهندسی فناوري ارتباطات و اطالعات ICT- دیتاواحد بوکان

5مهندسی فناوري اطالعاتواحد بوکان

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد بوکان

5مهندسی کامپیوترواحد بوکان

5مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد بوکان

5مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد بوکان

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد بوکان

5مهندسی معماريواحد بوکان

5مهندسی مکانیکواحد بوکان

5نرم افزار کامپیوترواحد بوکان

5نقشه کشی معماريواحد بوکان

5نقشه کشی معماري- معماريواحد بوکان

5هنرهاي تجسمی - گرافیکواحد بوکان

5اقتصادواحد بوئین زهرا

5اقتصاد اسالمیواحد بوئین زهرا



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5اقتصاد و تجارت الکترونیکواحد بوئین زهرا

5الکترونیک عمومیواحد بوئین زهرا

5الکتروتکنیکواحد بوئین زهرا

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد بوئین زهرا

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد بوئین زهرا

5الکترونیکواحد بوئین زهرا

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد بوئین زهرا

5الهیات و معارف اسالمی - ادیان و عرفانواحد بوئین زهرا

5الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد بوئین زهرا

5امور مالی و مالیاتیواحد بوئین زهرا

5آموزش زبان انگلیسیواحد بوئین زهرا

5تربیت بدنیواحد بوئین زهرا

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد بوئین زهرا

5تربیت بدنی و علوم ورزشی -فیزیولوژي ورزشیواحد بوئین زهرا

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد بوئین زهرا

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد بوئین زهرا

5حسابداريواحد بوئین زهرا

5حقوقواحد بوئین زهرا

5حقوق جزا و جرم شناسیواحد بوئین زهرا

5حقوق عمومیواحد بوئین زهرا

5حقوق مالی - اقتصاديواحد بوئین زهرا

5روان شناسیواحد بوئین زهرا

5روان شناسی عمومیواحد بوئین زهرا

5روانشناسیواحد بوئین زهرا

5روانشناسی-صنعتی و سازمانیواحد بوئین زهرا

5روانشناسی - اصالح وتربیتواحد بوئین زهرا

5روانشناسی - روانشناسی عمومیواحد بوئین زهرا

5روانشناسی بالینیواحد بوئین زهرا

5روانشناسی عمومیواحد بوئین زهرا

5ساخت و تولیدواحد بوئین زهرا

5ساخت و تولید - ماشین ابزارواحد بوئین زهرا

5ساخت و تولید - ماشین افزارواحد بوئین زهرا

5ساختمانواحد بوئین زهرا

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد بوئین زهرا

5سخت افزار کامپیوترواحد بوئین زهرا

5عالئم الکترونیکواحد بوئین زهرا

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد بوئین زهرا

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد بوئین زهرا

5علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارواحد بوئین زهرا

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد بوئین زهرا

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد بوئین زهرا

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد بوئین زهرا

5علمی کاربردي حسابداريواحد بوئین زهرا



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی کاربردي معماريواحد بوئین زهرا

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد بوئین زهرا

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد بوئین زهرا

5علمی کاربردي نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد بوئین زهرا

5علمی کاربردي هنرهاي تجسمی-نقاشیواحد بوئین زهرا

5علوم اقتصاديواحد بوئین زهرا

5علوم اقتصادي - اقتصاد صنعتیواحد بوئین زهرا

5علوم اقتصادي - اقتصاد و تجارت الکترونیکواحد بوئین زهرا

5علوم اقتصادي - برنامه ریزي سیستمهاي اقتصاديواحد بوئین زهرا

5علوم حدیثواحد بوئین زهرا

5علوم ورزشیواحد بوئین زهرا

5علوم ورزشی - علوم زیستی ورزشواحد بوئین زهرا

5علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزشواحد بوئین زهرا

5عمرانواحد بوئین زهرا

5فقه و حقوق مذاهب اسالمی - فقه و حقوق شافعیواحد بوئین زهرا

5فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد بوئین زهرا

5فلسفه و عرفان اسالمیواحد بوئین زهرا

5قدرت -الکتروتکنیکواحد بوئین زهرا

5کاردان فنی برق - تاسیساتواحد بوئین زهرا

ـ ساخت و تولیدواحد بوئین زهرا 5کاردان فنی مکانیک 

5کاردان فنی مکانیک ـ نقشه کشی صنعتیواحد بوئین زهرا

5کاردانی امور مالی و مالیاتیواحد بوئین زهرا

5کاردانی حسابداريواحد بوئین زهرا

5کاردانی فنی برق و تاسیساتواحد بوئین زهرا

5کاردانی فنی مکانیکواحد بوئین زهرا

5کاردانی فنی نقشه کشی صنعتیواحد بوئین زهرا

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد بوئین زهرا

5کامپیوترواحد بوئین زهرا

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد بوئین زهرا

5گرافیک-گرافیکواحد بوئین زهرا

5مدیریت بازرگانیواحد بوئین زهرا

5مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد بوئین زهرا

5مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلیواحد بوئین زهرا

5مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللیواحد بوئین زهرا

5مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد بوئین زهرا

5مدیریت بازرگانی - کارآفرینیواحد بوئین زهرا

5مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیکواحد بوئین زهرا

5مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمهواحد بوئین زهرا

5مدیریت بازرگانی - مدیریت تحولواحد بوئین زهرا

5مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد بوئین زهرا

5مدیریت صنعتیواحد بوئین زهرا

5مدیریت فناوري اطالعات - مدیریت منابع اطالعاتیواحد بوئین زهرا

5معارف قرآن کریمواحد بوئین زهرا



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5معماريواحد بوئین زهرا

5مکانیک خودروواحد بوئین زهرا

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد بوئین زهرا

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد بوئین زهرا

5مهندسی اجرایی عمرانواحد بوئین زهرا

5مهندسی برقواحد بوئین زهرا

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد بوئین زهرا

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد بوئین زهرا

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد بوئین زهرا

5مهندسی تکنولوژي برق متروواحد بوئین زهرا

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد بوئین زهرا

5مهندسی تکنولوژي جوشکاريواحد بوئین زهرا

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد بوئین زهرا

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید-قالبسازيواحد بوئین زهرا

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد بوئین زهرا

5مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزاري رایانهواحد بوئین زهرا

5مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیاییواحد بوئین زهرا

5مهندسی تکنولوژي عمران- آب و فاضالبواحد بوئین زهرا

5مهندسی تکنولوژي عمران- نگهداري و بهره برداري سد و شبکهواحد بوئین زهرا

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد بوئین زهرا

5مهندسی تکنولوژي مخابرات- انتقالواحد بوئین زهرا

5مهندسی تکنولوژي مخابرات- سوئیچواحد بوئین زهرا

5مهندسی تکنولوژي مخابرات - سوئیچ هاي شبکه ثابتواحد بوئین زهرا

5مهندسی تکنولوژي مخابرات متروواحد بوئین زهرا

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد بوئین زهرا

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد بوئین زهرا

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد بوئین زهرا

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد بوئین زهرا

5مهندسی حرفه اي ساخت و تولیدواحد بوئین زهرا

5مهندسی حرفه اي صنایع شیمیاییواحد بوئین زهرا

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد بوئین زهرا

5مهندسی حرفه اي معماريواحد بوئین زهرا

5مهندسی رباتیکواحد بوئین زهرا

5مهندسی شیمیواحد بوئین زهرا

5مهندسی شیمی - صنایع غذاییواحد بوئین زهرا

5مهندسی عمرانواحد بوئین زهرا

5مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد بوئین زهرا

5مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد بوئین زهرا

5مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد بوئین زهرا

5مهندسی فناوري اطالعاتواحد بوئین زهرا

5مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برقواحد بوئین زهرا

5مهندسی فناوري شبکه هاي توزیع برقواحد بوئین زهرا

5مهندسی فناوري صنایع شیمیاییواحد بوئین زهرا



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد بوئین زهرا

5مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد بوئین زهرا

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد بوئین زهرا

5مهندسی کامپیوترواحد بوئین زهرا

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد بوئین زهرا

5مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعیواحد بوئین زهرا

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد بوئین زهرا

5مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکزواحد بوئین زهرا

5مهندسی معماريواحد بوئین زهرا

5مهندسی مکانیکواحد بوئین زهرا

5نرم افزار کامپیوترواحد بوئین زهرا

5نقاشیواحد بوئین زهرا

5نقشه کشی صنعتیواحد بوئین زهرا

5نقشه کشی عمومیواحد بوئین زهرا

5نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد بوئین زهرا

5نقشه کشی معماريواحد بوئین زهرا

5نقشه کشی معماري- معماريواحد بوئین زهرا

5هنرهاي تجسمی ـ نقاشیواحد بوئین زهرا

5حقوقواحد بوئین زهرا _ محل تشکیل کالس مرکز شال

5استخراج معدنواحد بهاباد

5الکتروتکنیکواحد بهاباد

5آموزش و پرورش ابتداییواحد بهاباد

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد بهاباد

5حسابداريواحد بهاباد

5سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیاییواحد بهاباد

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد بهاباد

5علمی کاربردي حسابداريواحد بهاباد

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد بهاباد

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد بهاباد

5کاردانی حرفه اي حقوق _ خدمات قضاییواحد بهاباد

5کاردانی حسابداريواحد بهاباد

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد بهاباد

5کامپیوترواحد بهاباد

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد بهاباد

5معدن- استخراج معدنواحد بهاباد

5معماريواحد بهاباد

5مکانیک خودروواحد بهاباد

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد بهاباد

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد بهاباد

5مهندسی هسته ايواحد بهاباد

5نرم افزار کامپیوترواحد بهاباد

5نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد بهاباد

5نقشه کشی معماري- معماريواحد بهاباد

5اقتصادواحد بهبهان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5اقتصاد بازرگانیواحد بهبهان

5الکترونیک عمومیواحد بهبهان

5الکتروتکنیکواحد بهبهان

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد بهبهان

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد بهبهان

5الکترونیکواحد بهبهان

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد بهبهان

5الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد بهبهان

5امور بانکیواحد بهبهان

5امور دام و طیور - تکنولوژي پرورش طیورواحد بهبهان

5امور دامیواحد بهبهان

5امور دامی - تکنولوژي پرورش دامواحد بهبهان

5امور دامی - تکنولوژي پرورش طیورواحد بهبهان

5امور زراعی و باغیواحد بهبهان

5امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیواحد بهبهان

5امور زراعی و باغی-تکنولوژي تولیدات زراعیواحد بهبهان

5امور گمرکیواحد بهبهان

5امورتربیتی ومشاورهواحد بهبهان

5آموزش ابتداییواحد بهبهان

5آموزش تربیت بدنی - تربیت بدنی پیش دبستانی - دبستانیواحد بهبهان

5آموزش ریاضیواحد بهبهان

5آموزش زبان انگلیسیواحد بهبهان

5آموزش و پرورش ابتداییواحد بهبهان

5بیمهواحد بهبهان

5تربیت کودكواحد بهبهان

5تربیت بدنیواحد بهبهان

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد بهبهان

5تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد بهبهان

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد بهبهان

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد بهبهان

5تکنولوژي صنایع غذاییواحد بهبهان

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد بهبهان

5حسابداريواحد بهبهان

5حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد بهبهان

5حقوقواحد بهبهان

5حقوق خصوصیواحد بهبهان

5دامپزشکیواحد بهبهان

5دبیري تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد بهبهان

5راهنمایی و مشاورهواحد بهبهان

5روان شناسیواحد بهبهان

5روان شناسی عمومیواحد بهبهان

5روانشناسیواحد بهبهان

5روانشناسی-صنعتی و سازمانیواحد بهبهان

5روانشناسی - روانشناسی عمومیواحد بهبهان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5روانشناسی عمومیواحد بهبهان

5ریاضیواحد بهبهان

5ریاضی - ریاضی کاربرديواحد بهبهان

5ریاضیات و کاربردهاواحد بهبهان

5زمین ساخت - تکتونیکواحد بهبهان

5زمین شناسیواحد بهبهان

5زمین شناسی - زمین شناسی اقتصاديواحد بهبهان

5زمین شناسی - سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسیواحد بهبهان

5زمین شناسی کاربرديواحد بهبهان

5ساختمانواحد بهبهان

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد بهبهان

5ساختمانهاي بتنیواحد بهبهان

5سخت افزار کامپیوترواحد بهبهان

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد بهبهان

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد بهبهان

5علمی - کاربردي امور دامی - تکنولوژي پرورش دامواحد بهبهان

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد بهبهان

5علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیواحد بهبهان

5علمی کاربردي امور زراعی و باغی - تکنولوژي تولیدات زراعیواحد بهبهان

5علمی کاربردي امورزراعی وباغی-تکنولوژي تولیدات باغیواحد بهبهان

5علمی کاربردي جوشکاريواحد بهبهان

5علمی کاربردي حسابداريواحد بهبهان

5علمی کاربردي معماريواحد بهبهان

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد بهبهان

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد بهبهان

5علمی کاربردي نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد بهبهان

5علوم اقتصاديواحد بهبهان

5علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگانیواحد بهبهان

5علوم دامیواحد بهبهان

5علوم دامی - اصالح نژاد دامواحد بهبهان

5علوم دامی - ژنتیک و اصالح دام و طیورواحد بهبهان

5علوم دامی - مدیریت دامپروريواحد بهبهان

5علوم زمین - رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبیواحد بهبهان

5علوم زمین - زمین ساختواحد بهبهان

5علوم زمین - زمین ساخت (تکتونیک)واحد بهبهان

5علوم زمین - زمین شناسی اقتصاديواحد بهبهان

5علوم زمین شناسی اقتصاديواحد بهبهان

5علوم و مهندسی خاكواحد بهبهان

5علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد بهبهان

5علوم ورزشیواحد بهبهان

5عمرانواحد بهبهان

5فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد بهبهان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5فلسفه و حکمت اسالمیواحد بهبهان

5فناوري پرورش دامواحد بهبهان

5فناوري تولیدات باغیواحد بهبهان

5فناوري تولیدات زراعیواحد بهبهان

5فیزیک - فیزیک نجومیواحد بهبهان

5فیزیک - نجوم و اختر فیزیکواحد بهبهان

5فیزیولوژيواحد بهبهان

5فیزیولوژي دامپزشکیواحد بهبهان

5فیزیولوژي ورزشی - تغذیه ورزشواحد بهبهان

5فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستیواحد بهبهان

5قدرت -الکتروتکنیکواحد بهبهان

5کاردانی دامپزشکیواحد بهبهان

5کاردانی فنی عمران - بتنواحد بهبهان

5کاردان فنی زیرسازي راهواحد بهبهان

5کاردان فنی ساختمانهاي بتنیواحد بهبهان

5کاردان فنی صنایع غذاییواحد بهبهان

5کاردان فنی عمران-پل سازي وابنیه فنیواحد بهبهان

5کاردان فنی عمران-زیرسازي راهواحد بهبهان

5کاردان فنی عمران - روسازي راهواحد بهبهان

5کاردان فنی عمران -آب و فاضالبواحد بهبهان

5کاردان فنی عمران -نقشه برداريواحد بهبهان

5کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد بهبهان

5کاردانی امور بانکیواحد بهبهان

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد بهبهان

5کاردانی تکنولوژي صنایع غذاییواحد بهبهان

5کاردانی حرفه اي تربیت مربی پیش دبستانیواحد بهبهان

5کاردانی حرفه اي مددکاري اجتماعی _ مددکاري خانوادهواحد بهبهان

5کاردانی حرفه اي مدیریت کسب و کارواحد بهبهان

5کاردانی حسابداريواحد بهبهان

5کاردانی فنی جوشکاريواحد بهبهان

5کاردانی فنی عمرانواحد بهبهان

5کاردانی فنی عمران - راهسازيواحد بهبهان

5کاردانی فنی مکانیک _ تعمیرات ماشین آالت صنعتیواحد بهبهان

5کاردانی مدیریت گمرکیواحد بهبهان

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد بهبهان

5کامپیوترواحد بهبهان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد بهبهان

5متالورژيواحد بهبهان

5متالورژي-ریخته گريواحد بهبهان

5مدیریت آموزشیواحد بهبهان

5مربی بهداشت مدارسواحد بهبهان

5مشاورهواحد بهبهان

5مشاوره و راهنماییواحد بهبهان

5مطالعات خانوادهواحد بهبهان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5معماريواحد بهبهان

5مکانیک خودروواحد بهبهان

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد بهبهان

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد بهبهان

5مهندسی اجرایی عمرانواحد بهبهان

5مهندسی اکتشاف نفتواحد بهبهان

5مهندسی برقواحد بهبهان

5مهندسی برق- الکترونیکواحد بهبهان

5مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیکواحد بهبهان

5مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتالواحد بهبهان

5مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد بهبهان

5مهندسی برق ـ قدرتواحد بهبهان

واحد بهبهان

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5دیتا

واحد بهبهان

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5سیستمهاي تحت شبکه

واحد بهبهان

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5مدیریت آي سی تی

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد بهبهان

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد بهبهان

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد بهبهان

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد بهبهان

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد بهبهان

5مهندسی تکنولوژي جوشکاريواحد بهبهان

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد بهبهان

5مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزاري رایانهواحد بهبهان

5مهندسی تکنولوژي طراحی و نقشه کشی صنعتیواحد بهبهان

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد بهبهان

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد بهبهان

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ساخت و تولیدواحد بهبهان

5مهندسی تکنولوژي متالورژي-ذوب فلزاتواحد بهبهان

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد بهبهان

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد بهبهان

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد بهبهان

5مهندسی تکنولوژي نقشه برداريواحد بهبهان

5مهندسی تولیدات دامیواحد بهبهان

5مهندسی حرفه اي ساخت و تولیدواحد بهبهان

5مهندسی حرفه اي علوم دامیواحد بهبهان

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد بهبهان

5مهندسی حرفه اي معماريواحد بهبهان

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد بهبهان

5مهندسی علوم دامیواحد بهبهان

5مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد بهبهان

5مهندسی عمرانواحد بهبهان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی عمران - سازهواحد بهبهان

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد بهبهان

5مهندسی فناوري ارتباطات و اطالعات ICT- دیتاواحد بهبهان

5مهندسی فناوري ارتباطات و اطالعات ICT- مخابرات نوريواحد بهبهان

5مهندسی فناوري جوشواحد بهبهان

5مهندسی فناوري عمران - نقشه برداريواحد بهبهان

5مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقواحد بهبهان

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد بهبهان

5مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد بهبهان

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد بهبهان

5مهندسی کامپیوترواحد بهبهان

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد بهبهان

5مهندسی کشاورزي-علوم دامی گرایش اصالح نژاددامواحد بهبهان

5مهندسی کشاورزي-علوم دامی گرایش مدیریت دامپروريواحد بهبهان

5مهندسی کشاورزي - علوم خاكواحد بهبهان

5مهندسی کشاورزي - علوم دامیواحد بهبهان

5مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد بهبهان

5مهندسی معماريواحد بهبهان

5مهندسی مکانیکواحد بهبهان

5مهندسی نفتواحد بهبهان

5مهندسی نفت - اکتشاف نفتواحد بهبهان

5نرم افزار کامپیوترواحد بهبهان

5نقشه برداريواحد بهبهان

5نقشه برداري - نقشه برداريواحد بهبهان

5نقشه کشی صنعتیواحد بهبهان

5نقشه کشی عمومیواحد بهبهان

5نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد بهبهان

5نقشه کشی معماريواحد بهبهان

5نقشه کشی معماري- معماريواحد بهبهان

5الکترونیک عمومیواحد بهشهر

5الکتروتکنیکواحد بهشهر

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد بهشهر

5الکتروتکنیک - الکترونیک عمومیواحد بهشهر

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد بهشهر

5الکترونیکواحد بهشهر

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد بهشهر

5تأسیسات -تبریدواحد بهشهر

5تربیت بدنیواحد بهشهر

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد بهشهر

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد بهشهر

5تربیت دبیر فنی ساختمانواحد بهشهر

5حسابداريواحد بهشهر

5حقوقواحد بهشهر

5حقوق - حقوق ثبتیواحد بهشهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5حقوق خصوصیواحد بهشهر

5روان شناسیواحد بهشهر

5روان شناسی بالینیواحد بهشهر

5روانشناسیواحد بهشهر

5روانشناسی - روانشناسی بالینیواحد بهشهر

5روانشناسی بالینیواحد بهشهر

5زبان وادبیات فارسیواحد بهشهر

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد بهشهر

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد بهشهر

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد بهشهر

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد بهشهر

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد بهشهر

5علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیواحد بهشهر

5علمی کاربردي حسابداريواحد بهشهر

5علمی کاربردي معماريواحد بهشهر

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد بهشهر

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد بهشهر

5عمرانواحد بهشهر

5فقه و حقوق اسالمیواحد بهشهر

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد بهشهر

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد بهشهر

5کاردانی فنی برقواحد بهشهر

5کاردانی معماريواحد بهشهر

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد بهشهر

5کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد بهشهر

5کامپیوترواحد بهشهر

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد بهشهر

5مدیریت اجراییواحد بهشهر

5مدیریت بازرگانیواحد بهشهر

5مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد بهشهر

5مدیریت دولتیواحد بهشهر

5مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیواحد بهشهر

5مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد بهشهر

5مدیریت فرهنگی هنريواحد بهشهر

5مدیریت کسب و کار - سیستم هاي اطالعاتی و فناوري اطالعاتواحد بهشهر

5مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد بهشهر

5مدیریت مالیواحد بهشهر

5معماريواحد بهشهر

5مکانیک خودروواحد بهشهر

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد بهشهر

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد بهشهر

5مهندسی اجرایی عمرانواحد بهشهر

5مهندسی برقواحد بهشهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی برق- الکترونیکواحد بهشهر

5مهندسی برق ـ قدرتواحد بهشهر

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد بهشهر

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد بهشهر

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد بهشهر

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد بهشهر

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد بهشهر

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد بهشهر

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد بهشهر

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد بهشهر

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد بهشهر

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد بهشهر

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد بهشهر

5مهندسی حرفه اي معماريواحد بهشهر

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد بهشهر

5مهندسی عمرانواحد بهشهر

5مهندسی فناوري اطالعاتواحد بهشهر

5مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برقواحد بهشهر

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد بهشهر

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد بهشهر

5مهندسی کامپیوترواحد بهشهر

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد بهشهر

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد بهشهر

5مهندسی معماريواحد بهشهر

5مهندسی مکانیکواحد بهشهر

5نرم افزار کامپیوترواحد بهشهر

5نقشه کشی معماريواحد بهشهر

5نقشه کشی معماري- معماريواحد بهشهر

5هنرهاي تجسمی - گرافیکواحد بهشهر

5الکتروتکنیکواحد بیجار

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد بیجار

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد بیجار

5آموزش زبان انگلیسیواحد بیجار

5تربیت بدنیواحد بیجار

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد بیجار

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد بیجار

5تربیت معلم آموزش ریاضیواحد بیجار

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد بیجار

5حسابداريواحد بیجار

5حقوقواحد بیجار

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد بیجار

5طراحی و دوخت - طراحی و دوختواحد بیجار

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد بیجار



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد بیجار

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد بیجار

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد بیجار

5علمی کاربردي حسابداريواحد بیجار

5علمی کاربردي گرافیک- گرافیکواحد بیجار

5علمی کاربردي معماريواحد بیجار

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد بیجار

5علوم ورزشیواحد بیجار

5عمرانواحد بیجار

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد بیجار

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد بیجار

5کاردان فنی مکانیک - تاسیساتواحد بیجار

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد بیجار

5کاردانی حسابداريواحد بیجار

5کاردانی فنی مکانیکواحد بیجار

5کارهاي عمومی ساختمانواحد بیجار

5کامپیوترواحد بیجار

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد بیجار

5گرافیک-گرافیکواحد بیجار

5معماريواحد بیجار

5معماري سنتیواحد بیجار

5مکانیک خودروواحد بیجار

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد بیجار

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد بیجار

5مهندسی اجرایی عمرانواحد بیجار

5مهندسی برقواحد بیجار

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد بیجار

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد بیجار

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد بیجار

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد بیجار

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد بیجار

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد بیجار

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد بیجار

5مهندسی حرفه اي معماريواحد بیجار

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد بیجار

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد بیجار

5مهندسی کامپیوترواحد بیجار

5نرم افزار کامپیوترواحد بیجار

5نقاشیواحد بیجار

5نقشه برداريواحد بیجار

5نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد بیجار

5نقشه کشی معماريواحد بیجار

5نقشه کشی معماري- معماريواحد بیجار

5هنرهاي تجسمی ـ نقاشیواحد بیجار



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5آمارواحد بیرجند

5آمار - آمار اجتماعی و اقتصاديواحد بیرجند

5آمار - آمار ریاضیواحد بیرجند

5آمار اجتماعی و اقتصاديواحد بیرجند

5آمار اقتصاديواحد بیرجند

5آمار ریاضیواحد بیرجند

5آموزش ریاضیواحد بیرجند

5آموزش علوم تجربیواحد بیرجند

5دامپزشکیواحد بیرجند

5دبیري علوم تجربیواحد بیرجند

5ریاضیواحد بیرجند

5ریاضی - آنالیزواحد بیرجند

5ریاضی - ریاضی کاربرديواحد بیرجند

5ریاضی - ریاضی محضواحد بیرجند

5ریاضی ـ هندسه و توپولوژيواحد بیرجند

5ریاضی کاربرديواحد بیرجند

5ریاضی کاربردي - ریاضی مالیواحد بیرجند

5ریاضی کاربردي ـ آنالیز عدديواحد بیرجند

5ریاضی کاربردي ـ تحقیق در عملیاتواحد بیرجند

5ریاضی محضواحد بیرجند

5ریاضی محض-آنالیزواحد بیرجند

5ریاضی محض-جبرواحد بیرجند

5ریاضی محض - هندسه - توپولوژيواحد بیرجند

5ریاضیات و کاربردهاواحد بیرجند

5شیمی- کاربرديواحد بیرجند

5شیمی کاربرديواحد بیرجند

5علوم تجربیواحد بیرجند

5علوم کامپیوترواحد بیرجند

5کاردانی دامپزشکیواحد بیرجند

5الکترونیک عمومیواحد بیضا

5الکتروتکنیکواحد بیضا

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد بیضا

5الکترونیکواحد بیضا

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد بیضا

5الکترونیک - برق صنعتیواحد بیضا

5امور زراعی و باغیواحد بیضا

5حسابداريواحد بیضا

5دامپزشکیواحد بیضا

5ساختمانواحد بیضا

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد بیضا

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد بیضا

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد بیضا

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد بیضا

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد بیضا



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد بیضا

5علمی کاربردي حسابداريواحد بیضا

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد بیضا

5علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگانیواحد بیضا

5علوم آزمایشگاهی دامپزشکیواحد بیضا

5عمرانواحد بیضا

5کاردانی دامپزشکیواحد بیضا

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد بیضا

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد بیضا

5کاردانی حسابداريواحد بیضا

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد بیضا

5کارهاي عمومی ساختمانواحد بیضا

5کامپیوترواحد بیضا

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد بیضا

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد بیضا

5مهندسی اجرایی عمرانواحد بیضا

5مهندسی برقواحد بیضا

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد بیضا

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولیدواحد بیضا

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد بیضا

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد بیضا

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد بیضا

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد بیضا

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد بیضا

5مهندسی حرفه اي معماريواحد بیضا

5مهندسی عمرانواحد بیضا

5مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد بیضا

5مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد بیضا

5مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد بیضا

5مهندسی فناوري اطالعاتواحد بیضا

5مهندسی فناوري ساخت و تولید - قالبسازيواحد بیضا

5مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برقواحد بیضا

5مهندسی فناوري شبکه هاي توزیع برقواحد بیضا

5مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقواحد بیضا

5مهندسی کامپیوترواحد بیضا

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد بیضا

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد بیضا

5مهندسی مکانیکواحد بیضا

5نرم افزار کامپیوترواحد بیضا

5نقشه کشی معماريواحد بیضا

5نقشه کشی معماري- معماريواحد بیضا

5الکتروتکنیکواحد بیله سوار

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد بیله سوار

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد بیله سوار



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5امور گمرکیواحد بیله سوار

5آموزش راهنمایی و مشاورهواحد بیله سوار

5آموزش زبان انگلیسیواحد بیله سوار

5تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد بیله سوار

5تربیت معلم آموزش ریاضیواحد بیله سوار

5تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد بیله سوار

5حسابداريواحد بیله سوار

5حقوقواحد بیله سوار

5حقوق - حقوق ثبتیواحد بیله سوار

5حقوق جزا و جرم شناسیواحد بیله سوار

5روان شناسیواحد بیله سوار

5روان شناسی عمومیواحد بیله سوار

5روانشناسیواحد بیله سوار

5روانشناسی عمومیواحد بیله سوار

5ریاضیواحد بیله سوار

5ساخت و تولیدواحد بیله سوار

5ساخت و تولید - ماشین افزارواحد بیله سوار

5ساختمانواحد بیله سوار

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد بیله سوار

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد بیله سوار

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد بیله سوار

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد بیله سوار

5علمی کاربردي برق - قدرتواحد بیله سوار

5علمی کاربردي حسابداريواحد بیله سوار

5علمی کاربردي عمران ـ سدوشبکهواحد بیله سوار

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد بیله سوار

5علوم تجربیواحد بیله سوار

5عمرانواحد بیله سوار

5قدرت -الکتروتکنیکواحد بیله سوار

5کاردانی امور گمرکیواحد بیله سوار

5کاردان فنی برق - قدرتواحد بیله سوار

5کاردانی حسابداريواحد بیله سوار

5کاردانی فنی برقواحد بیله سوار

5کاردانی فنی عمرانواحد بیله سوار

5کاردانی مدیریت گمرکیواحد بیله سوار

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد بیله سوار

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد بیله سوار

5مدیریت بازرگانیواحد بیله سوار

5مدیریت دولتیواحد بیله سوار

5مدیریت دولتی - خط مشی گذاري عمومیواحد بیله سوار

5مدیریت دولتی - مدیریت سیستمهاي اطالعاتیواحد بیله سوار

5مدیریت مالیواحد بیله سوار

5معماريواحد بیله سوار

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد بیله سوار



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی اجرایی عمرانواحد بیله سوار

5مهندسی برقواحد بیله سوار

واحد بیله سوار

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5سیستمهاي تحت شبکه

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد بیله سوار

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد بیله سوار

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد بیله سوار

5مهندسی تکنولوژي سخت افزار کامپیوترواحد بیله سوار

5مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزاري رایانهواحد بیله سوار

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد بیله سوار

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد بیله سوار

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد بیله سوار

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد بیله سوار

5مهندسی فناوري مخابرات - سوئیچ هاي شبکه ثابتواحد بیله سوار

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد بیله سوار

5مهندسی معماريواحد بیله سوار

5نرم افزار کامپیوترواحد بیله سوار

5نقشه کشی معماريواحد بیله سوار

5نقشه کشی معماري- معماريواحد بیله سوار

5زبان شناسی _ ناشنوائیواحد بین الملل فرشتگان

5طراحی لباسواحد بین الملل فرشتگان

5طراحی و ساخت طال و جواهرواحد بین الملل فرشتگان

5علوم ورزشیواحد بین الملل فرشتگان

5فتوگرافیک عکاسیواحد بین الملل فرشتگان

5فتوگرافیک گرافیکواحد بین الملل فرشتگان

5فناوري اطالعاتواحد بین الملل فرشتگان

5کاردانی حرفه اي هنرهاي تجسمی - عکاسیواحد بین الملل فرشتگان

5کاردانی حرفه اي هنرهاي تجسمی - گرافیکواحد بین الملل فرشتگان

5کاردانی فنی فناوري اطالعات - اینترنت و شبکه هاي گستردهواحد بین الملل فرشتگان

5کارشناسی حرفه اي عکاسی - تبلیغاتواحد بین الملل فرشتگان

5گرافیک-گرافیکواحد بین الملل فرشتگان

5مترجمی زبان اشاره ایرانیواحد بین الملل فرشتگان

5مترجمی زبان انگلیسیواحد بین الملل فرشتگان

5معماري داخلیواحد بین الملل فرشتگان

5مهندسی کامپیوترواحد بین الملل فرشتگان

5مهندسی معماريواحد بین الملل فرشتگان

5نقاشیواحد بین الملل فرشتگان

5آموزش زبان انگلیسیواحد بین المللی ارس

5برنامه ریزي درسیواحد بین المللی ارس

5بهداشت مواد غذاییواحد بین المللی ارس

5بیوشیمیواحد بین المللی ارس

5حسابداريواحد بین المللی ارس

5حقوق بین المللواحد بین المللی ارس



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5حقوق بین الملل عمومیواحد بین المللی ارس

5حقوق تجارت بین المللواحد بین المللی ارس

5حقوق ثبت اسناد و امالكواحد بین المللی ارس

5حقوق جزا و جرم شناسیواحد بین المللی ارس

5حقوق خصوصیواحد بین المللی ارس

5حقوق عمومیواحد بین المللی ارس

5حقوق مالی - اقتصاديواحد بین المللی ارس

5روابط بین المللواحد بین المللی ارس

5روان شناسیواحد بین المللی ارس

5روان شناسی بالینیواحد بین المللی ارس

5روان شناسی تربیتیواحد بین المللی ارس

5روان شناسی عمومیواحد بین المللی ارس

5زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد بین المللی ارس

5ژنتیکواحد بین المللی ارس

5شهرسازيواحد بین المللی ارس

5طراحی شهريواحد بین المللی ارس

5علوم ارتباطاتواحد بین المللی ارس

5علوم ارتباطات اجتماعیواحد بین المللی ارس

5علوم سیاسی - اندیشه هاي سیاسیواحد بین المللی ارس

5علوم و مهندسی صنایع غذایی - شیمی مواد غذاییواحد بین المللی ارس

5علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذاییواحد بین المللی ارس

5علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذاییواحد بین المللی ارس

5فناوري معماري - معماري بیونیکواحد بین المللی ارس

5فیزیولوژي ورزشیواحد بین المللی ارس

5فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستیواحد بین المللی ارس

5مالی - مهندسی مالیواحد بین المللی ارس

5مترجمی زبان انگلیسیواحد بین المللی ارس

5مدیریت امورشهريواحد بین المللی ارس

5مدیریت آموزشیواحد بین المللی ارس

5مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد بین المللی ارس

5مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابیواحد بین المللی ارس

5مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد بین المللی ارس

5مدیریت دولتی-مدیریت تطبیقی و توسعهواحد بین المللی ارس

5مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد بین المللی ارس

5مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیواحد بین المللی ارس

5مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانیواحد بین المللی ارس

5مدیریت صنعتی - استراتژي صنعتیواحد بین المللی ارس

5مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیاتواحد بین المللی ارس

5مدیریت صنعتی - تولید و عملیاتواحد بین المللی ارس

5مدیریت صنعتی - مدیریت سیستم هاواحد بین المللی ارس

5مدیریت کسب و کار - مالیواحد بین المللی ارس

5مدیریت ورزشیواحد بین المللی ارس

5مشاوره - مشاوره شغلیواحد بین المللی ارس

5معماريواحد بین المللی ارس



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)
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ترازرشتهواحد

5معماري داخلیواحد بین المللی ارس

5معماري منظرواحد بین المللی ارس

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد بین المللی ارس

5مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد بین المللی ارس

5مهندسی برق - کنترلواحد بین المللی ارس

5مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد بین المللی ارس

5مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد بین المللی ارس

5مهندسی عمران - زلزلهواحد بین المللی ارس

5مهندسی عمران - سازهواحد بین المللی ارس

5مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد بین المللی ارس

5مهندسی کامپیوترواحد بین المللی ارس

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد بین المللی ارس

5مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکزواحد بین المللی ارس

5مهندسی معماريواحد بین المللی ارس

5مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد بین المللی ارس

5مهندسی نقشه برداري - سنجش از دورواحد بین المللی ارس

5انرژي و معماريواحد بین المللی جلفا

5تربیت بدنیواحد بین المللی جلفا

5تربیت بدنی - مربیگريواحد بین المللی جلفا

5تکنولوژي معماريواحد بین المللی جلفا

5حقوق عمومیواحد بین المللی جلفا

5زیست شناسی -بیوشیمیواحد بین المللی جلفا

5علمی کاربردي حسابداريواحد بین المللی جلفا

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد بین المللی جلفا

5فناوري معماري - معماري دیجیتالواحد بین المللی جلفا

5مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد بین المللی جلفا

5مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد بین المللی جلفا

5مدیریت ثبت اسناد و امالكواحد بین المللی جلفا

5مهندسی برق ـ قدرتواحد بین المللی جلفا

5مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد بین المللی جلفا

5مهندسی معماريواحد بین المللی جلفا

5مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد بین المللی جلفا

5مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد بین المللی جلفا

5حسابداريواحد بین الملی خرمشهر

5حقوقواحد بین الملی خرمشهر

5علوم قضاییواحد بین الملی خرمشهر

5علوم و مهندسی باغبانیواحد بین الملی خرمشهر

5علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد بین الملی خرمشهر

5مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد بین الملی خرمشهر

5ارتباط تصویريواحد بین الملی خرمشهر - خلیج فارس

5الکترونیک عمومیواحد بین الملی خرمشهر - خلیج فارس

5الکتروتکنیکواحد بین الملی خرمشهر - خلیج فارس

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد بین الملی خرمشهر - خلیج فارس

5حسابداريواحد بین الملی خرمشهر - خلیج فارس



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)
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ترازرشتهواحد

5حقوقواحد بین الملی خرمشهر - خلیج فارس

5حقوق جزا و جرم شناسیواحد بین الملی خرمشهر - خلیج فارس

5حقوق خصوصیواحد بین الملی خرمشهر - خلیج فارس

5روانشناسی عمومیواحد بین الملی خرمشهر - خلیج فارس

5زراعت واصالح نباتاتواحد بین الملی خرمشهر - خلیج فارس

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد بین الملی خرمشهر - خلیج فارس

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد بین الملی خرمشهر - خلیج فارس

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد بین الملی خرمشهر - خلیج فارس

5علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیواحد بین الملی خرمشهر - خلیج فارس

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد بین الملی خرمشهر - خلیج فارس

5علوم تربیتی - برنامه ریزي آموزشیواحد بین الملی خرمشهر - خلیج فارس

5علوم قضاییواحد بین الملی خرمشهر - خلیج فارس

5علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد بین الملی خرمشهر - خلیج فارس

5فتوگرافیک گرافیکواحد بین الملی خرمشهر - خلیج فارس

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد بین الملی خرمشهر - خلیج فارس

5گرافیک-گرافیکواحد بین الملی خرمشهر - خلیج فارس

5مدیریت آموزشیواحد بین الملی خرمشهر - خلیج فارس

5مدیریت بازرگانیواحد بین الملی خرمشهر - خلیج فارس

5مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللیواحد بین الملی خرمشهر - خلیج فارس

5مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد بین الملی خرمشهر - خلیج فارس

5مکانیک خودروواحد بین الملی خرمشهر - خلیج فارس

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد بین الملی خرمشهر - خلیج فارس

واحد بین الملی خرمشهر - خلیج فارس

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5سیستمهاي تحت شبکه

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد بین الملی خرمشهر - خلیج فارس

5مهندسی سیستمهاي اقتصادي - اجتماعیواحد بین الملی خرمشهر - خلیج فارس

5مهندسی صنایع - مهندسی صنایعواحد بین الملی خرمشهر - خلیج فارس

5مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وريواحد بین الملی خرمشهر - خلیج فارس

5مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد بین الملی خرمشهر - خلیج فارس

5مهندسی فناوري ارتباطات و اطالعات ICT- دیتاواحد بین الملی خرمشهر - خلیج فارس

5مهندسی مالیواحد بین الملی خرمشهر - خلیج فارس

5نرم افزار کامپیوترواحد بین الملی خرمشهر - خلیج فارس

5اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد پارس آباد مغان

5الکترونیک عمومیواحد پارس آباد مغان

5الکتروتکنیکواحد پارس آباد مغان

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد پارس آباد مغان

5الکترونیکواحد پارس آباد مغان

5امور اداريواحد پارس آباد مغان

5امور بانکیواحد پارس آباد مغان

5امور زراعی و باغیواحد پارس آباد مغان

5امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیواحد پارس آباد مغان

5امور زراعی و باغی-تکنولوژي تولیدات زراعیواحد پارس آباد مغان

5آموزش دینی - عربیواحد پارس آباد مغان

5آموزش دینی و عربیواحد پارس آباد مغان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)
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ترازرشتهواحد

5آموزش زبان انگلیسیواحد پارس آباد مغان

5آموزش و پرورش ابتداییواحد پارس آباد مغان

5تاسیسات -تهویه مطبوعواحد پارس آباد مغان

5تربیت بدنیواحد پارس آباد مغان

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد پارس آباد مغان

5تربیت بدنی - مربیگريواحد پارس آباد مغان

5تربیت بدنی -مدیریتواحد پارس آباد مغان

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد پارس آباد مغان

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد پارس آباد مغان

5تربیت معلم آموزش ریاضیواحد پارس آباد مغان

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد پارس آباد مغان

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد پارس آباد مغان

5تکنولوژي آبیاريواحد پارس آباد مغان

5تولید و بهره برداري از گیاهان داروییواحد پارس آباد مغان

5تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد پارس آباد مغان

5جامعه شناسیواحد پارس آباد مغان

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد پارس آباد مغان

5حسابداريواحد پارس آباد مغان

5حسابداري- مالیاتیواحد پارس آباد مغان

5حسابداري - حسابرسیواحد پارس آباد مغان

5حسابداري -دولتیواحد پارس آباد مغان

5حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد پارس آباد مغان

5راهنمایی و مشاورهواحد پارس آباد مغان

5راهنمایی و مشاوره - مشاورهواحد پارس آباد مغان

5روان شناسیواحد پارس آباد مغان

5روانشناسیواحد پارس آباد مغان

5روانشناسی بالینیواحد پارس آباد مغان

5ریاضیواحد پارس آباد مغان

5ریاضی کاربردي ـ آنالیز عدديواحد پارس آباد مغان

5زبان وادبیات فارسیواحد پارس آباد مغان

5زراعتواحد پارس آباد مغان

5زراعت واصالح نباتاتواحد پارس آباد مغان

5ساختمانواحد پارس آباد مغان

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد پارس آباد مغان

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد پارس آباد مغان

5علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعواحد پارس آباد مغان

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد پارس آباد مغان

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد پارس آباد مغان

5علمی - کاربردي مربی بهداشت مدارسواحد پارس آباد مغان

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد پارس آباد مغان

5علمی کاربردي الکترونیکواحد پارس آباد مغان

5علمی کاربردي امور زراعی و باغی - تکنولوژي تولیدات زراعیواحد پارس آباد مغان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی کاربردي امورزراعی وباغی-تکنولوژي تولیدات باغیواحد پارس آباد مغان

5علمی کاربردي تولیدوبهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد پارس آباد مغان

5علمی کاربردي حسابداريواحد پارس آباد مغان

5علمی کاربردي ساختمانواحد پارس آباد مغان

5علمی کاربردي گرافیک- گرافیکواحد پارس آباد مغان

واحد پارس آباد مغان

علمی کاربردي ماشینهاي کشاورزي-مکانیزاسیون ماشینهاي 

5کشاورزي

5علمی کاربردي معماريواحد پارس آباد مغان

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد پارس آباد مغان

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد پارس آباد مغان

5علوم اجتماعی -جامعه شناسیواحد پارس آباد مغان

5علوم دامیواحد پارس آباد مغان

5علوم و مهندسی آبواحد پارس آباد مغان

5عمرانواحد پارس آباد مغان

5فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد پارس آباد مغان

5فناوري پرورش دامواحد پارس آباد مغان

5فناوري تولیدات باغیواحد پارس آباد مغان

5فناوري تولیدات زراعیواحد پارس آباد مغان

5قدرت -الکتروتکنیکواحد پارس آباد مغان

5کاردانی حرفه اي مکانیزاسیون کشاورزيواحد پارس آباد مغان

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد پارس آباد مغان

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد پارس آباد مغان

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد پارس آباد مغان

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد پارس آباد مغان

5کاردانی امور بانکیواحد پارس آباد مغان

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد پارس آباد مغان

5کاردانی حسابداريواحد پارس آباد مغان

5کاردانی علوم ورزشیواحد پارس آباد مغان

5کاردانی فنی برقواحد پارس آباد مغان

5کاردانی معماريواحد پارس آباد مغان

5کاردانی مکانیزاسیون کشاورزيواحد پارس آباد مغان

5کارهاي عمومی ساختمانواحد پارس آباد مغان

5کامپیوترواحد پارس آباد مغان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد پارس آباد مغان

5گرافیک-گرافیکواحد پارس آباد مغان

5گیاه پزشکیواحد پارس آباد مغان

5مدیریت اجراییواحد پارس آباد مغان

5مدیریت بازرگانیواحد پارس آباد مغان

5مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد پارس آباد مغان

5مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد پارس آباد مغان

5مدیریت دولتیواحد پارس آباد مغان

5مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیواحد پارس آباد مغان

5مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیواحد پارس آباد مغان

5مدیریت دولتی - مدیریت رفتار سازمانیواحد پارس آباد مغان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مدیریت صنعتیواحد پارس آباد مغان

5مدیریت کسب و کار - مالیواحد پارس آباد مغان

5مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد پارس آباد مغان

5مربی بهداشت مدارسواحد پارس آباد مغان

5مربی بهداشت مدارسواحد پارس آباد مغان

5مشاورهواحد پارس آباد مغان

5مشاوره - مشاوره خانوادهواحد پارس آباد مغان

5مشاوره و راهنماییواحد پارس آباد مغان

5معماريواحد پارس آباد مغان

5مکانیک خودروواحد پارس آباد مغان

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد پارس آباد مغان

5مهندسی فضاي سبز گرایش گیاهان زینتی در منظرواحد پارس آباد مغان

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد پارس آباد مغان

5مهندسی اجرایی عمرانواحد پارس آباد مغان

5مهندسی آبیاريواحد پارس آباد مغان

5مهندسی برقواحد پارس آباد مغان

5مهندسی برق- الکترونیکواحد پارس آباد مغان

5مهندسی برق ـ قدرتواحد پارس آباد مغان

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد پارس آباد مغان

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد پارس آباد مغان

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد پارس آباد مغان

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد پارس آباد مغان

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد پارس آباد مغان

5مهندسی تکنولوژي سخت افزار کامپیوترواحد پارس آباد مغان

5مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزاري رایانهواحد پارس آباد مغان

5مهندسی تکنولوژي عمران- نگهداري و بهره برداري سد و شبکهواحد پارس آباد مغان

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد پارس آباد مغان

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد پارس آباد مغان

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد پارس آباد مغان

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد پارس آباد مغان

5مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد پارس آباد مغان

5مهندسی تولیدات گیاهی- باغبانیواحد پارس آباد مغان

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد پارس آباد مغان

5مهندسی حرفه اي معماريواحد پارس آباد مغان

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد پارس آباد مغان

5مهندسی زراعتواحد پارس آباد مغان

5مهندسی علوم دامیواحد پارس آباد مغان

5مهندسی عمرانواحد پارس آباد مغان

5مهندسی عمران-مهندسی آبواحد پارس آباد مغان

5مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد پارس آباد مغان

5مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد پارس آباد مغان

5مهندسی عمران - مدیریت منابع آبواحد پارس آباد مغان

5مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد پارس آباد مغان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آبواحد پارس آباد مغان

5مهندسی عمران -آبواحد پارس آباد مغان

5مهندسی فناوري عمران - سد و شبکهواحد پارس آباد مغان

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد پارس آباد مغان

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد پارس آباد مغان

5مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد پارس آباد مغان

5مهندسی کشاورزي - علوم دامیواحد پارس آباد مغان

5مهندسی کشاورزي -زراعتواحد پارس آباد مغان

5مهندسی کشاورزي ـ آبواحد پارس آباد مغان

5نرم افزار کامپیوترواحد پارس آباد مغان

5نقشه برداريواحد پارس آباد مغان

5نقشه کشی معماريواحد پارس آباد مغان

5نقشه کشی معماري- معماريواحد پارس آباد مغان

5هنرهاي تجسمی ـ نقاشیواحد پارس آباد مغان

5آموزش زبان انگلیسیواحد پارس آباد مغان - پردیس اصالندوز

5تربیت بدنیواحد پارس آباد مغان - پردیس اصالندوز

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد پارس آباد مغان - پردیس اصالندوز

5حسابداريواحد پارس آباد مغان - پردیس اصالندوز

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد پارس آباد مغان - پردیس اصالندوز

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد پارس آباد مغان - پردیس اصالندوز

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد پارس آباد مغان - پردیس اصالندوز

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد پارس آباد مغان - پردیس اصالندوز

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد پارس آباد مغان - پردیس اصالندوز

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد پارس آباد مغان - پردیس اصالندوز

5مدیریت بازرگانیواحد پارس آباد مغان - پردیس اصالندوز

5نرم افزار کامپیوترواحد پارس آباد مغان - پردیس اصالندوز

5الکتروتکنیکواحد پارسیان

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد پارسیان

5آموزش و پرورش ابتداییواحد پارسیان

5حسابداريواحد پارسیان

5ساختمانواحد پارسیان

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد پارسیان

5صنایع شیمیاییواحد پارسیان

5صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییواحد پارسیان

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد پارسیان

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد پارسیان

5علمی - کاربردي صنایع شیمیایی - صنایع شیمیاییواحد پارسیان

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد پارسیان

5علمی کاربردي برق - قدرت گرایش تولیدواحد پارسیان

5علمی کاربردي حسابداريواحد پارسیان

5علمی کاربردي معماريواحد پارسیان

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد پارسیان

5علوم تربیتی ـ آموزش و پرورش پیش دبستانیواحد پارسیان

5عمرانواحد پارسیان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردان فنی شیمی - عملیات پتروشیمیواحد پارسیان

5کاردان فنی عملیات پتروشیمیواحد پارسیان

5کاردانی حسابداريواحد پارسیان

5کاردانی فنی برقواحد پارسیان

5کاردانی فنی عملیات پتروشیمیواحد پارسیان

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد پارسیان

5کامپیوترواحد پارسیان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد پارسیان

5معماريواحد پارسیان

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد پارسیان

5مهندسی اجرایی عمرانواحد پارسیان

5مهندسی برقواحد پارسیان

5مهندسی برق- الکترونیکواحد پارسیان

5مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتالواحد پارسیان

5مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد پارسیان

5مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد پارسیان

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد پارسیان

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد پارسیان

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد پارسیان

5مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیاییواحد پارسیان

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد پارسیان

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد پارسیان

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد پارسیان

5مهندسی حرفه اي صنایع شیمیاییواحد پارسیان

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد پارسیان

5مهندسی حرفه اي معماريواحد پارسیان

5مهندسی شیمیواحد پارسیان

5مهندسی شیمی - صنایع پاالیش ، پتروشیمی و گازواحد پارسیان

5مهندسی شیمی - طراحی فرآیندواحد پارسیان

5مهندسی شیمی - طراحی فرآیندواحد پارسیان

5مهندسی شیمی ـ مهندسی فرآیندواحد پارسیان

5مهندسی صنایعواحد پارسیان

5مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وريواحد پارسیان

5مهندسی صنایع - مهندسی صنایعواحد پارسیان

5مهندسی فناوري صنایع شیمیاییواحد پارسیان

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد پارسیان

5مهندسی کامپیوترواحد پارسیان

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد پارسیان

5نرم افزار کامپیوترواحد پارسیان

5آموزش زبان انگلیسیواحد پرند

5تربیت بدنی - مربیگريواحد پرند

5تربیت بدنی -مدیریتواحد پرند

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد پرند



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد پرند

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد پرند

5حسابداريواحد پرند

5حقوقواحد پرند

5حقوق - حقوق ثبتیواحد پرند

5زبان فرانسه شاخه مترجمیواحد پرند

5زبان وادبیات انگلیسیواحد پرند

5علمی کاربردي حسابداريواحد پرند

5علوم قضاییواحد پرند

5علوم و مهندسی محیط زیستواحد پرند

5علوم ورزشیواحد پرند

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد پرند

5کاردانی علوم ورزشیواحد پرند

5کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد پرند

5مترجمی زبان انگلیسیواحد پرند

5محیط زیستواحد پرند

5مدیریت اجراییواحد پرند

5مدیریت دولتیواحد پرند

5مدیریت فناوري اطالعات - سیستم هاي اطالعاتی پیشرفتهواحد پرند

5مدیریت فناوري اطالعات - سیستمهاي اطالعاتی پیشرفتهواحد پرند

5مدیریت کسب و کار - بازاریابیواحد پرند

5مدیریت کسب و کار - مالیواحد پرند

5مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد پرند

5مهندسی فضاي سبزواحد پرند

5مهندسی منابع طبیعی - محیط زیستواحد پرند

5پزشکیواحد پزشکی تهران - پردیس خودگردان کیش

5دندانپزشکیواحد پزشکی تهران - پردیس خودگردان کیش

5ادیان و عرفانواحد تاکستان

5الهیات و معارف اسالمیواحد تاکستان

5الهیات و معارف اسالمی - ادیان و عرفانواحد تاکستان

5الهیات و معارف اسالمی - تاریخ و تمدن ملل اسالمیواحد تاکستان

5الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد تاکستان

5امور تربیتیواحد تاکستان

5اموردولتیواحد تاکستان

5آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی - امدادگر ورزشیواحد تاکستان

5آموزش ابتداییواحد تاکستان

5آموزش دینی و عربیواحد تاکستان

5آموزش زبان انگلیسیواحد تاکستان

5آموزش و پرورش ابتداییواحد تاکستان

5پرستاريواحد تاکستان

5تاریخ و تمدن ملل اسالمیواحد تاکستان

5تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشواحد تاکستان

5تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش - تعلیم و تربیت اسالمیواحد تاکستان

5تربیت بدنیواحد تاکستان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد تاکستان

5تربیت بدنی - مربیگريواحد تاکستان

5تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد تاکستان

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد تاکستان

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد تاکستان

5تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد تاکستان

5تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد تاکستان

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد تاکستان

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد تاکستان

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد تاکستان

5تربیت معلم کودکان استثنایی عقب مانده ذهنیواحد تاکستان

5حسابداريواحد تاکستان

5حقوقواحد تاکستان

5حقوق جزا و جرم شناسیواحد تاکستان

5حقوق خصوصیواحد تاکستان

5دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد تاکستان

5دبیري زبان انگلیسیواحد تاکستان

5دبیري زبان وادبیات فارسیواحد تاکستان

5دینی وعربیواحد تاکستان

5راهنمایی و مشاوره - مشاورهواحد تاکستان

5روان شناسیواحد تاکستان

5روانشناسیواحد تاکستان

5روانشناسی - روانشناسی عمومیواحد تاکستان

5روانشناسی عمومیواحد تاکستان

5زبان انگلیسیواحد تاکستان

5زبان شناسیواحد تاکستان

5زبان شناسی _ محضواحد تاکستان

5زبان شناسی همگانیواحد تاکستان

5زبان وادبیات فارسیواحد تاکستان

5زبانشناسی همگانیواحد تاکستان

5علمی کاربردي حسابداريواحد تاکستان

5علمی کاربردي راهنماي آموزشیواحد تاکستان

5علمی کاربردي گرافیک- گرافیکواحد تاکستان

5علمی کاربردي مترجمی زبان انگلیسیواحد تاکستان

5علمی کاربردي معماريواحد تاکستان

5علوم تربیتیواحد تاکستان

5علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد تاکستان

5علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد تاکستان

5علوم سیاسیواحد تاکستان

5علوم سیاسی - اندیشه سیاسیواحد تاکستان

5علوم سیاسی - اندیشه هاي سیاسیواحد تاکستان

5علوم قضاییواحد تاکستان

5علوم ورزشیواحد تاکستان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علوم ورزشی - علوم زیستی ورزشواحد تاکستان

5فتوگرافیک گرافیکواحد تاکستان

5فقه و حقوق اسالمیواحد تاکستان

5فقه و حقوق جزاواحد تاکستان

5فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد تاکستان

5کاردانی آموزش دینی و عربیواحد تاکستان

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد تاکستان

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد تاکستان

5کاردانی آموزش و پرورش کودکان استثناییواحد تاکستان

5کاردانی علوم ورزشیواحد تاکستان

5کاردانی مترجمی زبان انگلیسیواحد تاکستان

5کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد تاکستان

5کارشناسی حرفه اي گرافیک - تصویرسازيواحد تاکستان

5کودکان استثنایی (عقب ماندگان ذهنی)واحد تاکستان

5گرافیکواحد تاکستان

5گرافیک-گرافیکواحد تاکستان

5گرافیک - تصویر سازيواحد تاکستان

5مترجمی زبان انگلیسیواحد تاکستان

5مدیریت آموزشیواحد تاکستان

5مدیریت بازرگانیواحد تاکستان

5مدیریت دولتیواحد تاکستان

5مدیریت وبرنامه ریزي آموزشیواحد تاکستان

5مدیریت ورزشیواحد تاکستان

5مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزشواحد تاکستان

5مشاورهواحد تاکستان

5معارف اسالمیواحد تاکستان

5معماريواحد تاکستان

5مهندسی معماريواحد تاکستان

5هنرهاي تجسمی - گرافیکواحد تاکستان

5پرستاريواحد تاکستان-ظرفیت مازاد خودگردان

5الکتروتکنیکواحد تالش

5آموزش زبان انگلیسیواحد تالش

5تربیت بدنیواحد تالش

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد تالش

5تربیت معلم آموزش ریاضیواحد تالش

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد تالش

5تکنولوژي شیالتواحد تالش

5حسابداريواحد تالش

5حقوقواحد تالش

5حقوق - حقوق ثبتیواحد تالش

5روان شناسیواحد تالش

5روانشناسیواحد تالش

5شیالتواحد تالش

5شیالت - تکثیر و پرورش آبزیانواحد تالش



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد تالش

5علمی کاربردي حسابداريواحد تالش

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد تالش

5علوم و مهندسی شیالتواحد تالش

5علوم و مهندسی شیالت - تکثیر و پرورش آبزیانواحد تالش

5علوم و مهندسی شیالت - فرآوري محصوالت شیالتیواحد تالش

5علوم و مهندسی محیط زیستواحد تالش

5عمرانواحد تالش

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد تالش

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد تالش

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد تالش

5کاردانی حسابداريواحد تالش

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد تالش

5کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد تالش

5کامپیوترواحد تالش

5محیط زیستواحد تالش

5مدیریت بازرگانیواحد تالش

5مدیریت دولتیواحد تالش

5معماريواحد تالش

5مکانیک خودروواحد تالش

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد تالش

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد تالش

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد تالش

5مهندسی منابع طبیعی-فرآوري محصوالت شیالتیواحد تالش

5مهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیانواحد تالش

5مهندسی منابع طبیعی - شیالتواحد تالش

5مهندسی منابع طبیعی - شیالت گرایش تکثیر و پرورش آبزیانواحد تالش

5مهندسی منابع طبیعی - محیط زیستواحد تالش

5نرم افزار کامپیوترواحد تالش

5نقشه کشی معماري- معماريواحد تالش

5الکتروتکنیکواحد تایباد

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد تایباد

5امور مالی و مالیاتیواحد تایباد

5آموزش ابتداییواحد تایباد

5آموزش زبان انگلیسیواحد تایباد

5آموزش و پرورش ابتداییواحد تایباد

5تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد تایباد

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد تایباد

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد تایباد

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد تایباد

5تکنولوژي آموزشیواحد تایباد

5تکنولوژي تولیدات دامیواحد تایباد

5حسابداريواحد تایباد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5حقوقواحد تایباد

5حقوق جزا و جرم شناسیواحد تایباد

5حقوق خصوصیواحد تایباد

5دینی وعربیواحد تایباد

5زبان و ادبیات فارسی - ادبیات کودك و نوجوانواحد تایباد

5زبان وادبیات فارسیواحد تایباد

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد تایباد

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد تایباد

5علمی کاربردي برق - قدرتواحد تایباد

5علمی کاربردي حسابداريواحد تایباد

5علمی کاربردي سخت افزارکامپیوترواحد تایباد

5علمی کاربردي عمران ـ سدوشبکهواحد تایباد

5علمی کاربردي مترجمی زبان انگلیسیواحد تایباد

5علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد تایباد

5علوم تربیتی - برنامه ریزي آموزشیواحد تایباد

5علوم تربیتی - تکنولوژي آموزشیواحد تایباد

5کاردان فنی برق - قدرتواحد تایباد

5کاردان فنی عمران ـ نقشه برداري ( ژئودزي)واحد تایباد

5کاردان فنی قدرتواحد تایباد

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد تایباد

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد تایباد

5کاردانی حسابداريواحد تایباد

5کاردانی سخت افزار کامپیوترواحد تایباد

5کاردانی فنی برقواحد تایباد

5کامپیوترواحد تایباد

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد تایباد

5مدیریت آموزشیواحد تایباد

5مهندسی تکنولوژي نقشه برداريواحد تایباد

5مهندسی فناوري عمران - نقشه برداريواحد تایباد

5نرم افزار کامپیوترواحد تایباد

5نقشه برداري - ژئودزيواحد تایباد

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد تبریز - محل تشکیل کالس مرکز سردرود

5ادبیات نمایشیواحد تربت جام

5ارتباط تصویريواحد تربت جام

5الکترونیک عمومیواحد تربت جام

5الکتروتکنیکواحد تربت جام

5امور زراعی و باغیواحد تربت جام

5بازیگريواحد تربت جام

5تربیت معلم آموزش ریاضیواحد تربت جام

5تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد تربت جام

5تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد تربت جام

5تئاتر - ادبیات نمایشیواحد تربت جام

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد تربت جام

5ریاضیواحد تربت جام



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5زراعت واصالح نباتاتواحد تربت جام

5ساختمانهاي بتنیواحد تربت جام

5سخت افزار کامپیوترواحد تربت جام

5علمی - کاربردي گرافیکواحد تربت جام

5علمی کاربردي ارتباط تصویريواحد تربت جام

5علمی کاربردي تولیدوبهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد تربت جام

5علمی کاربردي عمران ـ سدوشبکهواحد تربت جام

5علمی کاربردي گرافیک- گرافیکواحد تربت جام

5علمی کاربردي معماريواحد تربت جام

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد تربت جام

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد تربت جام

5علوم باغبانی-فیزیولوژي و اصالح گیاهان دارویی، ادویه اي و عطريواحد تربت جام

5علوم کامپیوترواحد تربت جام

5علوم کامپیوترواحد تربت جام

5علوم و مهندسی آبخیز - آبخیزداري شهريواحد تربت جام

5علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان داروییواحد تربت جام

5عمرانواحد تربت جام

5فناوري تولیدات باغیواحد تربت جام

5کاردان فنی عمران-زیرسازي راهواحد تربت جام

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد تربت جام

5کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد تربت جام

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد تربت جام

5کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد تربت جام

5کاردانی گرافیکواحد تربت جام

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد تربت جام

5کاردانی هنرهاي نمایشیواحد تربت جام

5کارهاي عمومی ساختمانواحد تربت جام

5گرافیک-گرافیکواحد تربت جام

5مرتع و آبخیز داريواحد تربت جام

5معماريواحد تربت جام

5مکانیک خودروواحد تربت جام

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد تربت جام

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد تربت جام

5مهندسی اجرایی عمرانواحد تربت جام

5مهندسی آبخیزداريواحد تربت جام

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد تربت جام

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد تربت جام

5مهندسی تکنولوژي عمران- آب و فاضالبواحد تربت جام

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد تربت جام

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد تربت جام

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد تربت جام

5مهندسی تولیدات گیاهی- باغبانیواحد تربت جام

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد تربت جام



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی حرفه اي معماريواحد تربت جام

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد تربت جام

5مهندسی طبیعتواحد تربت جام

5مهندسی عمرانواحد تربت جام

5مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد تربت جام

5مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد تربت جام

5مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد تربت جام

5مهندسی فضاي سبزواحد تربت جام

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد تربت جام

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد تربت جام

5مهندسی کامپیوترواحد تربت جام

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد تربت جام

واحد تربت جام

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح 

5گیاهان دارویی، ادویه اي و عطري

5مهندسی کشاورزي - مکانیک ماشینهاي کشاورزيواحد تربت جام

5مهندسی مکانیکواحد تربت جام

5مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد تربت جام

5مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد تربت جام

5مهندسی منابع طبیعی-آبخیزداريواحد تربت جام

5مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداريواحد تربت جام

5نرم افزار کامپیوترواحد تربت جام

5نقشه کشی عمومیواحد تربت جام

5نمایش - بازیگريواحد تربت جام

5هنرهاي نمایشی- کارگردانیواحد تربت جام

5الکترونیک عمومیواحد تربت حیدریه

5الکتروتکنیکواحد تربت حیدریه

5الکترونیکواحد تربت حیدریه

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد تربت حیدریه

5برق صنعتیواحد تربت حیدریه

5تکنولوژي مواد غذاییواحد تربت حیدریه

5ساختمانواحد تربت حیدریه

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد تربت حیدریه

5ساختمانهاي بتنیواحد تربت حیدریه

5سخت افزار کامپیوترواحد تربت حیدریه

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد تربت حیدریه

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد تربت حیدریه

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد تربت حیدریه

5علمی کاربردي برق - قدرتواحد تربت حیدریه

5علمی کاربردي برق صنعتیواحد تربت حیدریه

5علمی کاربردي معماريواحد تربت حیدریه

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد تربت حیدریه

5عمرانواحد تربت حیدریه

5کاردان فنی الکترونیکواحد تربت حیدریه

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد تربت حیدریه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردان فنی برق - مخابراتواحد تربت حیدریه

5کاردان فنی برق ـ الکتروتکنیکواحد تربت حیدریه

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد تربت حیدریه

5کاردان فنی عمران -نقشه برداريواحد تربت حیدریه

5کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد تربت حیدریه

5کاردان فنی عمران ـ نقشه برداري ( ژئودزي)واحد تربت حیدریه

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد تربت حیدریه

5کاردان فنی مخابراتواحد تربت حیدریه

5کاردانی فنی برقواحد تربت حیدریه

5کاردانی فنی برق - برق صنعتیواحد تربت حیدریه

5کاردانی فنی مخابراتواحد تربت حیدریه

5کاردانی فنی معماري _ معماري شهريواحد تربت حیدریه

5کاردانی معماريواحد تربت حیدریه

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد تربت حیدریه

5کاردانی نقشه برداريواحد تربت حیدریه

5کارهاي عمومی ساختمانواحد تربت حیدریه

5معماريواحد تربت حیدریه

5مکانیک خودروواحد تربت حیدریه

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد تربت حیدریه

5مهندسی اجرایی عمرانواحد تربت حیدریه

5مهندسی اکتشاف نفتواحد تربت حیدریه

5مهندسی برقواحد تربت حیدریه

5مهندسی برق- الکترونیکواحد تربت حیدریه

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد تربت حیدریه

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد تربت حیدریه

5مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد تربت حیدریه

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد تربت حیدریه

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد تربت حیدریه

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد تربت حیدریه

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد تربت حیدریه

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد تربت حیدریه

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد تربت حیدریه

5مهندسی تکنولوژي مخابرات - سوئیچ هاي شبکه ثابتواحد تربت حیدریه

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد تربت حیدریه

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد تربت حیدریه

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد تربت حیدریه

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد تربت حیدریه

5مهندسی حرفه اي معماريواحد تربت حیدریه

5مهندسی رباتیکواحد تربت حیدریه

5مهندسی عمرانواحد تربت حیدریه

5مهندسی عمران-خاكواحد تربت حیدریه

5مهندسی عمران-مهندسی آبواحد تربت حیدریه

5مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد تربت حیدریه

5مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد تربت حیدریه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی عمران - سازهواحد تربت حیدریه

5مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد تربت حیدریه

5مهندسی عمران -آبواحد تربت حیدریه

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد تربت حیدریه

5مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقواحد تربت حیدریه

5مهندسی فناوري مخابرات - سوئیچ هاي شبکه ثابتواحد تربت حیدریه

5مهندسی کامپیوترواحد تربت حیدریه

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد تربت حیدریه

5مهندسی معماريواحد تربت حیدریه

5مهندسی نفتواحد تربت حیدریه

5مهندسی نفت - اکتشاف نفتواحد تربت حیدریه

5نرم افزار کامپیوترواحد تربت حیدریه

5نقشه برداريواحد تربت حیدریه

5نقشه کشی معماريواحد تربت حیدریه

5نقشه کشی معماري- معماريواحد تربت حیدریه

5آموزش زبان انگلیسیواحد تفت

5تربیت بدنیواحد تفت

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد تفت

5تربیت بدنی - مربیگريواحد تفت

5تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشیواحد تفت

5تربیت بدنی و علوم ورزشی -فیزیولوژي ورزشیواحد تفت

5تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد تفت

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد تفت

5تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد تفت

5تربیت معلم آموزش ریاضیواحد تفت

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد تفت

5حسابداريواحد تفت

5حقوقواحد تفت

5حقوق جزا و جرم شناسیواحد تفت

5حقوق خصوصیواحد تفت

5حقوق عمومیواحد تفت

5رفتار حرکتی - رشد حرکتیواحد تفت

5رفتار حرکتی - یادگیري و کنترل حرکتیواحد تفت

5ریاضیواحد تفت

5سازهواحد تفت

5صنایع شیمیایی معدنیواحد تفت

5علمی کاربردي برق - قدرتواحد تفت

5علمی کاربردي حسابداريواحد تفت

5علمی کاربردي معماريواحد تفت

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد تفت

5علوم و مهندسی آبواحد تفت

5علوم ورزشیواحد تفت

5علوم ورزشی - علوم انسانی ورزشواحد تفت

5علوم ورزشی - علوم زیستی ورزشواحد تفت



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزشواحد تفت

5علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزشواحد تفت

5فیزیولوژي ورزشیواحد تفت

5فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستیواحد تفت

5کاردان فنی برق - قدرتواحد تفت

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد تفت

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد تفت

5کاردانی حسابداريواحد تفت

5کاردانی علوم ورزشیواحد تفت

5کاردانی فنی برقواحد تفت

5کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد تفت

5کارهاي عمومی ساختمانواحد تفت

5مترجمی زبان انگلیسیواحد تفت

5مدیریت ورزشیواحد تفت

5مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزش هاي تفریحیواحد تفت

5مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزشهاي تفریحیواحد تفت

5معماريواحد تفت

5مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکیواحد تفت

5مهندسی اجرایی عمرانواحد تفت

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد تفت

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد تفت

5مهندسی برق ـ قدرتواحد تفت

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد تفت

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد تفت

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد تفت

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد تفت

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد تفت

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد تفت

5مهندسی تکنولوژي نقشه برداريواحد تفت

5مهندسی شهرسازيواحد تفت

5مهندسی شیمیواحد تفت

5مهندسی شیمی - صنایع شیمیایی معدنیواحد تفت

5مهندسی عمرانواحد تفت

5مهندسی عمران-خاكواحد تفت

5مهندسی عمران-مهندسی آبواحد تفت

5مهندسی عمران - زلزلهواحد تفت

5مهندسی عمران - ژئودزيواحد تفت

5مهندسی عمران - سازهواحد تفت

5مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد تفت

5مهندسی عمران - مهندسی زلزلهواحد تفت

5مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد تفت

5مهندسی عمران - نقشه برداريواحد تفت



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی عمران -راهواحد تفت

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد تفت

5مهندسی فناوري عمران - نقشه برداريواحد تفت

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد تفت

5مهندسی کامپیوترواحد تفت

5مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد تفت

5مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد تفت

5مهندسی معماريواحد تفت

5مهندسی نقشه برداريواحد تفت

5مهندسی نقشه برداري - ژئودزيواحد تفت

5نقشه برداريواحد تفت

5الکترونیک عمومیواحد تفرش

5الکتروتکنیکواحد تفرش

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد تفرش

5الکترونیکواحد تفرش

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد تفرش

5امور بانکیواحد تفرش

5آمارواحد تفرش

5تربیت بدنی - مربیگريواحد تفرش

5تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد تفرش

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد تفرش

5تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد تفرش

5حسابداريواحد تفرش

5روان شناسیواحد تفرش

5روان شناسی عمومیواحد تفرش

5روانشناسیواحد تفرش

5روانشناسی - روانشناسی عمومیواحد تفرش

5روانشناسی عمومیواحد تفرش

5ریاضی - ریاضیات صنعتیواحد تفرش

5سازهواحد تفرش

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد تفرش

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد تفرش

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد تفرش

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد تفرش

5علمی کاربردي حسابداريواحد تفرش

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد تفرش

5علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگانیواحد تفرش

5علوم تربیتیواحد تفرش

5علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد تفرش

5علوم کامپیوترواحد تفرش

5علوم کامپیوتر - سیستم هاي کامپیوتريواحد تفرش

5علوم کامپیوتر - سیستم هاي هوشمندواحد تفرش

5علوم کامپیوتر - محاسبات نرم و هوش مصنوعیواحد تفرش

5علوم ورزشیواحد تفرش



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردان فنی الکترونیکواحد تفرش

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد تفرش

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد تفرش

5کاردان فنی برق - مخابراتواحد تفرش

5کاردان فنی ساختمانهاي بتنیواحد تفرش

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد تفرش

5کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد تفرش

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد تفرش

5کاردانی حسابداريواحد تفرش

5کاردانی فنی برقواحد تفرش

5کاردانی فنی مخابراتواحد تفرش

5کارهاي عمومی ساختمانواحد تفرش

5کامپیوترواحد تفرش

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد تفرش

5مترجمی زبان انگلیسیواحد تفرش

5مدیریت اجراییواحد تفرش

5مدیریت امور بانکیواحد تفرش

5مدیریت بازرگانیواحد تفرش

5مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد تفرش

5مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد تفرش

5مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد تفرش

5مدیریت صنعتیواحد تفرش

5مدیریت کسب و کار - استراتژيواحد تفرش

5مدیریت کسب و کار - سیستم هاي اطالعاتی و فناوري اطالعاتواحد تفرش

5مدیریت وبرنامه ریزي آموزشیواحد تفرش

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد تفرش

5مهندسی اجرایی عمرانواحد تفرش

5مهندسی برقواحد تفرش

5مهندسی برق- الکترونیکواحد تفرش

5مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتالواحد تفرش

5مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد تفرش

5مهندسی برق - کنترلواحد تفرش

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد تفرش

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد تفرش

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد تفرش

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد تفرش

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد تفرش

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد تفرش

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد تفرش

5مهندسی حرفه اي معماريواحد تفرش

5مهندسی صنایعواحد تفرش

5مهندسی صنایع - سیستم هاي کالنواحد تفرش

5مهندسی عمرانواحد تفرش



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی عمران - سازهواحد تفرش

5مهندسی عمران - نقشه برداريواحد تفرش

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد تفرش

5مهندسی فناوري اطالعاتواحد تفرش

5مهندسی فناوري اطالعات - تجارت الکترونیکیواحد تفرش

5مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي ارتباطی و کامپیوتريواحد تفرش

5مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي کامپیوتريواحد تفرش

5مهندسی کامپیوترواحد تفرش

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد تفرش

5مهندسی کامپیوتر - شبکه هاي کامپیوتريواحد تفرش

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد تفرش

5مهندسی مکانیکواحد تفرش

5مهندسی نقشه برداريواحد تفرش

5نرم افزار کامپیوترواحد تفرش

5نقشه کشی عمومیواحد تفرش

5نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد تفرش

5نقشه کشی معماري- معماريواحد تفرش

5ادبیات نمایشیواحد تنکابن

5ارتباط تصویريواحد تنکابن

5ارتباط تصویري- ارتباط تصویريواحد تنکابن

5ارتباط تصویري - گرافیکواحد تنکابن

5الکتروتکنیکواحد تنکابن

5ایمنی صنعتی و محیط کارواحد تنکابن

5بازیگريواحد تنکابن

5تعمیر و نگهداري تجهیزات پزشکیواحد تنکابن

5تعمیر و نگهداري تجهیزات پزشکی - آزمایشگاه تشخیص پزشکیواحد تنکابن

5تلویزیون و هنرهاي دیجیتالواحد تنکابن

5تلویزیون و هنرهاي دیجیتالیواحد تنکابن

5چرم و پوستواحد تنکابن

5صنایع - ایمنی صنعتیواحد تنکابن

5صنایع فلزي - صنایع فلزيواحد تنکابن

5صنایع نساجی-صنایع نساجیواحد تنکابن

5طراحی صحنهواحد تنکابن

5طراحی صنعتیواحد تنکابن

5علمی - کاربردي صنایع فلزي - صنایع فلزيواحد تنکابن

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد تنکابن

5علمی کاربردي بهینه سازي مصرف انرژي - ساختمانواحد تنکابن

واحد تنکابن

علمی کاربردي تعمیر و نگهداري تجهیزات پزشکی-آزمایشگاه 

5تشخیص پزشکی

5علمی کاربردي گرافیک- گرافیکواحد تنکابن

5علمی کاربردي معلم فنی صنایع شیمیاییواحد تنکابن

5علمی کاربردي معماريواحد تنکابن



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علوم مهندسیواحد تنکابن

5عمرانواحد تنکابن

5فتوگرافیک گرافیکواحد تنکابن

5فیلم سازي _ تدوینواحد تنکابن

5فیلم سازي _ عکاسی و فیلمبرداريواحد تنکابن

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد تنکابن

5کاردانی صنایع - ایمنی صنعتیواحد تنکابن

واحد تنکابن

کاردانی فنی تجهیزات پزشکی - تجهیزات آزمایشگاه تشخیص 

5پزشکی

5کارشناسی حرفه اي گرافیک - تصویرسازيواحد تنکابن

5کارگردانیواحد تنکابن

5کارگردانی نمایشواحد تنکابن

5گرافیکواحد تنکابن

5گرافیک-گرافیکواحد تنکابن

5گرافیک - تصویر سازيواحد تنکابن

5متالورژيواحد تنکابن

5متالورژي-ریخته گريواحد تنکابن

5محیط زیستواحد تنکابن

5محیط زیستواحد تنکابن

5معلم فنی صنایع شیمیاییواحد تنکابن

5معماريواحد تنکابن

5مکانیک خودروواحد تنکابن

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد تنکابن

5مهندسی اجرایی عمرانواحد تنکابن

5مهندسی آب و فاضالب - عمران آب و فاضالبواحد تنکابن

5مهندسی برقواحد تنکابن

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد تنکابن

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد تنکابن

5مهندسی برق ـ قدرتواحد تنکابن

5مهندسی پزشکیواحد تنکابن

5مهندسی پزشکی-بیومتریالواحد تنکابن

5مهندسی پزشکی - بافتواحد تنکابن

5مهندسی پزشکی - مهندسی بافتواحد تنکابن

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد تنکابن

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد تنکابن

5مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیاییواحد تنکابن

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد تنکابن

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد تنکابن

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد تنکابن

5مهندسی تکنولوژي نقشه برداريواحد تنکابن

5مهندسی حرفه اي ایمنی صنعتیواحد تنکابن

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد تنکابن

5مهندسی حرفه اي معماريواحد تنکابن

5مهندسی صنایعواحد تنکابن



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی صنایع - بهینه سازي سیستم هاواحد تنکابن

5مهندسی صنایع - مهندسی صنایعواحد تنکابن

5مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وريواحد تنکابن

5مهندسی عمرانواحد تنکابن

5مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد تنکابن

5مهندسی عمران-مهندسی سواحل، بنادر و سازه هاي دریاییواحد تنکابن

5مهندسی عمران - سواحل ، بنادر و سازه هاي دریاییواحد تنکابن

5مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد تنکابن

5مهندسی عمران - مهندسی محیط زیستواحد تنکابن

5مهندسی فناوري عمران - نقشه برداريواحد تنکابن

5مهندسی متالورژي و مواد - متالورژي صنعتیواحد تنکابن

5مهندسی محیط زیست ـ آب و فاضالبواحد تنکابن

5مهندسی مواد و متالورژيواحد تنکابن

5نرم افزار کامپیوترواحد تنکابن

5نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد تنکابن

5نقشه کشی معماريواحد تنکابن

5نقشه کشی معماري- معماريواحد تنکابن

5نمایشواحد تنکابن

5نمایش- کارگردانیواحد تنکابن

5نمایش - ادبیات نمایشیواحد تنکابن

5نمایش - بازیگريواحد تنکابن

5نمایش - تئاترواحد تنکابن

5نمایش - صحنه آراییواحد تنکابن

5نمایش - نمایش عروسکیواحد تنکابن

5هنرهاي نمایشیواحد تنکابن

5هنرهاي نمایشی- بازیگريواحد تنکابن

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد تویسرکان

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد تویسرکان

5الکترونیکواحد تویسرکان

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد تویسرکان

5آمارواحد تویسرکان

5آموزش علوم تجربیواحد تویسرکان

5تربیت معلم آموزش ریاضیواحد تویسرکان

5تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد تویسرکان

5تکنولوژي مرتع و آبخیزداريواحد تویسرکان

5دبیري علوم تجربیواحد تویسرکان

5ریاضیواحد تویسرکان

5ریاضی - ریاضی کاربرديواحد تویسرکان

5ریاضیات و کاربردهاواحد تویسرکان

5شیمیواحد تویسرکان

5شیمی- کاربرديواحد تویسرکان

5شیمی- محضواحد تویسرکان

5شیمی -شیمی آلیواحد تویسرکان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5شیمی -شیمی معدنیواحد تویسرکان

5شیمی کاربرديواحد تویسرکان

5شیمی گرایش فناوري اطالعاتواحد تویسرکان

5شیمی محضواحد تویسرکان

5صنایع شیمیاییواحد تویسرکان

5صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییواحد تویسرکان

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد تویسرکان

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد تویسرکان

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد تویسرکان

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد تویسرکان

5علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیواحد تویسرکان

5علمی کاربردي برق - الکترونیک وابزار دقیقواحد تویسرکان

5علمی کاربردي برق - قدرتواحد تویسرکان

5علمی کاربردي گرافیک- گرافیکواحد تویسرکان

5علمی کاربردي معماريواحد تویسرکان

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد تویسرکان

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد تویسرکان

5علوم تجربیواحد تویسرکان

5فیزیکواحد تویسرکان

5فیزیک - اتمیواحد تویسرکان

5فیزیک - حالت جامدواحد تویسرکان

5فیزیک - هسته ايواحد تویسرکان

5کاربردي مخابرات گرایش انتقالواحد تویسرکان

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد تویسرکان

5کاردان فنی برق - مخابراتواحد تویسرکان

5کاردان فنی عمران-زیرسازي راهواحد تویسرکان

5کاردان فنی عمران - روسازي راهواحد تویسرکان

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد تویسرکان

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد تویسرکان

5کاردانی فنی کامپیوتر - سیستم هاي کامپیوتريواحد تویسرکان

5کاردانی معماريواحد تویسرکان

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد تویسرکان

5کارهاي عمومی ساختمانواحد تویسرکان

5کامپیوترواحد تویسرکان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد تویسرکان

5گرافیک-گرافیکواحد تویسرکان

5معماريواحد تویسرکان

5مکانیک خودروواحد تویسرکان

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد تویسرکان

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد تویسرکان

5مهندسی اپتیک و لیزرواحد تویسرکان

5مهندسی اجرایی عمرانواحد تویسرکان

5مهندسی برقواحد تویسرکان

5مهندسی برق- الکترونیکواحد تویسرکان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد تویسرکان

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد تویسرکان

5مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد تویسرکان

5مهندسی برق ـ قدرتواحد تویسرکان

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد تویسرکان

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد تویسرکان

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد تویسرکان

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد تویسرکان

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد تویسرکان

5مهندسی تکنولوژي مخابرات- انتقالواحد تویسرکان

5مهندسی تکنولوژي مخابرات- سوئیچواحد تویسرکان

5مهندسی تکنولوژي مخابرات - سوئیچ هاي شبکه ثابتواحد تویسرکان

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد تویسرکان

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد تویسرکان

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد تویسرکان

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد تویسرکان

5مهندسی حرفه اي معماريواحد تویسرکان

5مهندسی رباتیکواحد تویسرکان

5مهندسی عمرانواحد تویسرکان

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد تویسرکان

5مهندسی کامپیوترواحد تویسرکان

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد تویسرکان

5مهندسی معماريواحد تویسرکان

5مهندسی مکاترونیکواحد تویسرکان

5مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولیدواحد تویسرکان

5مهندسی مکانیکواحد تویسرکان

5مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد تویسرکان

5نرم افزار کامپیوترواحد تویسرکان

5نقشه کشی معماري- معماريواحد تویسرکان

5مدیریت خدمات بهداشتی و درمانیواحد تهران جنوب

5آموزش زبان انگلیسیواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5آموزش شیمیواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5برنامه ریزي شهريواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5حسابداريواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5حقوقواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5حقوق بین المللواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5حقوق بین الملل عمومیواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5حقوق جزا و جرم شناسیواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5حقوق خصوصیواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5روابط بین المللواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5روانشناسی بالینیواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5روانشناسی سالمتواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5روانشناسی شخصیتواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5روانشناسی عمومیواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5شهرسازيواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5طراحی شهريواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5علوم سیاسی- سیاست گذاري عمومیواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5علوم سیاسی - جامعه شناسی سیاسیواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5علوم سیاسی - سیاستگذاري عمومیواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5مالی - مهندسی مالیواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5مترجمی زبان انگلیسیواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5مدیریت - مدیریت رسانه ايواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5مدیریت اجراییواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5مدیریت ام بی اي - مدیریت بازاریابیواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5مدیریت آموزشیواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5مدیریت بازرگانیواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابیواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5مدیریت دولتی-تصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومیواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5مدیریت صنعتی - تولید و عملیاتواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5مدیریت صنعتی - مالیواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5مدیریت مالیواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5معماريواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستمهاي انرژي الکتریکیواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5مهندسی برق ـ قدرتواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5مهندسی صنایعواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5مهندسی صنایع-برنامه ریزي ومدیریت تولیدواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5مهندسی صنایع - بهینه سازي سیستم هاواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5مهندسی صنایع - مدیریت پروژهواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5مهندسی عمران - سازهواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5مهندسی عمران - مدیریت منابع آبواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آبواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5مهندسی کامپیوترواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5مهندسی معماريواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش

5هتلداريواحد تهران جنوب- پردیس مرکز بین المللی کیش



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد تهران جنوب - دوره مشترك با دانشگاه نوردهاوزن آلمان

5مهندسی عمران -راه وترابريواحد تهران جنوب - دوره مشترك با دانشگاه ارفورت آلمان

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد تهران جنوب - دوره مشترك با دانشگاه ارفورت آلمان

5مهندسی برق - کنترلواحد تهران جنوب - دوره مشترك با دانشگاه ایلمنائو آلمان

5حسابداريواحد تهران جنوب - مجتمع شهید قربانخانی

5معماريواحد تهران جنوب - مجتمع شهید قربانخانی

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد تهران جنوب - مجتمع شهید قربانخانی

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد تهران جنوب - مجتمع شهید قربانخانی

5مهندسی حرفه اي معماريواحد تهران جنوب - مجتمع شهید قربانخانی

5حسابداريواحد تهران جنوب - مجتمع شهید هادي

5معماريواحد تهران جنوب - مجتمع شهید هادي

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد تهران جنوب - مجتمع شهید هادي

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد تهران جنوب - مجتمع شهید هادي

5مهندسی حرفه اي معماريواحد تهران جنوب - مجتمع شهید هادي

5آموزش زبان انگلیسیواحد تهران جنوب - مرکز بین المللی کیش

5حسابداريواحد تهران جنوب - مرکز بین المللی کیش

5حقوق بین الملل عمومیواحد تهران جنوب - مرکز بین المللی کیش

5حقوق جزا و جرم شناسیواحد تهران جنوب - مرکز بین المللی کیش

5حقوق خصوصیواحد تهران جنوب - مرکز بین المللی کیش

5حقوق عمومیواحد تهران جنوب - مرکز بین المللی کیش

5روابط بین المللواحد تهران جنوب - مرکز بین المللی کیش

5شهرسازيواحد تهران جنوب - مرکز بین المللی کیش

5علوم سیاسی- سیاست گذاري عمومیواحد تهران جنوب - مرکز بین المللی کیش

5علوم سیاسی - جامعه شناسی سیاسیواحد تهران جنوب - مرکز بین المللی کیش

5مالی - مهندسی مالیواحد تهران جنوب - مرکز بین المللی کیش

5مدیریت آموزشیواحد تهران جنوب - مرکز بین المللی کیش

5مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابیواحد تهران جنوب - مرکز بین المللی کیش

5مدیریت دولتی-تصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومیواحد تهران جنوب - مرکز بین المللی کیش

5مدیریت صنعتی - مالیواحد تهران جنوب - مرکز بین المللی کیش

5مدیریت فناوري اطالعات - کسب و کار هوشمندواحد تهران جنوب - مرکز بین المللی کیش

5مدیریت مالیواحد تهران جنوب - مرکز بین المللی کیش

5مدیریت ورزشیواحد تهران جنوب - مرکز بین المللی کیش

5معماريواحد تهران جنوب - مرکز بین المللی کیش

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد تهران جنوب - مرکز بین المللی کیش

5مهندسی برق- الکترونیکواحد تهران جنوب - مرکز بین المللی کیش

5مهندسی برق ـ قدرتواحد تهران جنوب - مرکز بین المللی کیش

5مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد تهران جنوب - مرکز بین المللی کیش

5مهندسی صنایعواحد تهران جنوب - مرکز بین المللی کیش

5مهندسی صنایع - بهینه سازي سیستم هاواحد تهران جنوب - مرکز بین المللی کیش

5مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد تهران جنوب - مرکز بین المللی کیش



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی عمران - سازهواحد تهران جنوب - مرکز بین المللی کیش

5مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد تهران جنوب - مرکز بین المللی کیش

5مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آبواحد تهران جنوب - مرکز بین المللی کیش

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد تهران جنوب - مرکز بین المللی کیش

5مهندسی معماريواحد تهران جنوب - مرکز بین المللی کیش

5پرستاريواحد تهران شمال

5مدیریت خدمات بهداشتی و درمانیواحد تهران شمال

واحد تهران شمال - مجتمع دانشگاهی شهید حججی (شهر 

5آموزش زبان انگلیسیاندیشه)

واحد تهران شمال - مجتمع دانشگاهی شهید حججی (شهر 

5حسابدارياندیشه)

واحد تهران شمال - مجتمع دانشگاهی شهید حججی (شهر 

5مدیریت بازرگانیاندیشه)

واحد تهران شمال - مجتمع دانشگاهی شهید حججی (شهر 

5مهندسی نرم افزار کامپیوتراندیشه)

واحد تهران شمال - مجتمع دانشگاهی شهید حججی (شهر 

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزاراندیشه)

5علوم و مهندسی محیط زیستواحد تهران غرب

5علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی محیط زیستواحد تهران غرب

5علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی هاي محیط زیستواحد تهران غرب

5محیط زیست - آلودگی محیط زیستواحد تهران غرب

5محیط زیست - آلودگیهاي محیط زیستواحد تهران غرب

واحد تهران غرب

مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست گرایش آلودگیهاي محیط 

5زیست

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد تهران مرکزي - مجتمع کوثر واقع در جنت آباد

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد تهران مرکزي - مجتمع کوثر واقع در جنت آباد

5حسابداريواحد تهران مرکزي - مجتمع کوثر واقع در جنت آباد

5معماريواحد تهران مرکزي - مجتمع کوثر واقع در جنت آباد

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد تهران مرکزي - مجتمع کوثر واقع در جنت آباد

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد تهران مرکزي - مجتمع کوثر واقع در جنت آباد

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد تهران مرکزي - مجتمع کوثر واقع در جنت آباد

5مهندسی حرفه اي معماريواحد تهران مرکزي - مجتمع کوثر واقع در جنت آباد

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد تهران مرکزي - مجتمع ایثار واقع در کن

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد تهران مرکزي - مجتمع ایثار واقع در کن

5حسابداريواحد تهران مرکزي - مجتمع ایثار واقع در کن

5معماريواحد تهران مرکزي - مجتمع ایثار واقع در کن

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد تهران مرکزي - مجتمع ایثار واقع در کن

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد تهران مرکزي - مجتمع ایثار واقع در کن

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد تهران مرکزي - مجتمع ایثار واقع در کن

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد تهران مرکزي - مجتمع ایثار واقع در کن

5مهندسی حرفه اي معماريواحد تهران مرکزي - مجتمع ایثار واقع در کن

5الکترونیک عمومیواحد تیران



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5الکتروتکنیکواحد تیران

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد تیران

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد تیران

5بیومکانیک ورزشیواحد تیران

5تربیت بدنیواحد تیران

5حسابداريواحد تیران

5حقوقواحد تیران

5حقوق جزا و جرم شناسیواحد تیران

5ساخت و تولیدواحد تیران

5ساخت و تولید- قالبسازيواحد تیران

5ساخت و تولید - ماشین ابزارواحد تیران

5ساخت و تولید - ماشین افزارواحد تیران

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد تیران

5شیمی- محضواحد تیران

5شیمی -شیمی آلیواحد تیران

5شیمی محضواحد تیران

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد تیران

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد تیران

5علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارواحد تیران

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد تیران

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد تیران

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد تیران

5علمی کاربردي برق - قدرتواحد تیران

5علمی کاربردي حسابداريواحد تیران

5علمی کاربردي گرافیک- گرافیکواحد تیران

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد تیران

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد تیران

5عمرانواحد تیران

5کاردان فنی الکترونیکواحد تیران

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد تیران

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد تیران

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد تیران

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد تیران

5کاردانی حسابداريواحد تیران

5کاردانی علوم ورزشیواحد تیران

5کاردانی فنی برقواحد تیران

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد تیران

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد تیران

5گرافیک-گرافیکواحد تیران

5مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشیواحد تیران

5مشاوره ـ مشاوره مدرسهواحد تیران

5معماريواحد تیران

5مکانیک خودروواحد تیران

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد تیران



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد تیران

5مهندسی اجرایی عمرانواحد تیران

5مهندسی برقواحد تیران

5مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد تیران

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد تیران

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد تیران

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد تیران

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد تیران

5مهندسی تکنولوژي بهره برداري نیروگاهواحد تیران

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد تیران

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد تیران

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد تیران

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد تیران

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد تیران

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد تیران

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد تیران

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد تیران

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد تیران

5مهندسی خودروواحد تیران

5مهندسی خودرو - سازه و بدنه خودروواحد تیران

5مهندسی عمرانواحد تیران

5مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد تیران

5مهندسی عمران - سازهواحد تیران

5مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد تیران

5مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد تیران

5مهندسی عمران - نقشه برداريواحد تیران

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد تیران

5مهندسی فناوري بهره برداري نیروگاهواحد تیران

5مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برقواحد تیران

5مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقواحد تیران

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد تیران

5مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد تیران

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد تیران

5مهندسی کامپیوترواحد تیران

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد تیران

5مهندسی مکانیکواحد تیران

5مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدواحد تیران

5مهندسی نقشه برداريواحد تیران

5نرم افزار کامپیوترواحد تیران

5نقشه برداريواحد تیران

5نقشه برداري - نقشه برداريواحد تیران

5نقشه کشی معماري- معماريواحد تیران

5الکتروتکنیکواحد جاسب

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد جاسب



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد جاسب

5حسابداريواحد جاسب

5حقوقواحد جاسب

5ساخت و تولیدواحد جاسب

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد جاسب

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد جاسب

5علمی کاربردي حسابداريواحد جاسب

5علمی کاربردي معماريواحد جاسب

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد جاسب

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد جاسب

5قدرت -الکتروتکنیکواحد جاسب

5کاردانی فنی عمران - بتنواحد جاسب

5کاردانی حسابداريواحد جاسب

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد جاسب

5کامپیوترواحد جاسب

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد جاسب

5مدیریت اجراییواحد جاسب

5مدیریت بیمهواحد جاسب

5مدیریت دولتیواحد جاسب

5مدیریت صنعتیواحد جاسب

5معماريواحد جاسب

5مکانیک خودروواحد جاسب

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد جاسب

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد جاسب

5مهندسی اجرایی عمرانواحد جاسب

5مهندسی برقواحد جاسب

5مهندسی برق- الکترونیکواحد جاسب

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد جاسب

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد جاسب

5مهندسی برق ـ قدرتواحد جاسب

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد جاسب

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد جاسب

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد جاسب

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد جاسب

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد جاسب

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولیدواحد جاسب

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد جاسب

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد جاسب

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد جاسب

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد جاسب

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد جاسب

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد جاسب

5مهندسی حرفه اي ساخت و تولیدواحد جاسب

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد جاسب



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی حرفه اي معماريواحد جاسب

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد جاسب

5مهندسی عمرانواحد جاسب

5مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد جاسب

5مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد جاسب

5مهندسی عمران - سازهواحد جاسب

5مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد جاسب

5مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد جاسب

5مهندسی عمران - مهندسی زلزلهواحد جاسب

5مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد جاسب

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد جاسب

5مهندسی فناوري ساخت و تولیدواحد جاسب

5مهندسی فناوري ساخت و تولید - قالبسازيواحد جاسب

5مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برقواحد جاسب

5مهندسی فناوري شبکه هاي توزیع برقواحد جاسب

5مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقواحد جاسب

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد جاسب

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد جاسب

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد جاسب

5مهندسی معماريواحد جاسب

5مهندسی مکاترونیکواحد جاسب

5مهندسی مکانیکواحد جاسب

5مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد جاسب

5مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدواحد جاسب

5مهندسی مکانیک - مکانیک در طراحی جامداتواحد جاسب

5مهندسی مکانیک -طراحی جامداتواحد جاسب

5مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد جاسب

5مهندسی هوا فضا - هوا فضاواحد جاسب

5نرم افزار کامپیوترواحد جاسب

5الکتروتکنیکواحد جلفا

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد جلفا

5امور اداريواحد جلفا

5امور دفتريواحد جلفا

5امور گمرکیواحد جلفا

5امور مالی و مالیاتیواحد جلفا

5انرژي و معماريواحد جلفا

5برق - قدرت گرایش تولیدواحد جلفا

5بیوشیمیواحد جلفا

5تربیت بدنیواحد جلفا

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد جلفا

5تربیت بدنی - مربیگريواحد جلفا

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد جلفا

5تکنولوژي معماريواحد جلفا



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5تکنولوژي مواد غذاییواحد جلفا

5تکنولوژي موادغذاییواحد جلفا

5حسابداريواحد جلفا

5حسابداري - حسابرسیواحد جلفا

5حقوقواحد جلفا

5حقوق جزا و جرم شناسیواحد جلفا

5حمل و نقل و ترافیک شهريواحد جلفا

5زبان وادبیات انگلیسیواحد جلفا

5زیست شناسی - سلولی و مولکولیواحد جلفا

5زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد جلفا

5زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمیواحد جلفا

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد جلفا

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد جلفا

5علمی - کاربردي حمل و نقل و ترافیک شهريواحد جلفا

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد جلفا

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد جلفا

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد جلفا

5علمی کاربردي امور اداريواحد جلفا

5علمی کاربردي برق - قدرت گرایش تولیدواحد جلفا

5علمی کاربردي تعمیر و نگهداري خودروواحد جلفا

5علمی کاربردي حسابداريواحد جلفا

5علمی کاربردي معماريواحد جلفا

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد جلفا

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد جلفا

5علوم ورزشیواحد جلفا

5عمرانواحد جلفا

5فقه و حقوق اسالمیواحد جلفا

5فناوري معماري - معماري دیجیتالواحد جلفا

5کاردانی امور گمرکیواحد جلفا

5کاردانی فنی عمران - بتنواحد جلفا

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد جلفا

5کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد جلفا

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد جلفا

5کاردان فنی مکانیک - تاسیساتواحد جلفا

5کاردان فنی مکانیک تاسیساتواحد جلفا

5کاردانی حسابداريواحد جلفا

5کاردانی علوم ورزشیواحد جلفا

5کاردانی فنی برقواحد جلفا

5کاردانی فنی مکانیکواحد جلفا

5کاردانی فنی مکانیک خودروواحد جلفا

5کاردانی مدیریت گمرکیواحد جلفا

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد جلفا

5کامپیوترواحد جلفا

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد جلفا



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مدیریت امور دفتري (منشیگري)واحد جلفا

5مدیریت امور گمرکیواحد جلفا

5مدیریت بازرگانیواحد جلفا

5مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد جلفا

5مدیریت ثبت اسناد و امالكواحد جلفا

5مدیریت دولتیواحد جلفا

5مدیریت مالیواحد جلفا

5مربیگري ورزشیواحد جلفا

5مربیگري ورزشی - مربیگري فعالیت بدنی و تندرستیواحد جلفا

5مربیگري ورزشی - مربیگري ورزشواحد جلفا

5معماريواحد جلفا

5معماري داخلیواحد جلفا

5معماري و انرژيواحد جلفا

5مکانیک خودروواحد جلفا

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد جلفا

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد جلفا

5مهندسی اجرایی عمرانواحد جلفا

5مهندسی برقواحد جلفا

5مهندسی برق ـ قدرتواحد جلفا

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد جلفا

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد جلفا

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد جلفا

5مهندسی تکنولوژي حمل و نقل و ترافیک شهريواحد جلفا

5مهندسی تکنولوژي راهسازيواحد جلفا

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد جلفا

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید-قالبسازيواحد جلفا

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد جلفا

5مهندسی تکنولوژي طراحی و نقشه کشی صنعتیواحد جلفا

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد جلفا

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد جلفا

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد جلفا

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد جلفا

5مهندسی تکنولوژي نقشه برداريواحد جلفا

5مهندسی خودروواحد جلفا

5مهندسی عمرانواحد جلفا

5مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد جلفا

5مهندسی عمران - سازهواحد جلفا

5مهندسی عمران -مکانیک خاك وپیواحد جلفا

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد جلفا

5مهندسی فناوري اطالعات - تجارت الکترونیکیواحد جلفا

5مهندسی فناوري ساخت و تولید - قالبسازيواحد جلفا

5مهندسی فناوري عمران - حمل و نقل شهريواحد جلفا

5مهندسی فناوري عمران - نقشه برداريواحد جلفا

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد جلفا



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد جلفا

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد جلفا

5مهندسی کامپیوترواحد جلفا

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد جلفا

5مهندسی معماريواحد جلفا

5مهندسی مکانیکواحد جلفا

5مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد جلفا

5مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد جلفا

5نرم افزار کامپیوترواحد جلفا

5نقشه کشی معماريواحد جلفا

5نقشه کشی معماري- معماريواحد جلفا

5الکتروتکنیکواحد جویبار

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد جویبار

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد جویبار

5امور مالی و مالیاتیواحد جویبار

5آموزش زبان انگلیسیواحد جویبار

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد جویبار

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد جویبار

5تکنولوژي شیالتواحد جویبار

5تکنولوژي ماشینهاي کشاورزيواحد جویبار

5تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد جویبار

5حسابداريواحد جویبار

5حقوقواحد جویبار

5زراعت و اصالح نباتات - زراعتواحد جویبار

5ساخت و تولیدواحد جویبار

5ساخت و تولید- قالبسازيواحد جویبار

5ساخت و تولید - ماشین ابزارواحد جویبار

5ساخت و تولید - ماشین افزارواحد جویبار

5ساختمانواحد جویبار

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد جویبار

5شیالتواحد جویبار

5صنایع شیمیاییواحد جویبار

5صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییواحد جویبار

5صنایع غذاییواحد جویبار

5صنایع فلزي - صنایع فلزيواحد جویبار

5طراحی صنعتیواحد جویبار

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد جویبار

5علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارواحد جویبار

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد جویبار

5علمی - کاربردي صنایع شیمیایی - صنایع شیمیاییواحد جویبار

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد جویبار

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد جویبار

5علمی کاربردي امورزراعی وباغی-تکنولوژي تولیدات باغیواحد جویبار

5علمی کاربردي تولیدوبهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد جویبار



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی کاربردي حسابداريواحد جویبار

5علمی کاربردي شهرسازيواحد جویبار

5علمی کاربردي صنایع پالستیکواحد جویبار

5علمی کاربردي معماريواحد جویبار

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد جویبار

5عمرانواحد جویبار

5فقه و حقوق اسالمیواحد جویبار

5کاردانی امور زراعی و باغی - تکنولوژي تولیدات باغیواحد جویبار

5کاردان فنی الکترونیکواحد جویبار

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد جویبار

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد جویبار

5کاردان فنی شیمی - عملیات پتروشیمیواحد جویبار

5کاردان فنی صنایع اتومبیلواحد جویبار

5کاردان فنی صنایع غذاییواحد جویبار

5کاردان فنی عمران-زیرسازي راهواحد جویبار

5کاردان فنی عمران - روسازي راهواحد جویبار

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد جویبار

5کاردان فنی عملیات پتروشیمیواحد جویبار

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد جویبار

5کاردان فنی مکانیک -صنایع اتومبیلواحد جویبار

5کاردانی امور زراعی و باغیواحد جویبار

5کاردانی امور مالی و مالیاتیواحد جویبار

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد جویبار

5کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد جویبار

5کاردانی تکنولوژي شیالتواحد جویبار

5کاردانی تکنولوژي ماشین هاي کشاورزيواحد جویبار

5کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد جویبار

5کاردانی حسابداريواحد جویبار

5کاردانی فنی برقواحد جویبار

5کاردانی فنی عمرانواحد جویبار

5کاردانی فنی عملیات پتروشیمیواحد جویبار

5کاردانی فنی مکانیکواحد جویبار

5کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد جویبار

5کارهاي عمومی ساختمانواحد جویبار

5کامپیوترواحد جویبار

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد جویبار

5متالورژيواحد جویبار

5متالورژي-ریخته گريواحد جویبار

5مدیریت بازرگانیواحد جویبار

5مدیریت دولتیواحد جویبار

5مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیواحد جویبار

5مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد جویبار

5معماريواحد جویبار

5مکانیک خودروواحد جویبار



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد جویبار

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد جویبار

5مهندسی اجرایی عمرانواحد جویبار

5مهندسی برقواحد جویبار

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد جویبار

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد جویبار

5مهندسی برق ـ قدرتواحد جویبار

واحد جویبار

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5مدیریت آي سی تی

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد جویبار

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد جویبار

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد جویبار

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد جویبار

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولیدواحد جویبار

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد جویبار

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید-قالبسازيواحد جویبار

5مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیاییواحد جویبار

5مهندسی تکنولوژي عمران- آب و فاضالبواحد جویبار

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد جویبار

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ساخت و تولیدواحد جویبار

5مهندسی تکنولوژي مخابرات - سوئیچ هاي شبکه ثابتواحد جویبار

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد جویبار

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد جویبار

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد جویبار

5مهندسی تکنولوژي نقشه برداريواحد جویبار

5مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد جویبار

5مهندسی تولیدات گیاهیواحد جویبار

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد جویبار

5مهندسی حرفه اي معماريواحد جویبار

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد جویبار

5مهندسی شیمیواحد جویبار

5مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد جویبار

5مهندسی عمرانواحد جویبار

5مهندسی عمران - سازهواحد جویبار

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد جویبار

5مهندسی فناوري ساخت و تولید - قالبسازيواحد جویبار

5مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برقواحد جویبار

5مهندسی فناوري شبکه هاي توزیع برقواحد جویبار

5مهندسی فناوري صنایع شیمیاییواحد جویبار

5مهندسی فناوري عمران - نقشه برداريواحد جویبار

5مهندسی فناوري مخابرات - سوئیچ هاي شبکه ثابتواحد جویبار

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد جویبار

5مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد جویبار

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد جویبار



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی کامپیوترواحد جویبار

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد جویبار

5مهندسی کشاورزي-زراعت و اصالح نباتات گرایش زراعتواحد جویبار

5مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد جویبار

5مهندسی کشاورزي - مکانیک ماشینهاي کشاورزيواحد جویبار

5مهندسی ماشین هاي کشاورزيواحد جویبار

5مهندسی معماريواحد جویبار

5مهندسی مکانیک-حرارت و سیاالتواحد جویبار

5مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدواحد جویبار

5مهندسی مکانیک بیوسیستمواحد جویبار

5مهندسی منابع طبیعی - شیالتواحد جویبار

5نرم افزار کامپیوترواحد جویبار

5نقشه کشی معماريواحد جویبار

5نقشه کشی معماري- معماريواحد جویبار

5ارتباطات اجتماعیواحد جهرم

5الکترونیک عمومیواحد جهرم

5الکتروتکنیکواحد جهرم

5الکتروتکنیک - الکترونیک عمومیواحد جهرم

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد جهرم

5الکترونیکواحد جهرم

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد جهرم

5الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد جهرم

5آموزش ابتداییواحد جهرم

5آموزش و پرورش ابتداییواحد جهرم

5برنامه ریزي اجتماعی و تعاونواحد جهرم

5تربیت بدنیواحد جهرم

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد جهرم

5تربیت بدنی - مربیگريواحد جهرم

5تربیت بدنی - معلمیواحد جهرم

5تربیت بدنی و علوم ورزشی -فیزیولوژي ورزشیواحد جهرم

5تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد جهرم

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد جهرم

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد جهرم

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد جهرم

5جامعه شناسیواحد جهرم

5جامعه شناسی - جامعه شناسی سیاسیواحد جهرم

5جامعه شناسی - جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایرانواحد جهرم

5جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی سیاسیواحد جهرم

5جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایرانواحد جهرم

5جامعه شناسی ورزشیواحد جهرم

5حسابداريواحد جهرم

5روابط عمومیواحد جهرم

5روزنامه نگاريواحد جهرم

5زبان وادبیات فارسیواحد جهرم



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5ساختمانواحد جهرم

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد جهرم

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد جهرم

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد جهرم

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد جهرم

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد جهرم

5علمی کاربردي شهرسازيواحد جهرم

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد جهرم

5علوم اجتماعی - برنامه ریزي اجتماعیواحد جهرم

5علوم اجتماعی - برنامه ریزي علوم اجتماعیواحد جهرم

5علوم اجتماعی - پژوهشگري علوم اجتماعیواحد جهرم

5علوم اجتماعی - دبیري علوم اجتماعیواحد جهرم

5علوم اجتماعی -جامعه شناسیواحد جهرم

5علوم ارتباطات اجتماعیواحد جهرم

5علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاريواحد جهرم

5علوم ارتباطات اجتماعی ـ روابط عمومیواحد جهرم

5علوم مهندسیواحد جهرم

5علوم ورزشیواحد جهرم

5عمرانواحد جهرم

5فتوگرافیک عکاسیواحد جهرم

5فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد جهرم

5فیزیولوژي ورزشیواحد جهرم

5فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت ورزشی محضواحد جهرم

5کاردان فنی برق - مخابراتواحد جهرم

5کاردان فنی مخابراتواحد جهرم

5کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد جهرم

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد جهرم

5کاردانی شهرسازيواحد جهرم

5کاردانی علوم ورزشیواحد جهرم

5کاردانی فنی شهرسازيواحد جهرم

5کاردانی فنی مخابراتواحد جهرم

5کاردانی مخابراتواحد جهرم

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد جهرم

5کامپیوترواحد جهرم

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد جهرم

5مخابراتواحد جهرم

5مدیریت ورزشیواحد جهرم

5مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزشواحد جهرم

واحد جهرم

مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان ها و رویدادهاي 

5ورزشی

5مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشیواحد جهرم

5مدیریت ورزشی - مدیریت رویدادهاي ورزشیواحد جهرم

5مردم شناسیواحد جهرم



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مردم شناسیواحد جهرم

5معماريواحد جهرم

5مکانیک خودروواحد جهرم

5مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکیواحد جهرم

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد جهرم

5مهندسی اجرایی عمرانواحد جهرم

5مهندسی برقواحد جهرم

5مهندسی برق- الکترونیکواحد جهرم

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد جهرم

5مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژيواحد جهرم

5مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستمهاي انرژي الکتریکیواحد جهرم

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد جهرم

5مهندسی برق - مخابراتواحد جهرم

5مهندسی برق - مخابرات سیستمواحد جهرم

5مهندسی برق - مخابرات میدان و موجواحد جهرم

5مهندسی برق ـ قدرتواحد جهرم

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد جهرم

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد جهرم

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد جهرم

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد جهرم

5مهندسی تکنولوژي مخابراتواحد جهرم

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد جهرم

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد جهرم

5مهندسی عمرانواحد جهرم

5مهندسی فناوري مخابرات - سوئیچ هاي شبکه ثابتواحد جهرم

5نرم افزار کامپیوترواحد جهرم

5ادبیات عربیواحد جیرفت

5اگروتکنولوژي - علوم و تکنولوژي بذرواحد جیرفت

5اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد جیرفت

5الکترونیک عمومیواحد جیرفت

5الکتروتکنیکواحد جیرفت

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد جیرفت

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد جیرفت

5الکترونیکواحد جیرفت

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد جیرفت

5الهیات و معارف اسالمیواحد جیرفت

5الهیات و معارف اسالمی - علوم قرآن و حدیثواحد جیرفت

5الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد جیرفت

5امور بانکیواحد جیرفت

5امور دامیواحد جیرفت

5امور دامی - تکنولوژي پرورش دامواحد جیرفت

5امور دامی - تکنولوژي پرورش طیورواحد جیرفت



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5امور زراعی و باغیواحد جیرفت

5امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیواحد جیرفت

5امور زراعی و باغی-تکنولوژي تولیدات زراعیواحد جیرفت

5امور زراعی و باغی - تکنولوژي گیاه پزشکیواحد جیرفت

5آموزش دینی - عربیواحد جیرفت

5آموزش دینی و عربیواحد جیرفت

5آموزش ریاضیواحد جیرفت

5آموزش زبان انگلیسیواحد جیرفت

5آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد جیرفت

5آموزش علوم تجربیواحد جیرفت

5آموزش و پرورش ابتداییواحد جیرفت

5تاسیساتواحد جیرفت

5تاسیسات -تهویه مطبوعواحد جیرفت

5تأسیسات -تبریدواحد جیرفت

5تبریدواحد جیرفت

5تربیت بدنیواحد جیرفت

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد جیرفت

5تربیت بدنی - مربیگريواحد جیرفت

5تربیت بدنی -مدیریتواحد جیرفت

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد جیرفت

5تربیت دبیر زبان انگلیسیواحد جیرفت

5تربیت دبیر زبان و ادبیات فارسیواحد جیرفت

5تربیت مربی مراکز پیش دبستانیواحد جیرفت

5تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد جیرفت

5تربیت معلم آموزش ریاضیواحد جیرفت

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد جیرفت

5تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد جیرفت

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد جیرفت

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد جیرفت

5تربیت معلم قرآن مجیدواحد جیرفت

5تکنولوژي تولیدات گیاهان دارویی معطرواحد جیرفت

5تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد جیرفت

5تکنولوژي ماشینهاي کشاورزيواحد جیرفت

5تکنولوژي محیط زیستواحد جیرفت

5تکنولوژي موادغذاییواحد جیرفت

5تولید و بهره برداري از گیاهان داروییواحد جیرفت

5تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد جیرفت

5تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد جیرفت

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد جیرفت

5حسابداريواحد جیرفت

5حقوقواحد جیرفت

5حقوق خصوصیواحد جیرفت

5دامپزشکیواحد جیرفت

5دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد جیرفت



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5دبیري زبان وادبیات فارسیواحد جیرفت

5دینی وعربیواحد جیرفت

5ریاضیواحد جیرفت

5ریاضی محضواحد جیرفت

5زبان و ادبیات عربواحد جیرفت

5زبان و ادبیات فارسی- ادبیات تطبیقیواحد جیرفت

5زبان و ادبیات فارسی- ادبیات مقاومتواحد جیرفت

5زبان و ادبیات فارسی - ادبیات پایداريواحد جیرفت

5زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی (فارسی - عربی)واحد جیرفت

5زبان وادبیات انگلیسیواحد جیرفت

5زبان وادبیات عربیواحد جیرفت

5زبان وادبیات فارسیواحد جیرفت

5زبان هاي باستانی ایرانواحد جیرفت

5زراعتواحد جیرفت

5زراعت واصالح نباتاتواحد جیرفت

5زیست شناسی - علوم جانوري گرایش فیزیولوژي جانوريواحد جیرفت

5زیست شناسی - علوم گیاهیواحد جیرفت

5زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد جیرفت

5زیست شناسی -ژنتیکواحد جیرفت

5زیست شناسی جانوري - فیزیولوژيواحد جیرفت

5زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد جیرفت

5زیست شناسی گیاهیواحد جیرفت

5زیست شناسی گیاهی - سلولی و تکوینیواحد جیرفت

5ژنتیکواحد جیرفت

5ساختمانواحد جیرفت

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد جیرفت

5شیمی- کاربرديواحد جیرفت

5شیمی - آفت کش هاواحد جیرفت

5شیمی کاربرديواحد جیرفت

5صنایع غذاییواحد جیرفت

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد جیرفت

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد جیرفت

5علمی - کاربردي تاسیسات - تبریدواحد جیرفت

5علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعواحد جیرفت

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد جیرفت

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد جیرفت

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد جیرفت

5علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیواحد جیرفت

5علمی کاربردي امور زراعی و باغی - تکنولوژي تولیدات زراعیواحد جیرفت

5علمی کاربردي امورزراعی وباغی-تکنولوژي تولیدات باغیواحد جیرفت

5علمی کاربردي امورزراعی وباغی ـتکنولوژي گیاه پزشکیواحد جیرفت

5علمی کاربردي تولیدوبهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد جیرفت

5علمی کاربردي حسابداريواحد جیرفت



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی کاربردي صنایع غذاییواحد جیرفت

5علمی کاربردي معماريواحد جیرفت

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد جیرفت

5علوم باغبانی- سبزي کاريواحد جیرفت

5علوم باغبانی-بیوتکنولوژي و ژنتیک مولکولی محصوالت باغبانیواحد جیرفت

5علوم باغبانی-فیزیولوژي و اصالح درختان میوهواحد جیرفت

5علوم باغبانی-فیزیولوژي و اصالح سبزي هاواحد جیرفت

5علوم باغبانی-فیزیولوژي و اصالح گل و گیاهان زینتیواحد جیرفت

5علوم باغبانی-فیزیولوژي و اصالح گیاهان دارویی، ادویه اي و عطريواحد جیرفت

واحد جیرفت

علوم باغبانی-فیزیولوژي و فناوري پس از برداشت محصوالت 

5باغبانی

5علوم باغبانی-گیاهان دارویی ، ادویه اي و نوشابه ايواحد جیرفت

5علوم باغبانی - گیاهان زینتیواحد جیرفت

5علوم باغبانی - میوه کاريواحد جیرفت

5علوم تجربیواحد جیرفت

5علوم قرآن و حدیثواحد جیرفت

5علوم قرآن و حدیثواحد جیرفت

5علوم قضاییواحد جیرفت

5علوم گیاهیواحد جیرفت

5علوم گیاهی - زیست شناسی سلولی و تکوینیواحد جیرفت

5علوم و تکنولوژي بذرواحد جیرفت

5علوم و مهندسی باغبانیواحد جیرفت

5علوم و مهندسی باغبانی - تولید محصوالت گلخانه ايواحد جیرفت

5علوم و مهندسی باغبانی - درختان میوهواحد جیرفت

5علوم و مهندسی باغبانی - سبزي هاواحد جیرفت

5علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان داروییواحد جیرفت

5علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان زینتیواحد جیرفت

5عمرانواحد جیرفت

5فرهنگ و زبانهاي باستانیواحد جیرفت

5فقه و حقوق اسالمیواحد جیرفت

5فقه و حقوق خصوصیواحد جیرفت

5فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد جیرفت

5فقه و معارف اسالمی - فقه و اصولواحد جیرفت

5فناوري پرورش دامواحد جیرفت

5فناوري تولیدات باغیواحد جیرفت

5فناوري تولیدات زراعیواحد جیرفت

5قدرت -الکتروتکنیکواحد جیرفت

5کاردانی دامپزشکیواحد جیرفت

5کاردانی فنی عمران - شبکه و تصفیه خانه آبواحد جیرفت

5کاردان فنی استخراج معادن غیر ذغال سنگواحد جیرفت

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد جیرفت

5کاردان فنی شیمی - صنایع قند سازيواحد جیرفت



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردان فنی شیمی -صنایع قندواحد جیرفت

5کاردان فنی صنایع غذاییواحد جیرفت

5کاردان فنی صنایع قندسازيواحد جیرفت

5کاردانی امور زراعی و باغیواحد جیرفت

5کاردانی امور زراعی و باغی - تکنولوژي گیاه پزشکیواحد جیرفت

5کاردانی آموزش دینی و عربیواحد جیرفت

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد جیرفت

5کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد جیرفت

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد جیرفت

5کاردانی تکنولوژي صنایع غذاییواحد جیرفت

5کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد جیرفت

5کاردانی حرفه اي امداد سوانحواحد جیرفت

5کاردانی حرفه اي تربیت مربی پیش دبستانیواحد جیرفت

5کاردانی حرفه اي مددکاري اجتماعی _ مددکاري خانوادهواحد جیرفت

5کاردانی علوم ورزشیواحد جیرفت

5کاردانی فنی صنایع غذایی - قندواحد جیرفت

5کاردانی معماريواحد جیرفت

5کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد جیرفت

5کامپیوترواحد جیرفت

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد جیرفت

5گیاه پزشکیواحد جیرفت

5گیاهپزشکیواحد جیرفت

5مترجمی زبان انگلیسیواحد جیرفت

5مترجمی زبان عربیواحد جیرفت

5مدیریت مالیواحد جیرفت

5مدیریت ورزشیواحد جیرفت

5مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشیواحد جیرفت

5معارف اسالمیواحد جیرفت

5معماريواحد جیرفت

5مکانیک خودروواحد جیرفت

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد جیرفت

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد جیرفت

5مهندسی اجرایی عمرانواحد جیرفت

5مهندسی برقواحد جیرفت

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد جیرفت

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد جیرفت

5مهندسی برق ـ قدرتواحد جیرفت

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد جیرفت

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد جیرفت

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد جیرفت

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد جیرفت

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد جیرفت

5مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد جیرفت

5مهندسی تولیدات گیاهیواحد جیرفت



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی تولیدات گیاهی- باغبانیواحد جیرفت

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد جیرفت

5مهندسی حرفه اي معماريواحد جیرفت

5مهندسی زراعتواحد جیرفت

5مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد جیرفت

5مهندسی فناوري عمران - نقشه برداريواحد جیرفت

5مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقواحد جیرفت

5مهندسی فناوري مخابرات - سوئیچ هاي شبکه ثابتواحد جیرفت

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد جیرفت

واحد جیرفت

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح 

5درختان میوه

واحد جیرفت

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح سبزي 

5ها

واحد جیرفت

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح گل و 

5گیاهان زینتی

واحد جیرفت

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح 

5گیاهان دارویی، ادویه اي و عطري

واحد جیرفت

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و فناوري پس 

5از برداشت محصوالت باغبانی

5مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد جیرفت

5مهندسی کشاورزي - علوم باغبانیواحد جیرفت

واحد جیرفت

مهندسی کشاورزي - علوم باغبانی گرایش بیوتکنولوژي و ژنتیک 

5مولکولی محصوالت باغبانی

5مهندسی کشاورزي - علوم و تکنولوژي بذرواحد جیرفت

5مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد جیرفت

5مهندسی کشاورزي - گیاه پزشکیواحد جیرفت

5مهندسی کشاورزي -زراعتواحد جیرفت

5مهندسی کشاورزي -علوم باغبانی گرایش سبزي کاريواحد جیرفت

واحد جیرفت

مهندسی کشاورزي -علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی، ادویه اي 

5و نوشابه اي

5مهندسی کشاورزي -علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتیواحد جیرفت

5مهندسی کشاورزي -علوم باغبانی گرایش میوه کاريواحد جیرفت

5میکروبیولوژيواحد جیرفت

5میکروبیولوژي - محیطیواحد جیرفت

5میکروبیولوژي - میکروبیولوژي محیطیواحد جیرفت

5نرم افزار کامپیوترواحد جیرفت

5نقشه کشی معماريواحد جیرفت

5نقشه کشی معماري- معماريواحد جیرفت

5اقتصاد کار و بهره وريواحد چابهار

5الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد چابهار

5امور اداريواحد چابهار

5امور زراعی و باغی-تکنولوژي تولیدات زراعیواحد چابهار

5آموزش ابتداییواحد چابهار

5آموزش دینی - عربیواحد چابهار



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5آموزش دینی و عربیواحد چابهار

5آموزش زبان انگلیسیواحد چابهار

5آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد چابهار

5آموزش و پرورش ابتداییواحد چابهار

5تربیت بدنیواحد چابهار

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد چابهار

5تربیت بدنی - مربیگريواحد چابهار

5تربیت بدنی -مدیریتواحد چابهار

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد چابهار

5تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد چابهار

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد چابهار

5تربیت معلم تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد چابهار

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد چابهار

5تکنولوژي شیالتواحد چابهار

5جوشکاريواحد چابهار

5حسابداريواحد چابهار

5زبان وادبیات فارسیواحد چابهار

5زیست شناسیواحد چابهار

5زیست شناسی- عمومیواحد چابهار

5زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد چابهار

5شیالتواحد چابهار

5شیالت - صید و بهره برداري آبزیانواحد چابهار

5طراحی و دوختواحد چابهار

5علمی - کاربردي کاردانی فنی اقتصاد کار و بهره وريواحد چابهار

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد چابهار

5علمی کاربردي اقتصاد کارو بهره وريواحد چابهار

5علمی کاربردي حسابداريواحد چابهار

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد چابهار

5علوم تربیتیواحد چابهار

5علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد چابهار

5علوم و مهندسی شیالتواحد چابهار

5علوم ورزشیواحد چابهار

5فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد چابهار

5کاردانی حرفه اي حقوق- حقوق ثبتیواحد چابهار

5کاردان فنی شیمی - عملیات پتروشیمیواحد چابهار

5کاردانی اقتصاد کار و بهره وريواحد چابهار

5کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد چابهار

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد چابهار

5کاردانی تکنولوژي شیالتواحد چابهار

5کاردانی حسابداريواحد چابهار

5کاردانی علوم ورزشیواحد چابهار

5کاردانی فنی عملیات پتروشیمیواحد چابهار

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد چابهار



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کامپیوترواحد چابهار

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد چابهار

5مترجمی زبان انگلیسیواحد چابهار

5مدیریت بازرگانیواحد چابهار

5مربی بهداشت مدارسواحد چابهار

5معماريواحد چابهار

5مکانیک خودروواحد چابهار

5مکانیک موتورهاي دریاییواحد چابهار

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد چابهار

5مهندسی برقواحد چابهار

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد چابهار

5مهندسی حرفه اي جوشواحد چابهار

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد چابهار

5مهندسی حرفه اي معماريواحد چابهار

5مهندسی کشاورزي - گیاه پزشکیواحد چابهار

5مهندسی معدنواحد چابهار

5مهندسی معماريواحد چابهار

5مهندسی منابع طبیعی - شیالتواحد چابهار

5مهندسی منابع طبیعی - شیالت گرایش صید و بهره برداري آبزیانواحد چابهار

5نرم افزار کامپیوترواحد چابهار

5الکترونیک عمومیواحد حاجی آباد

5الکتروتکنیکواحد حاجی آباد

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد حاجی آباد

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد حاجی آباد

5امور زراعی و باغی-تکنولوژي تولیدات زراعیواحد حاجی آباد

5آموزش و پرورش ابتداییواحد حاجی آباد

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد حاجی آباد

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد حاجی آباد

5تکنولوژي مواد غذاییواحد حاجی آباد

5تکنولوژي موادغذاییواحد حاجی آباد

5حسابداريواحد حاجی آباد

5زبان وادبیات فارسیواحد حاجی آباد

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد حاجی آباد

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد حاجی آباد

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد حاجی آباد

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد حاجی آباد

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد حاجی آباد

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد حاجی آباد

5علمی کاربردي تولیدوبهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد حاجی آباد

5علمی کاربردي حسابداريواحد حاجی آباد

5علمی کاربردي معماريواحد حاجی آباد

5عمرانواحد حاجی آباد

5فناوري تولیدات زراعیواحد حاجی آباد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردانی معماري سنتیواحد حاجی آباد

5کاردان فنی زیرسازي راهواحد حاجی آباد

5کاردان فنی شیمی - عملیات پتروشیمیواحد حاجی آباد

5کاردان فنی عمران-زیرسازي راهواحد حاجی آباد

5کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد حاجی آباد

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد حاجی آباد

5کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد حاجی آباد

5کاردانی حسابداريواحد حاجی آباد

5کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات (ICT)واحد حاجی آباد

5کاردانی فنی عملیات پتروشیمیواحد حاجی آباد

5کاردانی فنی مکانیکواحد حاجی آباد

5کامپیوترواحد حاجی آباد

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد حاجی آباد

5معماريواحد حاجی آباد

5معماري سنتیواحد حاجی آباد

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد حاجی آباد

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد حاجی آباد

5مهندسی تولیدات گیاهیواحد حاجی آباد

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد حاجی آباد

5مهندسی حرفه اي معماريواحد حاجی آباد

5مهندسی معماريواحد حاجی آباد

5نرم افزار کامپیوترواحد حاجی آباد

5نقشه برداريواحد حاجی آباد

5نقشه برداري - نقشه برداريواحد حاجی آباد

5نقشه کشی معماريواحد حاجی آباد

5نقشه کشی معماري- معماريواحد حاجی آباد

5اقیانوس شناسیواحد خارك

5الکتروتکنیکواحد خارك

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد خارك

5دریانوردي- ناوبريواحد خارك

5دریانوردي - حمل و نقل دریاییواحد خارك

5دریانوردي - حمل و نقل دریاییواحد خارك

5شیمی- محضواحد خارك

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد خارك

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد خارك

5کاردانی مدیریت صنعتی کاربرديواحد خارك

5کاردانی فنی عملیات پتروشیمیواحد خارك

5کاردانی مدیریت صنعتیواحد خارك

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد خارك

5مدیریت دریایی - حمل و نقل دریاییواحد خارك

5مدیریت صنعتیواحد خارك

5مدیریت صنعتی - تولید و عملیاتواحد خارك

5مدیریت صنعتی کاربرديواحد خارك

5مدیریت و بازرگانی دریاییواحد خارك



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مدیریت و کمیسر دریاییواحد خارك

5مدیریت وکمیسردریاییواحد خارك

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد خارك

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد خارك

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد خارك

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد خارك

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد خارك

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد خارك

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد خارك

5مهندسی دریا- دریانورديواحد خارك

5مهندسی دریانورديواحد خارك

5مهندسی کشتی (موتور)واحد خارك

5مهندسی ماشین آالت دریاییواحد خارك

5مهندسی نفتواحد خارك

5مهندسی نفت - بهره برداريواحد خارك

5مهندسی نفت - بهره برداري از منابع نفتواحد خارك

5مهندسی نفت - حفاريواحد خارك

5مهندسی نفت - حفاري و استخراج نفتواحد خارك

5مهندسی نفت - مخازنواحد خارك

5مهندسی نفت - مخازن هیدروکربوريواحد خارك

5مهندسی نفت - مهندسی بهره برداري از منابع نفتواحد خارك

5مهندسی نفت - مهندسی حفاري و استخراج نفتواحد خارك

5مهندسی نفت - مهندسی مخازن نفتواحد خارك

5مهندسی نفت (بهره برداري)واحد خارك

5مهندسی نفت (حفاري)واحد خارك

5مهندسی نفت (مخازن هیدروکربوري)واحد خارك

5نرم افزار کامپیوترواحد خارك

5اقتصادواحد خاش

5الکتروتکنیکواحد خاش

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد خاش

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد خاش

5امور بانکیواحد خاش

5آموزش ابتداییواحد خاش

5آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد خاش

5آموزش علوم تجربیواحد خاش

5آموزش و پرورش ابتداییواحد خاش

5تربیت بدنیواحد خاش

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد خاش

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد خاش

5تربیت دبیر زبان و ادبیات فارسیواحد خاش

5تربیت معلم آموزش ریاضیواحد خاش

5تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد خاش

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد خاش



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد خاش

5جغرافیا و برنامه ریزي شهريواحد خاش

5حسابداريواحد خاش

5دبیري زبان وادبیات فارسیواحد خاش

5ریاضیواحد خاش

5زبان وادبیات فارسیواحد خاش

5ساختمانواحد خاش

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد خاش

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد خاش

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد خاش

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد خاش

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد خاش

5علمی کاربردي حسابداريواحد خاش

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد خاش

5علوم اقتصاديواحد خاش

5علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگانیواحد خاش

5علوم اقتصادي - اقتصاد صنعتیواحد خاش

5عمرانواحد خاش

5قدرت -الکتروتکنیکواحد خاش

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد خاش

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد خاش

5کاردانی امور بانکیواحد خاش

5کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد خاش

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد خاش

5کاردانی حرفه اي حقوق _ خدمات قضاییواحد خاش

5کاردانی مدیریت بازرگانیواحد خاش

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد خاش

5کامپیوترواحد خاش

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد خاش

5گرافیک-گرافیکواحد خاش

5مدیریت بازرگانیواحد خاش

5مدیریت دولتیواحد خاش

5معماريواحد خاش

5مکانیک خودروواحد خاش

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد خاش

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد خاش

5مهندسی اجرایی عمرانواحد خاش

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد خاش

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد خاش

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد خاش

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد خاش

5نرم افزار کامپیوترواحد خاش

5نقشه کشی معماريواحد خاش

5نقشه کشی معماري- معماريواحد خاش



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5الکترونیک عمومیواحد خامنه

5الکتروتکنیکواحد خامنه

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد خامنه

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد خامنه

5الکترونیکواحد خامنه

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد خامنه

5تربیت بدنیواحد خامنه

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد خامنه

5تربیت بدنی - مربیگريواحد خامنه

5تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد خامنه

5تربیت معلم تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد خامنه

5حسابداريواحد خامنه

5حقوقواحد خامنه

5حقوق جزا و جرم شناسیواحد خامنه

5راهنمایی و مشاورهواحد خامنه

5روان شناسیواحد خامنه

5روانشناسیواحد خامنه

5ساخت و تولیدواحد خامنه

5ساخت و تولید- قالبسازيواحد خامنه

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد خامنه

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد خامنه

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد خامنه

5علمی کاربردي حسابداريواحد خامنه

5علمی کاربردي ساخت وتولید-قالبسازيواحد خامنه

5علمی کاربردي معماريواحد خامنه

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد خامنه

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد خامنه

5علوم سیاسیواحد خامنه

5قدرت -الکتروتکنیکواحد خامنه

5کاردانی حسابداريواحد خامنه

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد خامنه

5کامپیوترواحد خامنه

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد خامنه

5مدیریت امور بانکیواحد خامنه

5مدیریت بازرگانیواحد خامنه

5مدیریت بیمهواحد خامنه

5مدیریت دولتیواحد خامنه

5مدیریت مالیواحد خامنه

5معماريواحد خامنه

5مکانیک خودروواحد خامنه

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد خامنه

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد خامنه

5مهندسی اجرایی عمرانواحد خامنه

5مهندسی برقواحد خامنه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی برق ـ قدرتواحد خامنه

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد خامنه

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد خامنه

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد خامنه

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد خامنه

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولیدواحد خامنه

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد خامنه

5مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیاییواحد خامنه

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد خامنه

5مهندسی تکنولوژي کنترل - فرآیندواحد خامنه

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد خامنه

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد خامنه

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد خامنه

5مهندسی حرفه اي ساخت و تولیدواحد خامنه

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد خامنه

5مهندسی شیمیواحد خامنه

5مهندسی شیمی - صنایع پاالیش ، پتروشیمی و گازواحد خامنه

5مهندسی فناوري ساخت و تولید - قالبسازيواحد خامنه

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد خامنه

5مهندسی مکانیکواحد خامنه

5نرم افزار کامپیوترواحد خامنه

5نقشه کشی معماري- معماريواحد خامنه

5هنرهاي تجسمی - گرافیکواحد خامنه

5الکتروتکنیکواحد خدابنده

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد خدابنده

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد خدابنده

5امور بانکیواحد خدابنده

5امور تربیتیواحد خدابنده

5اموردولتیواحد خدابنده

5آموزش ابتداییواحد خدابنده

5آموزش دینی و عربیواحد خدابنده

5آموزش زبان انگلیسیواحد خدابنده

5آموزش و پرورش ابتداییواحد خدابنده

5آموزش وپرورش پیش دبستانی ودبستانیواحد خدابنده

5تربیت بدنیواحد خدابنده

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد خدابنده

5تربیت بدنی -مدیریتواحد خدابنده

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد خدابنده

5تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد خدابنده

5تربیت معلم آموزش ریاضیواحد خدابنده

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد خدابنده

5تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد خدابنده

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد خدابنده



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد خدابنده

5تربیت معلم قرآن کریمواحد خدابنده

5تکنولوژي آبیاريواحد خدابنده

5تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد خدابنده

5حسابداريواحد خدابنده

5حقوق - حقوق ثبتیواحد خدابنده

5حقوق قضایی - علوم ثبتیواحد خدابنده

5دینی وعربیواحد خدابنده

5روان شناسیواحد خدابنده

5روانشناسیواحد خدابنده

5روانشناسی - اصالح وتربیتواحد خدابنده

5ریاضیواحد خدابنده

5زبان و ادبیات فارسی- ادبیات تطبیقیواحد خدابنده

5زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی (فارسی - عربی)واحد خدابنده

5زبان وادبیات فارسیواحد خدابنده

5زیست شناسی - علوم گیاهیواحد خدابنده

5زیست شناسی گیاهیواحد خدابنده

5ساخت و تولیدواحد خدابنده

5ساخت و تولید- قالبسازيواحد خدابنده

5ساخت و تولید - ماشین افزارواحد خدابنده

5ساختمانواحد خدابنده

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد خدابنده

5صنایع فلزي - صنایع فلزيواحد خدابنده

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد خدابنده

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد خدابنده

5علمی - کاربردي حقوق قضایی - علوم ثبتیواحد خدابنده

5علمی - کاربردي حقوق قضایی گرایش علوم ثبتیواحد خدابنده

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد خدابنده

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد خدابنده

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد خدابنده

5علمی کاربردي برق - قدرتواحد خدابنده

5علمی کاربردي حسابداريواحد خدابنده

5علمی کاربردي ساخت وتولید-قالبسازيواحد خدابنده

5علمی کاربردي شهرسازيواحد خدابنده

5علمی کاربردي معماريواحد خدابنده

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد خدابنده

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد خدابنده

5علوم تجربیواحد خدابنده

5علوم تربیتیواحد خدابنده

5علوم تربیتی - آموزش ابتداییواحد خدابنده

5علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد خدابنده

5علوم تربیتی - آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانیواحد خدابنده

5علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد خدابنده

5علوم قضاییواحد خدابنده



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علوم گیاهیواحد خدابنده

5علوم ورزشیواحد خدابنده

5عمرانواحد خدابنده

5کاردانی حرفه اي حقوق- حقوق ثبتیواحد خدابنده

5کاردان فنی الکترونیکواحد خدابنده

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد خدابنده

5کاردان فنی برق - قدرتواحد خدابنده

5کاردان فنی شیمی - عملیات پتروشیمیواحد خدابنده

5کاردان فنی صنایع غذاییواحد خدابنده

5کاردان فنی عمران-پل سازي وابنیه فنیواحد خدابنده

5کاردان فنی عمران-زیرسازي راهواحد خدابنده

5کاردان فنی عمران - روسازي راهواحد خدابنده

5کاردان فنی عمران - عمران روستاییواحد خدابنده

5کاردان فنی عمران روستاییواحد خدابنده

5کاردان فنی عملیات پتروشیمیواحد خدابنده

5کاردان فنی مکانیک - تاسیساتواحد خدابنده

5کاردان فنی مکانیک تاسیساتواحد خدابنده

5کاردانی امور بانکیواحد خدابنده

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد خدابنده

5کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد خدابنده

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد خدابنده

5کاردانی حسابداريواحد خدابنده

5کاردانی حقوق قضاییواحد خدابنده

5کاردانی علوم ورزشیواحد خدابنده

5کاردانی فنی برقواحد خدابنده

5کاردانی فنی برق و تاسیساتواحد خدابنده

5کاردانی فنی عمرانواحد خدابنده

5کاردانی فنی عمران - راهسازيواحد خدابنده

5کاردانی فنی مکانیکواحد خدابنده

5کاردانی معماريواحد خدابنده

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد خدابنده

5کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد خدابنده

5کامپیوترواحد خدابنده

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد خدابنده

5ماشین هاي کشاورزي- مکانیزاسیونواحد خدابنده

5ماشین هاي کشاورزي - مکانیزاسیون ماشین هاي کشاورزيواحد خدابنده

5مترجمی زبان انگلیسیواحد خدابنده

5مدیریت امور بانکیواحد خدابنده

5مدیریت صنعتیواحد خدابنده

5مدیریت ورزشیواحد خدابنده

5مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشیواحد خدابنده

5معماريواحد خدابنده



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مکانیک خودروواحد خدابنده

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد خدابنده

5مهندسی فضاي سبز گرایش گیاهان زینتی در منظرواحد خدابنده

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد خدابنده

5مهندسی اجرایی عمرانواحد خدابنده

5مهندسی آبیاريواحد خدابنده

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد خدابنده

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد خدابنده

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد خدابنده

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد خدابنده

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد خدابنده

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد خدابنده

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد خدابنده

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد خدابنده

5مهندسی حرفه اي معماريواحد خدابنده

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد خدابنده

5مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد خدابنده

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد خدابنده

5مهندسی کامپیوترواحد خدابنده

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد خدابنده

5مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد خدابنده

5نرم افزار کامپیوترواحد خدابنده

5نقشه کشی معماري- معماريواحد خدابنده

5پرستاريواحد خرم آباد

5طراحی و دوختواحد خرم آباد

5علمی کاربردي معماريواحد خرم آباد

5فتوگرافیک گرافیکواحد خرم آباد

5کاردانی معماريواحد خرم آباد

5مردم شناسیواحد خرم آباد

5معماريواحد خرم آباد

5معماري داخلیواحد خرم آباد

5مهندسی شهرسازيواحد خرم آباد

5مهندسی معماريواحد خرم آباد

5پرستاريواحد خرم آباد-ظرفیت مازاد خودگردان

5الکتروتکنیکواحد خرمشهر

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد خرمشهر

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد خرمشهر

5الکترونیکواحد خرمشهر

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد خرمشهر

5حسابداريواحد خرمشهر

5حقوقواحد خرمشهر

5علمی کاربردي ارتباط تصویريواحد خرمشهر

5علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد خرمشهر

5کامپیوترواحد خرمشهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد خرمشهر

5گرافیک-گرافیکواحد خرمشهر

5مکانیک خودروواحد خرمشهر

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد خرمشهر

واحد خرمشهر

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5سیستمهاي تحت شبکه

5مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد خرمشهر

5مهندسی کشاورزي - علوم باغبانیواحد خرمشهر

5مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد خرمشهر

5اکتشاف معدنواحد خلخال

5الکترونیک عمومیواحد خلخال

5الکتروتکنیکواحد خلخال

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد خلخال

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد خلخال

5الکترونیکواحد خلخال

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد خلخال

5آموزش ریاضیواحد خلخال

5آموزش علوم تجربیواحد خلخال

5بیوشیمیواحد خلخال

5پرستاريواحد خلخال

5تربیت معلم آموزش ریاضیواحد خلخال

5ریاضیواحد خلخال

5ریاضی - ریاضی کاربرديواحد خلخال

5ریاضیات و کاربردهاواحد خلخال

5زیست شناسی - بیوشیمی گرایش بیوشیمیواحد خلخال

5زیست شناسی - علوم گیاهیواحد خلخال

5زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولیواحد خلخال

5زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمیواحد خلخال

5زیست شناسی گیاهیواحد خلخال

5ساخت و تولیدواحد خلخال

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد خلخال

5شیمی- کاربرديواحد خلخال

5شیمی -شیمی آلیواحد خلخال

5شیمی آزمایشگاهیواحد خلخال

5شیمی کاربرديواحد خلخال

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد خلخال

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد خلخال

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد خلخال

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد خلخال

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد خلخال

5علمی کاربردي اکتشاف معدنواحد خلخال

5علمی کاربردي شیمی آزمایشگاهی - صنعتیواحد خلخال

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد خلخال

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد خلخال



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علوم آزمایشگاهی دامپزشکیواحد خلخال

5علوم کامپیوترواحد خلخال

5علوم کامپیوترواحد خلخال

5علوم گیاهیواحد خلخال

5عمرانواحد خلخال

5کاردان فن ایمنی صنعتیواحد خلخال

5کاردان فنی الکترونیکواحد خلخال

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد خلخال

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد خلخال

5کاردانی شیمی آزمایشگاهیواحد خلخال

5کاردانی صنایع - ایمنی صنعتیواحد خلخال

5کاردانی فنی برقواحد خلخال

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد خلخال

5کامپیوترواحد خلخال

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد خلخال

5ماماییواحد خلخال

5مکانیک خودروواحد خلخال

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد خلخال

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد خلخال

5مهندسی اجرایی عمرانواحد خلخال

5مهندسی برقواحد خلخال

5مهندسی برق- الکترونیکواحد خلخال

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد خلخال

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد خلخال

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد خلخال

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد خلخال

5مهندسی تکنولوژي سخت افزار کامپیوترواحد خلخال

5مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزاري رایانهواحد خلخال

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد خلخال

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد خلخال

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد خلخال

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد خلخال

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد خلخال

5مهندسی حرفه اي ایمنی صنعتیواحد خلخال

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد خلخال

5مهندسی حرفه اي معماريواحد خلخال

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد خلخال

5مهندسی صنایعواحد خلخال

5مهندسی صنایع - سیستم هاي مالیواحد خلخال

5مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وريواحد خلخال

5مهندسی صنایع - مهندسی مالیواحد خلخال

5مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وريواحد خلخال

5مهندسی عمرانواحد خلخال

5مهندسی عمران - نقشه برداريواحد خلخال



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد خلخال

5مهندسی مالیواحد خلخال

5مهندسی معدنواحد خلخال

5مهندسی معدن - اکتشاف معدنواحد خلخال

5مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد خلخال

5مهندسی نقشه برداريواحد خلخال

5میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زاواحد خلخال

5نرم افزار کامپیوترواحد خلخال

5نقشه کشی صنعتیواحد خلخال

5نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد خلخال

5نقشه کشی معماريواحد خلخال

5نقشه کشی معماري- معماريواحد خلخال

5پرستاريواحد خلخال-ظرفیت مازاد خودگردان

5ماماییواحد خلخال-ظرفیت مازاد خودگردان

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد خلخال - پردیس هشتجین

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد خلخال - پردیس هشتجین

5الکترونیک عمومیواحد خمین

5الکتروتکنیکواحد خمین

5الهیات و معارف اسالمی - تاریخ و تمدن ملل اسالمیواحد خمین

5الهیات و معارف اسالمی - علوم قرآن و حدیثواحد خمین

5الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد خمین

5امور اداريواحد خمین

5امور دامیواحد خمین

5امور دامی - تکنولوژي پرورش دامواحد خمین

5امور دامی - تکنولوژي پرورش طیورواحد خمین

5آموزش زبان انگلیسیواحد خمین

5پرستاريواحد خمین

5تاریخ -تاریخ انقالب اسالمیواحد خمین

5تاریخ انقالب اسالمیواحد خمین

5تاریخ و تمدن ملل اسالمیواحد خمین

5تربیت بدنیواحد خمین

5تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد خمین

5تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد خمین

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد خمین

5تربیت معلم تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد خمین

5جامعه شناسی انقالب اسالمیواحد خمین

5حسابداريواحد خمین

5حسابداري- مالیاتیواحد خمین

5حسابداري - حسابرسیواحد خمین

5حسابداري -دولتیواحد خمین

5حسابرسیواحد خمین

5حقوقواحد خمین

5حقوق - حقوق ثبتیواحد خمین

5حقوق بین المللواحد خمین



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5حقوق جزا و جرم شناسیواحد خمین

5حقوق خصوصیواحد خمین

5حقوق عمومیواحد خمین

5حقوق کیفري و جرم شناسیواحد خمین

5روان شناسیواحد خمین

5روان شناسی بالینیواحد خمین

5روان شناسی تربیتیواحد خمین

5روانشناسیواحد خمین

5روانشناسی - روانشناسی عمومیواحد خمین

5روانشناسی بالینیواحد خمین

5روانشناسی تربیتیواحد خمین

5روانشناسی عمومیواحد خمین

5ریاضیات و کاربردهاواحد خمین

5زبان شناسیواحد خمین

5زبان شناسی همگانیواحد خمین

5زبانشناسی همگانیواحد خمین

5شناخت اندیشه هاي امام خمینی (ره)واحد خمین

5عرفان اسالمی و اندیشه امام خمینی (س)واحد خمین

5علم اطالعات و دانش شناسیواحد خمین

5علم اطالعات و دانش شناسی-مدیریت اطالعاتواحد خمین

5علمی - کاربردي کتابداري و اطالع رسانیواحد خمین

5علمی کاربردي الکترونیکواحد خمین

5علمی کاربردي برق - قدرتواحد خمین

5علمی کاربردي حسابداريواحد خمین

5علمی کاربردي عمران ـ سدوشبکهواحد خمین

5علمی کاربردي گرافیک- گرافیکواحد خمین

5علمی کاربردي معماريواحد خمین

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد خمین

5علوم کتابداري و اطالع رسانیواحد خمین

5عمرانواحد خمین

5فقه و حقوق اسالمیواحد خمین

5فقه و حقوق جزاواحد خمین

5فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد خمین

5فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی (ره)واحد خمین

5کاردانی فنی عمران - شبکه و تصفیه خانه آبواحد خمین

5کاردان فنی برق - قدرتواحد خمین

5کاردان فنی عمران-پل سازي وابنیه فنیواحد خمین

5کاردان فنی عمران-زیرسازي راهواحد خمین

5کاردان فنی عمران -آب و فاضالبواحد خمین

5کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد خمین

5کاردان فنی عمران ـ نقشه برداري ( ژئودزي)واحد خمین

5کاردان فنی مکانیک ـتاسیسات تهویه وتبریدواحد خمین

5کاردانی حسابداريواحد خمین

5کاردانی علوم ورزشیواحد خمین



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردانی فنی برقواحد خمین

5کاردانی فنی عمرانواحد خمین

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد خمین

5کاردانی نقشه برداريواحد خمین

5کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد خمین

5کارشناسی حرفه اي گرافیک - تصویرسازيواحد خمین

5کتابداريواحد خمین

5کتابداري واطالع رسانیواحد خمین

5مترجمی زبان انگلیسیواحد خمین

5مدیریت اجراییواحد خمین

5مدیریت بازرگانیواحد خمین

5مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد خمین

5مدیریت صنعتیواحد خمین

5مدیریت کسب و کار - بازاریابیواحد خمین

5مدیریت کسب و کار - رفتار سازمانی و منابع انسانیواحد خمین

5مدیریت مالیواحد خمین

5مشاورهواحد خمین

5مشاوره - مشاوره توانبخشیواحد خمین

5مشاوره - مشاوره خانوادهواحد خمین

5مشاوره و راهنماییواحد خمین

5معماريواحد خمین

5مکانیک خودروواحد خمین

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد خمین

5مهندسی اجرایی عمرانواحد خمین

5مهندسی برقواحد خمین

5مهندسی برق- الکترونیکواحد خمین

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد خمین

5مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتالواحد خمین

5مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد خمین

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد خمین

5مهندسی برق - کنترلواحد خمین

5مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد خمین

5مهندسی برق ـ قدرتواحد خمین

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد خمین

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد خمین

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد خمین

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید-قالبسازيواحد خمین

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد خمین

5مهندسی تکنولوژي سخت افزار کامپیوترواحد خمین

5مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزاري رایانهواحد خمین

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد خمین

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد خمین

5مهندسی تکنولوژي مخابرات- سوئیچواحد خمین

5مهندسی تکنولوژي مخابرات - سوئیچ هاي شبکه ثابتواحد خمین



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد خمین

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد خمین

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد خمین

5مهندسی تکنولوژي نقشه برداريواحد خمین

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد خمین

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد خمین

5مهندسی حرفه اي معماريواحد خمین

5مهندسی صنایعواحد خمین

5مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وريواحد خمین

5مهندسی عمرانواحد خمین

5مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد خمین

5مهندسی عمران - سازهواحد خمین

5مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد خمین

5مهندسی عمران - مهندسی حمل و نقلواحد خمین

5مهندسی عمران - مهندسی زلزلهواحد خمین

5مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد خمین

5مهندسی عمران - نقشه برداريواحد خمین

5مهندسی عمران -مکانیک خاك وپیواحد خمین

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد خمین

5مهندسی فناوري اطالعاتواحد خمین

5مهندسی فناوري اطالعات - تجارت الکترونیکیواحد خمین

5مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي کامپیوتريواحد خمین

5مهندسی فناوري ساخت و تولید - قالبسازيواحد خمین

5مهندسی فناوري عمران - نقشه برداريواحد خمین

5مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقواحد خمین

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد خمین

5مهندسی کامپیوترواحد خمین

5مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد خمین

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد خمین

5مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعیواحد خمین

5مهندسی کامپیوتر - شبکه هاي کامپیوتريواحد خمین

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد خمین

5مهندسی معماريواحد خمین

5مهندسی مکانیکواحد خمین

5مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدواحد خمین

5مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد خمین

5مهندسی نقشه برداريواحد خمین

5نرم افزار کامپیوترواحد خمین

5نقشه برداريواحد خمین

5نقشه برداري - ژئودزيواحد خمین

5نقشه کشی عمومیواحد خمین

5نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد خمین

5پرستاريواحد خمین _ ظرفیت مازاد خودگردان

5انیمیشنواحد خمینی شهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5آمار - آمار اجتماعی و اقتصاديواحد خمینی شهر

5آمار اجتماعی و اقتصاديواحد خمینی شهر

5آمار اقتصاديواحد خمینی شهر

5طراحی و دوختواحد خمینی شهر

5علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذاییواحد خمینی شهر

5فتوگرافیک گرافیکواحد خمینی شهر

5کاردانی حرفه اي معماري _ معماري داخلیواحد خمینی شهر

5معماريواحد خمینی شهر

5مهندسی معماريواحد خمینی شهر

5الکترونیک عمومیواحد خورموج

5الکتروتکنیکواحد خورموج

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد خورموج

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد خورموج

5الکترونیکواحد خورموج

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد خورموج

5آموزش زبان انگلیسیواحد خورموج

5برق - قدرتواحد خورموج

5تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد خورموج

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد خورموج

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد خورموج

5حسابداريواحد خورموج

5حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد خورموج

5حقوقواحد خورموج

5راهنمایی و مشاورهواحد خورموج

5روان شناسیواحد خورموج

5روانشناسیواحد خورموج

5ساخت و تولیدواحد خورموج

5ساخت و تولید - ماشین افزارواحد خورموج

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد خورموج

5صنایع شیمیاییواحد خورموج

5صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییواحد خورموج

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد خورموج

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد خورموج

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد خورموج

5علمی - کاربردي صنایع شیمیایی - صنایع شیمیاییواحد خورموج

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد خورموج

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد خورموج

5علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیواحد خورموج

5علمی کاربردي برق - قدرتواحد خورموج

5علمی کاربردي حسابداريواحد خورموج

5علمی کاربردي معماريواحد خورموج

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد خورموج

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد خورموج



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علوم ورزشیواحد خورموج

5عمرانواحد خورموج

5قدرت -الکتروتکنیکواحد خورموج

5کاردان فنی شیمی - پاالیشواحد خورموج

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد خورموج

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد خورموج

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد خورموج

5کاردانی حسابداريواحد خورموج

5کاردانی فنی برقواحد خورموج

5کاردانی فنی پاالیشواحد خورموج

5کاردانی معماريواحد خورموج

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد خورموج

5کارهاي عمومی ساختمانواحد خورموج

5کامپیوترواحد خورموج

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد خورموج

5معماريواحد خورموج

5مکانیک خودروواحد خورموج

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد خورموج

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد خورموج

5مهندسی اجرایی عمرانواحد خورموج

5مهندسی برقواحد خورموج

5مهندسی برق- الکترونیکواحد خورموج

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد خورموج

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد خورموج

5مهندسی برق ـ قدرتواحد خورموج

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد خورموج

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد خورموج

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد خورموج

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد خورموج

5مهندسی تکنولوژي مخابرات- انتقالواحد خورموج

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد خورموج

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد خورموج

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد خورموج

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد خورموج

5مهندسی عمرانواحد خورموج

5مهندسی عمران - سازهواحد خورموج

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد خورموج

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد خورموج

5مهندسی معماريواحد خورموج

5نرم افزار کامپیوترواحد خورموج

5نقشه برداريواحد خورموج

5نقشه کشی معماريواحد خورموج

5نقشه کشی معماري- معماريواحد خورموج

5الکترونیک عمومیواحد خوي



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5الکتروتکنیکواحد خوي

5پرستاريواحد خوي

5تأسیسات -تبریدواحد خوي

5ساختمانواحد خوي

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد خوي

5ساختمانهاي بتنیواحد خوي

5صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییواحد خوي

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد خوي

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد خوي

5علمی کاربردي سخت افزارکامپیوترواحد خوي

5علمی کاربردي معماريواحد خوي

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد خوي

5علوم کامپیوترواحد خوي

5عمرانواحد خوي

5کاردانی فنی عمران - بتنواحد خوي

5کاردان فنی الکترونیکواحد خوي

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد خوي

5کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبریدواحد خوي

5کاردان فنی عمران-زیرسازي راهواحد خوي

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد خوي

5کاردان فنی عمران -آب و فاضالبواحد خوي

5کاردان فنی عمران -نقشه برداريواحد خوي

5کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد خوي

5کاردان فنی عمران ـ نقشه برداري ( ژئودزي)واحد خوي

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد خوي

5کاردان فنی مکانیک ـتاسیسات تهویه وتبریدواحد خوي

5کاردان فنی نساجیواحد خوي

5کاردانی تکنولوژي صنایع غذاییواحد خوي

5کاردانی فنی برقواحد خوي

5کاردانی فنی صنایع شیمیاییواحد خوي

5کاردانی فنی عمرانواحد خوي

5کاردانی فنی کامپیوتر - سیستم هاي کامپیوتريواحد خوي

5کاردانی معماريواحد خوي

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد خوي

5کاردانی نقشه برداريواحد خوي

5کارهاي عمومی ساختمانواحد خوي

5کامپیوترواحد خوي

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد خوي

5معلم فنی صنایع شیمیاییواحد خوي

5معماريواحد خوي

5معماري داخلیواحد خوي

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد خوي

5مهندسی اجرایی عمرانواحد خوي

5مهندسی برقواحد خوي



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی برق- الکترونیکواحد خوي

5مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد خوي

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد خوي

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد خوي

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد خوي

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد خوي

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد خوي

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد خوي

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد خوي

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد خوي

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد خوي

5مهندسی حرفه اي معماريواحد خوي

5مهندسی عمرانواحد خوي

5مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد خوي

5مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد خوي

5مهندسی عمران - سازهواحد خوي

5مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد خوي

5مهندسی عمران - نقشه برداريواحد خوي

5مهندسی عمران -سازه هاي هیدرولیکیواحد خوي

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد خوي

5مهندسی فناوري اطالعات - مدیریت سیستم هاي اطالعاتیواحد خوي

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد خوي

5مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد خوي

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد خوي

5مهندسی کامپیوترواحد خوي

5مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد خوي

5مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد خوي

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد خوي

5مهندسی معماريواحد خوي

5مهندسی مکاترونیکواحد خوي

5مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولیدواحد خوي

5مهندسی مکانیکواحد خوي

5مهندسی مکانیک - مکانیک در طراحی جامداتواحد خوي

5مهندسی مکانیک -طراحی جامداتواحد خوي

5مهندسی نقشه برداريواحد خوي

5نرم افزار کامپیوترواحد خوي

5نقشه برداريواحد خوي

5نقشه برداري - ژئودزيواحد خوي

5نقشه کشی معماريواحد خوي

5نقشه کشی معماري- معماريواحد خوي

5پرستاريواحد خوي-ظرفیت مازاد خودگردان

5ارتباط تصویريواحد داراب

5ارتباط تصویري- ارتباط تصویريواحد داراب

5اصالح نژاد دامواحد داراب



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5الکترونیک عمومیواحد داراب

5الکتروتکنیکواحد داراب

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد داراب

5الهیات و معارف اسالمیواحد داراب

5امور دامیواحد داراب

5آموزش ابتداییواحد داراب

5آموزش دینی - عربیواحد داراب

5آموزش دینی و عربیواحد داراب

5آموزش زبان انگلیسیواحد داراب

5آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد داراب

5آموزش علوم تجربیواحد داراب

5آموزش و بهسازي منابع انسانیواحد داراب

5آموزش و پرورش ابتداییواحد داراب

5برق - الکترونیک و ابزار دقیقواحد داراب

5برق - قدرتواحد داراب

5پرستاريواحد داراب

5تاریخواحد داراب

5تاریخ - تاریخ ایران باستانواحد داراب

5تاریخ - تاریخ ایران قبل از اسالمواحد داراب

5تاریخ - دبیريواحد داراب

5تاریخ -تاریخ اسالمواحد داراب

5تاریخ -تاریخ ایران اسالمیواحد داراب

5تاریخ -تاریخ عمومی جهانواحد داراب

5تربیت کودكواحد داراب

5تربیت بدنیواحد داراب

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد داراب

5تربیت بدنی - مربیگريواحد داراب

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد داراب

5تربیت معلم آموزش ریاضیواحد داراب

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد داراب

5تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد داراب

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد داراب

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد داراب

5تغذیه دامواحد داراب

5تکنولوژي تولیدات دامیواحد داراب

5تکنولوژي مواد غذاییواحد داراب

5تکنولوژي موادغذاییواحد داراب

5حسابداريواحد داراب

5دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد داراب

5دبیري تاریخواحد داراب

5دبیري زبان وادبیات فارسیواحد داراب

5ریاضیواحد داراب

5زبان وادبیات فارسیواحد داراب



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5زیست شناسیواحد داراب

5زیست شناسی- عمومیواحد داراب

5زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد داراب

5شیمی- کاربرديواحد داراب

5شیمی - شیمی داروییواحد داراب

5شیمی -شیمی آلیواحد داراب

5شیمی -شیمی معدنیواحد داراب

5شیمی کاربرديواحد داراب

5شیمی گرایش شیمی داروییواحد داراب

5صنایع - ایمنی صنعتیواحد داراب

5صنایع شیمیاییواحد داراب

5صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییواحد داراب

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد داراب

5علمی - کاربردي صنایع شیمیایی - صنایع شیمیاییواحد داراب

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد داراب

5علمی - کاربردي کتابداري و اطالع رسانیواحد داراب

5علمی - کاربردي گرافیکواحد داراب

5علمی - کاربردي مربی بهداشت مدارسواحد داراب

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد داراب

5علمی کاربردي امور زراعی و باغی - تکنولوژي تولیدات زراعیواحد داراب

5علمی کاربردي برق - الکترونیک وابزار دقیقواحد داراب

5علمی کاربردي برق - قدرتواحد داراب

5علمی کاربردي صنایع پالستیکواحد داراب

5علمی کاربردي صنایع شیمیاییواحد داراب

5علمی کاربردي گرافیک- گرافیکواحد داراب

5علمی کاربردي معماريواحد داراب

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد داراب

5علوم تجربیواحد داراب

5علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد داراب

5علوم دامیواحد داراب

5علوم دامی - تغذیه دامواحد داراب

5علوم دامی - ژنتیک و اصالح دام و طیورواحد داراب

5علوم دامی - فیزیولوژي دامواحد داراب

5علوم دامی - فیزیولوژي دام و طیورواحد داراب

5علوم و مهندسی خاكواحد داراب

5علوم ورزشیواحد داراب

5علوم ورزشی - علوم زیستی ورزشواحد داراب

5علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزشواحد داراب

5عمرانواحد داراب

5فتوگرافیک گرافیکواحد داراب

5کاردانی حرفه اي هنرهاي تجسمی - گرافیکواحد داراب

5کاردان فن ایمنی صنعتیواحد داراب

5کاردان فنی برق - مخابراتواحد داراب



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد داراب

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد داراب

5کاردان فنی مخابراتواحد داراب

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد داراب

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد داراب

5کاردانی حرفه اي حقوق _ خدمات قضاییواحد داراب

5کاردانی صنایع - ایمنی صنعتیواحد داراب

5کاردانی علوم ورزشیواحد داراب

5کاردانی فنی باغبانی _ تولیدات گلخانه ايواحد داراب

5کاردانی فنی برقواحد داراب

5کاردانی فنی صنایع دارویی _ تولید داروواحد داراب

5کاردانی گرافیکواحد داراب

5کاردانی معماريواحد داراب

5کارهاي عمومی ساختمانواحد داراب

5کامپیوترواحد داراب

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد داراب

5کتابداريواحد داراب

5کودکیاري - مربی کودكواحد داراب

5گرافیکواحد داراب

5گرافیک-گرافیکواحد داراب

5مدیریت آموزشیواحد داراب

واحد داراب

مدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري خاك - بیولوژي و 

5بیوتکنولوژي خاك

واحد داراب

مدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري خاك - شیمی ، حاصلخیزي 

5خاك و تغذیه گیاه

واحد داراب

مدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري خاك - شیمی و حاصلخیزي 

5خاك

5مربی بهداشت مدارسواحد داراب

5مربی بهداشت مدارسواحد داراب

5مربی کودكواحد داراب

5مردم شناسیواحد داراب

5مردم شناسیواحد داراب

5معارف اسالمیواحد داراب

5معماريواحد داراب

5مکانیک خودروواحد داراب

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد داراب

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد داراب

5مهندسی اجرایی عمرانواحد داراب

5مهندسی برقواحد داراب

5مهندسی پلیمرواحد داراب

5مهندسی پلیمر-علوم و تکنولوژي رنگواحد داراب

5مهندسی پلیمر - تکنولوژي علوم رنگواحد داراب

5مهندسی پلیمر - صنایع پلیمرواحد داراب

5مهندسی پلیمر - علوم و تکنولوژي پلیمرواحد داراب



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی پلیمر - فرآورشواحد داراب

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد داراب

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد داراب

5مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیاییواحد داراب

5مهندسی تکنولوژي صنایع الستیکواحد داراب

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد داراب

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد داراب

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد داراب

5مهندسی تولیدات دامیواحد داراب

5مهندسی حرفه اي صنایع شیمیاییواحد داراب

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد داراب

5مهندسی حرفه اي معماريواحد داراب

5مهندسی شیمیواحد داراب

5مهندسی شیمی - صنایع پاالیش ، پتروشیمی و گازواحد داراب

5مهندسی شیمی - طراحی فرآیندواحد داراب

5مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهاي صنایع نفتواحد داراب

5مهندسی شیمی ـ مهندسی فرآیندواحد داراب

5مهندسی صنایع پلیمرواحد داراب

5مهندسی علوم دامیواحد داراب

5مهندسی عمرانواحد داراب

5مهندسی فناوري صنایع شیمیاییواحد داراب

5مهندسی کشاورزي- خاکشناسیواحد داراب

5مهندسی کشاورزي - خاکشناسی گرایش شیمی و حاصلخیزي خاكواحد داراب

5مهندسی کشاورزي - علوم خاكواحد داراب

5مهندسی کشاورزي - علوم دامیواحد داراب

5مهندسی کشاورزي - علوم دامی - فیزیولوژي دامواحد داراب

5مهندسی کشاورزي -علوم خاك گرایش شیمی و حاصلخیزي خاكواحد داراب

5نرم افزار کامپیوترواحد داراب

5نقشه کشی معماريواحد داراب

5نقشه کشی معماري- معماريواحد داراب

5پرستاريواحد داراب-ظرفیت مازاد خودگردان

5الکتروتکنیکواحد داریون

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد داریون

5الکترونیک - برق صنعتیواحد داریون

5تاسیساتواحد داریون

5تاسیسات -تهویه مطبوعواحد داریون

5تربیت بدنیواحد داریون

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد داریون

5تربیت بدنی - مربیگريواحد داریون

5تربیت بدنی -مدیریتواحد داریون

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد داریون



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد داریون

5حسابداريواحد داریون

5حقوقواحد داریون

5حقوق - حقوق ثبتیواحد داریون

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد داریون

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد داریون

5علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعواحد داریون

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد داریون

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد داریون

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد داریون

5علمی کاربردي حسابداريواحد داریون

5علمی کاربردي فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد داریون

5علمی کاربردي معماريواحد داریون

5علمی کاربردي مکانیک ـ تاسیسات حرارتی نیروگاههاواحد داریون

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد داریون

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد داریون

5علوم و مهندسی شیالتواحد داریون

5عمرانواحد داریون

5کاردان فنی برق - قدرتواحد داریون

5کاردان فنی قدرتواحد داریون

5کاردانی حسابداريواحد داریون

5کاردانی علوم ورزشیواحد داریون

5کاردانی فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد داریون

5کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات (ICT)واحد داریون

5کاردانی فنی برقواحد داریون

5کاردانی فنی مکانیکواحد داریون

5کاردانی معماريواحد داریون

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد داریون

5کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد داریون

5کامپیوترواحد داریون

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد داریون

5معماريواحد داریون

5مکانیک - تاسیسات حرارتی نیروگاههاواحد داریون

5مکانیک خودروواحد داریون

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد داریون

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد داریون

5مهندسی اجرایی عمرانواحد داریون

واحد داریون

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5مدیریت آي سی تی

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد داریون

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد داریون

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد داریون

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد داریون

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد داریون



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد داریون

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد داریون

5مهندسی حرفه اي معماريواحد داریون

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد داریون

5نرم افزار کامپیوترواحد داریون

5نقشه کشی معماريواحد داریون

5نقشه کشی معماري- معماريواحد داریون

5الکترونیک عمومیواحد دامغان

5الکتروتکنیکواحد دامغان

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد دامغان

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد دامغان

5الکترونیکواحد دامغان

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد دامغان

5ریخته گريواحد دامغان

5سخت افزار کامپیوترواحد دامغان

5صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییواحد دامغان

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد دامغان

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد دامغان

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد دامغان

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد دامغان

5علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیواحد دامغان

5علمی کاربردي سخت افزارکامپیوترواحد دامغان

5علمی کاربردي شیمی آزمایشگاهی - صنعتیواحد دامغان

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد دامغان

5قدرت -الکتروتکنیکواحد دامغان

5کاردان فنی الکترونیکواحد دامغان

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد دامغان

5کاردان فنی برق - تاسیساتواحد دامغان

5کاردان فنی برق - قدرتواحد دامغان

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد دامغان

5کاردان فنی قدرتواحد دامغان

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد دامغان

5کاردان فنی مکانیک ـ ماشین آالتواحد دامغان

5کاردان فنی مکانیک ماشین آالتواحد دامغان

5کاردانی تکنولوژي صنایع غذاییواحد دامغان

5کاردانی سخت افزار کامپیوترواحد دامغان

5کاردانی فنی برقواحد دامغان

5کاردانی فنی برق و تاسیساتواحد دامغان

5کاردانی فنی صنایع شیمیاییواحد دامغان

5کاردانی فنی کامپیوتر - سیستم هاي کامپیوتريواحد دامغان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد دامغان

5متالورژيواحد دامغان

5متالورژي-ریخته گريواحد دامغان

5معلم فنی صنایع شیمیاییواحد دامغان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مکانیک خودروواحد دامغان

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد دامغان

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد دامغان

5مهندسی اجرایی عمرانواحد دامغان

5مهندسی برقواحد دامغان

5مهندسی برق- الکترونیکواحد دامغان

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد دامغان

5مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد دامغان

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد دامغان

5مهندسی برق - قدرت گرایش الکترونیک قدرتواحد دامغان

5مهندسی برق - قدرت گرایش تکنولوژي فشار قويواحد دامغان

5مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد دامغان

5مهندسی برق - قدرت گرایش ماشین هاي الکتریکیواحد دامغان

5مهندسی برق - کنترلواحد دامغان

5مهندسی برق - مخابراتواحد دامغان

5مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد دامغان

5مهندسی برق ـ قدرتواحد دامغان

5مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد دامغان

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد دامغان

5مهندسی تکنولوژي آب - آبهاي سطحیواحد دامغان

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد دامغان

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد دامغان

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد دامغان

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد دامغان

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد دامغان

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید-قالبسازيواحد دامغان

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد دامغان

5مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیاییواحد دامغان

5مهندسی تکنولوژي عمران- آب و فاضالبواحد دامغان

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد دامغان

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد دامغان

5مهندسی تکنولوژي مخابراتواحد دامغان

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد دامغان

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد دامغان

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد دامغان

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد دامغان

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد دامغان

5مهندسی حرفه اي معماريواحد دامغان

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد دامغان

5مهندسی شیمیواحد دامغان

5مهندسی شیمی-پدیده هاي انتقال و فرآیندهاي جداسازيواحد دامغان

5مهندسی شیمی - صنایع پاالیش ، پتروشیمی و گازواحد دامغان

5مهندسی شیمی - صنایع غذاییواحد دامغان

5مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهاي صنایع نفتواحد دامغان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی شیمی - مهندسی صنایع غذاییواحد دامغان

5مهندسی صنایعواحد دامغان

5مهندسی عمرانواحد دامغان

5مهندسی عمران-مهندسی آبواحد دامغان

5مهندسی عمران - سازهواحد دامغان

5مهندسی عمران -آبواحد دامغان

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد دامغان

5مهندسی فناوري صنایع شیمیاییواحد دامغان

5مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقواحد دامغان

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد دامغان

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد دامغان

5مهندسی فناوري منابع آب هاي سطحیواحد دامغان

5مهندسی کامپیوترواحد دامغان

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد دامغان

5مهندسی مکانیکواحد دامغان

5مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد دامغان

5مهندسی مواد و طراحی صنایع غذاییواحد دامغان

5نرم افزار کامپیوترواحد دامغان

5نقشه کشی معماريواحد دامغان

5نقشه کشی معماري- معماريواحد دامغان

5انیمیشنواحد دانشگاه هنرهاي اسالمی- ایرانی استاد فرشچیان

5سفال و سرامیکواحد دانشگاه هنرهاي اسالمی- ایرانی استاد فرشچیان

5صنایع دستیواحد دانشگاه هنرهاي اسالمی- ایرانی استاد فرشچیان

5طراحی پوشاكواحد دانشگاه هنرهاي اسالمی- ایرانی استاد فرشچیان

5طراحی لباسواحد دانشگاه هنرهاي اسالمی- ایرانی استاد فرشچیان

5طراحی و دوختواحد دانشگاه هنرهاي اسالمی- ایرانی استاد فرشچیان

5طراحی و ساخت طال و جواهرواحد دانشگاه هنرهاي اسالمی- ایرانی استاد فرشچیان

5فرشواحد دانشگاه هنرهاي اسالمی- ایرانی استاد فرشچیان

5فیلم سازي _ تدوینواحد دانشگاه هنرهاي اسالمی- ایرانی استاد فرشچیان

5قلم زنیواحد دانشگاه هنرهاي اسالمی- ایرانی استاد فرشچیان

5کاردانی حرفه اي دوخت هاي سنتی ایرانواحد دانشگاه هنرهاي اسالمی- ایرانی استاد فرشچیان

5کاردانی حرفه اي عکاسی خبريواحد دانشگاه هنرهاي اسالمی- ایرانی استاد فرشچیان

5کاردانی حرفه اي موسیقی _ نوازندگی ساز ایرانیواحد دانشگاه هنرهاي اسالمی- ایرانی استاد فرشچیان

5کاردانی حرفه اي هنرهاي نمایشی _ طراحی صحنهواحد دانشگاه هنرهاي اسالمی- ایرانی استاد فرشچیان

5معماريواحد دانشگاه هنرهاي اسالمی- ایرانی استاد فرشچیان

5معماري داخلیواحد دانشگاه هنرهاي اسالمی- ایرانی استاد فرشچیان

5معماري سنتیواحد دانشگاه هنرهاي اسالمی- ایرانی استاد فرشچیان

5نقاشیواحد دانشگاه هنرهاي اسالمی- ایرانی استاد فرشچیان

5هنرهاي چوبیواحد دانشگاه هنرهاي اسالمی- ایرانی استاد فرشچیان

5هنرهاي سنتیواحد دانشگاه هنرهاي اسالمی- ایرانی استاد فرشچیان

5هنرهاي نمایشیواحد دانشگاه هنرهاي اسالمی- ایرانی استاد فرشچیان

5الکتروتکنیکواحد دره شهر

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد دره شهر

5آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد دره شهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5آموزش علوم تجربیواحد دره شهر

5آموزش و پرورش ابتداییواحد دره شهر

5بیمهواحد دره شهر

5تربیت بدنی - مربیگريواحد دره شهر

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد دره شهر

5تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد دره شهر

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد دره شهر

5تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد دره شهر

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد دره شهر

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد دره شهر

5تکنولوژي ماشینهاي کشاورزيواحد دره شهر

5حسابداريواحد دره شهر

5دینی وعربیواحد دره شهر

5روان شناسیواحد دره شهر

5روانشناسیواحد دره شهر

5زبان وادبیات انگلیسیواحد دره شهر

5زبان وادبیات فارسیواحد دره شهر

5زراعت واصالح نباتاتواحد دره شهر

5شیمی- کاربرديواحد دره شهر

5شیمی کاربرديواحد دره شهر

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد دره شهر

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد دره شهر

5علمی کاربردي حسابداريواحد دره شهر

5علمی کاربردي معماريواحد دره شهر

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد دره شهر

5علوم تجربیواحد دره شهر

5علوم ورزشیواحد دره شهر

5کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد دره شهر

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد دره شهر

5کاردانی بیمهواحد دره شهر

5کاردانی حسابداريواحد دره شهر

5کاردانی علوم ورزشیواحد دره شهر

5کاردانی مدیریت بازرگانیواحد دره شهر

5کاردانی معماريواحد دره شهر

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد دره شهر

5کامپیوترواحد دره شهر

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد دره شهر

5مدیریت بازرگانیواحد دره شهر

5معماريواحد دره شهر

5مکانیزاسیون کشاورزيواحد دره شهر

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد دره شهر

5مهندسی اجرایی عمرانواحد دره شهر

5مهندسی برقواحد دره شهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد دره شهر

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد دره شهر

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد دره شهر

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد دره شهر

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد دره شهر

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد دره شهر

5مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد دره شهر

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد دره شهر

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد دره شهر

5مهندسی صنایعواحد دره شهر

5مهندسی عمرانواحد دره شهر

5مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد دره شهر

5مهندسی کشاورزي - مکانیزاسیون کشاورزيواحد دره شهر

5مهندسی مکانیکواحد دره شهر

5نرم افزار کامپیوترواحد دره شهر

5نقشه برداريواحد دره شهر

5ادبیات عربیواحد دزفول

5اقتصادواحد دزفول

5الهیات و معارف اسالمیواحد دزفول

5امور اداريواحد دزفول

5انرژي و معماريواحد دزفول

5آموزش ابتداییواحد دزفول

5آموزش دینی - عربیواحد دزفول

5آموزش دینی و عربیواحد دزفول

5آموزش زبان انگلیسیواحد دزفول

5آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد دزفول

5آموزش و پرورش ابتداییواحد دزفول

5باستان شناسیواحد دزفول

5باستان شناسیواحد دزفول

5باستان شناسی - دوران تاریخیواحد دزفول

5باستان شناسی - دوران تاریخی ایرانواحد دزفول

5برنامه ریزي درسیواحد دزفول

5تربیت کودكواحد دزفول

5تربیت بدنیواحد دزفول

5تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد دزفول

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد دزفول

5تربیت دبیر زبان و ادبیات فارسیواحد دزفول

5تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد دزفول

5تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد دزفول

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد دزفول

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد دزفول

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد دزفول

5تئاتر - ادبیات نمایشیواحد دزفول

5حسابداريواحد دزفول



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5حقوقواحد دزفول

5حقوق - حقوق ثبتیواحد دزفول

5حقوق عمومیواحد دزفول

5دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد دزفول

5دبیري زبان انگلیسیواحد دزفول

5دبیري زبان وادبیات فارسیواحد دزفول

5دینی وعربیواحد دزفول

5راهنمایی و مشاورهواحد دزفول

5روان شناسیواحد دزفول

5روان شناسی تربیتیواحد دزفول

5روان شناسی شخصیتواحد دزفول

5روانشناسیواحد دزفول

5روانشناسی-روانشناسی کودکان استثناییواحد دزفول

5روانشناسی با شاخه کودکان استثناییواحد دزفول

5روانشناسی تربیتیواحد دزفول

5روانشناسی شخصیتواحد دزفول

5زبان انگلیسیواحد دزفول

5زبان و ادبیات عربواحد دزفول

5زبان و ادبیات فارسی- ادبیات تطبیقیواحد دزفول

5زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی (فارسی - عربی)واحد دزفول

5زبان وادبیات انگلیسیواحد دزفول

5زبان وادبیات عربیواحد دزفول

5زبان وادبیات فارسیواحد دزفول

واحد دزفول

سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی - سیستم اطالعات 

5جغرافیایی

5سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی - مطالعات آب و خاكواحد دزفول

5طراحی و دوختواحد دزفول

5علمی کاربردي حسابداريواحد دزفول

5علمی کاربردي معماريواحد دزفول

5علوم تربیتیواحد دزفول

5علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد دزفول

5علوم تربیتی - آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنیواحد دزفول

5علوم تربیتی - برنامه ریزي آموزشیواحد دزفول

5علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد دزفول

5علوم ورزشیواحد دزفول

5فتوگرافیک گرافیکواحد دزفول

5فلسفه و کالم اسالمیواحد دزفول

5فلسفه و کالم اسالمی - فلسفه اسالمیواحد دزفول

5فیزیولوژي ورزشی - تغذیه ورزشواحد دزفول

5کاردانی آموزش دینی و عربیواحد دزفول

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد دزفول

5کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد دزفول

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد دزفول



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردانی معماريواحد دزفول

5کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد دزفول

5مترجمی زبان انگلیسیواحد دزفول

5مدیریت آموزشیواحد دزفول

5مدیریت فناوري اطالعات - مدیریت منابع اطالعاتیواحد دزفول

5مدیریت وبرنامه ریزي آموزشیواحد دزفول

5مربی بهداشت مدارسواحد دزفول

5مشاورهواحد دزفول

5معارف اسالمیواحد دزفول

5معماريواحد دزفول

5معماري داخلیواحد دزفول

5معماري سنتیواحد دزفول

5معماري و انرژيواحد دزفول

5مهندسی شهرسازيواحد دزفول

5مهندسی معماريواحد دزفول

5الکتروتکنیکواحد دشتستان

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد دشتستان

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد دشتستان

5امور دفتريواحد دشتستان

5آموزش زبان انگلیسیواحد دشتستان

5آموزش و پرورش ابتداییواحد دشتستان

5برق - الکترونیک و ابزار دقیقواحد دشتستان

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد دشتستان

5حسابداريواحد دشتستان

5حقوقواحد دشتستان

5حقوق - حقوق ثبتیواحد دشتستان

5حقوق عمومیواحد دشتستان

5زبان وادبیات فارسیواحد دشتستان

5زمین شناسی -زمین شناسی مهندسیواحد دشتستان

5ساختمانواحد دشتستان

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد دشتستان

5شیمی- کاربرديواحد دشتستان

5شیمی کاربرديواحد دشتستان

5صنایع گازواحد دشتستان

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد دشتستان

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد دشتستان

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد دشتستان

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد دشتستان

5علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیواحد دشتستان

5علمی کاربردي برق - الکترونیک وابزار دقیقواحد دشتستان

5علمی کاربردي برق صنعتیواحد دشتستان

5علمی کاربردي حسابداريواحد دشتستان

5علمی کاربردي گرافیک- گرافیکواحد دشتستان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی کاربردي گرافیک -تصویرسازيواحد دشتستان

5علمی کاربردي معماريواحد دشتستان

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد دشتستان

5علمی کاربردي هنرهاي تجسمی-نقاشیواحد دشتستان

5علوم زمین - زمین شناسی مهندسیواحد دشتستان

5عمرانواحد دشتستان

5قدرت -الکتروتکنیکواحد دشتستان

5کاردانی حرفه اي حقوق- حقوق ثبتیواحد دشتستان

5کاردانی حرفه اي مدیریت- امور دفتريواحد دشتستان

5کاردانی حرفه اي هنرهاي تجسمی- نقاشیواحد دشتستان

5کاردانی حرفه اي هنرهاي تجسمی - گرافیکواحد دشتستان

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد دشتستان

5کاردان فنی مکانیک ـ نقشه کشی صنعتیواحد دشتستان

5کاردانی حسابداريواحد دشتستان

5کاردانی فنی برقواحد دشتستان

5کاردانی معماريواحد دشتستان

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد دشتستان

5کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد دشتستان

5کارشناسی حرفه اي گرافیک - تصویرسازيواحد دشتستان

5کامپیوترواحد دشتستان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد دشتستان

5گرافیکواحد دشتستان

5گرافیک-گرافیکواحد دشتستان

5مدیریت امور دفتري (منشیگري)واحد دشتستان

5مدیریت بازرگانیواحد دشتستان

5مدیریت بیمهواحد دشتستان

5مربی بهداشت مدارسواحد دشتستان

5معماريواحد دشتستان

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد دشتستان

5مهندسی اجرایی عمرانواحد دشتستان

5مهندسی برقواحد دشتستان

5مهندسی برق- الکترونیکواحد دشتستان

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد دشتستان

5مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتالواحد دشتستان

5مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد دشتستان

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد دشتستان

5مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد دشتستان

5مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد دشتستان

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد دشتستان

5مهندسی تکنولوژي برق - الکترونیک صنعت هسته ايواحد دشتستان

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد دشتستان

5مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیاییواحد دشتستان

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد دشتستان

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد دشتستان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی تکنولوژي مواد صنعت هسته ايواحد دشتستان

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد دشتستان

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد دشتستان

5مهندسی حرفه اي صنایع شیمیاییواحد دشتستان

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد دشتستان

5مهندسی حرفه اي معماريواحد دشتستان

5مهندسی شیمیواحد دشتستان

5مهندسی شیمی - پتروشیمیواحد دشتستان

5مهندسی شیمی - صنایع پاالیش ، پتروشیمی و گازواحد دشتستان

5مهندسی شیمی - طراحی فرآیندواحد دشتستان

5مهندسی شیمی ـ صنایع پاالیشواحد دشتستان

5مهندسی شیمی ـ مهندسی فرآیندواحد دشتستان

5مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد دشتستان

5مهندسی عمرانواحد دشتستان

5مهندسی عمران - مهندسی راه و ترابريواحد دشتستان

5مهندسی عمران -راه وترابريواحد دشتستان

5مهندسی فناوري صنایع شیمیاییواحد دشتستان

5مهندسی کامپیوتر- معماري سیستم هاي کامپیوتريواحد دشتستان

5مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد دشتستان

5مهندسی مکانیکواحد دشتستان

5مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد دشتستان

5مهندسی مکانیک - مکانیک در طراحی جامداتواحد دشتستان

5مهندسی مکانیک -طراحی جامداتواحد دشتستان

5مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد دشتستان

5مهندسی منابع طبیعی - محیط زیستواحد دشتستان

5نرم افزار کامپیوترواحد دشتستان

5نقشه کشی معماريواحد دشتستان

5نقشه کشی معماري- معماريواحد دشتستان

5هنرهاي تجسمی - گرافیکواحد دشتستان

5هنرهاي تجسمی ـ نقاشیواحد دشتستان

5الکتروتکنیکواحد دلوار

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد دلوار

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد دلوار

5تربیت بدنی - مربیگريواحد دلوار

5تربیت بدنی -مدیریتواحد دلوار

5حسابداريواحد دلوار

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد دلوار

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد دلوار

5علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیواحد دلوار

5علمی کاربردي حسابداريواحد دلوار

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد دلوار

5علوم قضاییواحد دلوار

5کاردانی حرفه اي مدیریت- امور دفتريواحد دلوار

5کاردانی فنی عمران - بتنواحد دلوار



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردان فنی برق - قدرتواحد دلوار

5کاردان فنی ساختمانهاي بتنیواحد دلوار

5کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد دلوار

5کاردان فنی قدرتواحد دلوار

5کاردان فنی کشتیواحد دلوار

5کاردانی حسابداريواحد دلوار

5کاردانی علوم ورزشیواحد دلوار

5کاردانی فنی برقواحد دلوار

5کاردانی فنی کشتیواحد دلوار

5کامپیوترواحد دلوار

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد دلوار

5معماري داخلیواحد دلوار

5مکانیک خودروواحد دلوار

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد دلوار

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد دلوار

5مهندسی اجرایی عمرانواحد دلوار

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد دلوار

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد دلوار

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد دلوار

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد دلوار

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد دلوار

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد دلوار

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد دلوار

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد دلوار

5مهندسی دریاواحد دلوار

5مهندسی دریا - کشتی سازيواحد دلوار

5مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برقواحد دلوار

5مهندسی فناوري شبکه هاي توزیع برقواحد دلوار

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد دلوار

5مهندسی معماريواحد دلوار

5نرم افزار کامپیوترواحد دلوار

5نقشه برداريواحد دلوار

5نقشه برداري - نقشه برداريواحد دلوار

5الکتروتکنیکواحد دلیجان

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد دلیجان

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد دلیجان

5حسابداريواحد دلیجان

5حسابداري- مالیاتیواحد دلیجان

5حسابداري - حسابرسیواحد دلیجان

5زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولیواحد دلیجان

5زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد دلیجان

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد دلیجان

5صنایع نساجیواحد دلیجان

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد دلیجان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد دلیجان

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد دلیجان

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد دلیجان

5علمی کاربردي ارتباطات و فناوري اطالعات (آي سی تی)واحد دلیجان

5علمی کاربردي حسابداريواحد دلیجان

5علمی کاربردي معماريواحد دلیجان

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد دلیجان

5علوم تربیتیواحد دلیجان

5عمرانواحد دلیجان

5کاردانی فنی عمران - بتنواحد دلیجان

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد دلیجان

5کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد دلیجان

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد دلیجان

5کاردان فنی مکانیک - تاسیساتواحد دلیجان

5کاردانی حسابداريواحد دلیجان

5کاردانی صنایع - ایمنی صنعتیواحد دلیجان

5کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات (ICT)واحد دلیجان

5کاردانی فنی مکانیکواحد دلیجان

5کامپیوترواحد دلیجان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد دلیجان

5مدیریت بازرگانیواحد دلیجان

5معماريواحد دلیجان

5مهندسی برقواحد دلیجان

5مهندسی برق ـ قدرتواحد دلیجان

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد دلیجان

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد دلیجان

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد دلیجان

5مهندسی حرفه اي معماريواحد دلیجان

5مهندسی فناوري اطالعاتواحد دلیجان

5مهندسی کامپیوترواحد دلیجان

5مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد دلیجان

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد دلیجان

5مهندسی معماريواحد دلیجان

5میکروبیولوژيواحد دلیجان

5نرم افزار کامپیوترواحد دلیجان

5نقشه کشی معماريواحد دلیجان

5نقشه کشی معماري- معماريواحد دلیجان

5هنرهاي تجسمی - گرافیکواحد دلیجان

5تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد دماوند

5تکنولوژي محیط زیستواحد دماوند

5تکنولوژي موادغذاییواحد دماوند

5زمین شناسیواحد دماوند

5زمین شناسی - زمین شناسی نفتواحد دماوند

5زمین شناسی نفتواحد دماوند



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علوم زمین - زمین شناسی نفتواحد دماوند

5علوم گیاهیواحد دماوند

5علوم و مهندسی محیط زیستواحد دماوند

5علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی محیط زیستواحد دماوند

5علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی هاي محیط زیستواحد دماوند

5کاردان فنی صنایع غذاییواحد دماوند

5کاردانی فنی دامپروري - پرورش زنبور عسلواحد دماوند

5محیط زیستواحد دماوند

5محیط زیست - آلودگی محیط زیستواحد دماوند

5محیط زیست - آلودگیهاي محیط زیستواحد دماوند

5مهندسی منابع طبیعی - محیط زیستواحد دماوند

واحد دماوند

مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست گرایش آلودگیهاي محیط 

5زیست

5دندانپزشکیواحد دندانپزشکی تهران - پردیس خودگردان کیش

5اقتصادواحد دورود

5اقتصاد بازرگانیواحد دورود

5الکترونیک عمومیواحد دورود

5الکتروتکنیکواحد دورود

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد دورود

5الکترونیکواحد دورود

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد دورود

5اندیشه سیاسی در اسالمواحد دورود

5ایمنی صنعتی و محیط کارواحد دورود

5آموزش زبان انگلیسیواحد دورود

5برق صنعتیواحد دورود

5برنامه ریزي درسیواحد دورود

5پرستاريواحد دورود

5تربیت بدنیواحد دورود

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد دورود

5تربیت بدنی - مربیگريواحد دورود

5تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد دورود

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد دورود

5تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد دورود

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد دورود

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد دورود

5حسابداريواحد دورود

5حقوقواحد دورود

5حقوق - حقوق ثبتیواحد دورود

5حقوق جزا و جرم شناسیواحد دورود

5حقوق خصوصیواحد دورود

5دبیري زبان وادبیات فارسیواحد دورود

5ریخته گريواحد دورود

5زبان وادبیات فارسیواحد دورود

5زیست شناسیواحد دورود



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5زیست شناسی- عمومیواحد دورود

5زیست شناسی - سلولی و مولکولیواحد دورود

5زیست شناسی - علوم جانوري گرایش فیزیولوژي جانوريواحد دورود

5زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولیواحد دورود

5زیست شناسی جانوري - فیزیولوژيواحد دورود

5زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد دورود

5زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولیواحد دورود

5زیست شناسی سلولی و مولکولی ـ ژنتیکواحد دورود

5ساخت و تولیدواحد دورود

5ساخت و تولید- قالبسازيواحد دورود

5ساخت و تولید - ماشین ابزارواحد دورود

5ساخت و تولید - ماشین افزارواحد دورود

5ساختمانواحد دورود

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد دورود

5ساختمانهاي بتنیواحد دورود

5شیمیواحد دورود

5شیمی- کاربرديواحد دورود

5شیمی - شیمی داروییواحد دورود

5شیمی -شیمی آلیواحد دورود

5شیمی -شیمی تجزیهواحد دورود

5شیمی -شیمی فیزیکواحد دورود

5شیمی -شیمی کاربرديواحد دورود

5شیمی کاربرديواحد دورود

5شیمی گرایش شیمی آلیواحد دورود

5شیمی گرایش شیمی داروییواحد دورود

5شیمی محضواحد دورود

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد دورود

5علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارواحد دورود

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد دورود

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد دورود

5علمی - کاربردي کتابداري و اطالع رسانیواحد دورود

5علمی - کاربردي متالورژي - ریخته گريواحد دورود

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد دورود

5علمی کاربردي برق صنعتیواحد دورود

5علمی کاربردي حسابداريواحد دورود

5علمی کاربردي ماشین ابزارـ تکنسین حرفه ايواحد دورود

5علمی کاربردي معلم فنی صنایع شیمیاییواحد دورود

5علمی کاربردي معماريواحد دورود

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد دورود

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد دورود

5علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگانیواحد دورود

5علوم تربیتی -برنامه ریزي درسیواحد دورود

5علوم سیاسیواحد دورود

5علوم ورزشیواحد دورود



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5عمرانواحد دورود

5کاردانی فنی عمران - بتنواحد دورود

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد دورود

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد دورود

5کاردان فنی برق - مخابراتواحد دورود

5کاردان فنی ساختمانهاي بتنیواحد دورود

5کاردان فنی شیمی - عملیات پتروشیمیواحد دورود

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد دورود

5کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد دورود

5کاردان فنی عملیات پتروشیمیواحد دورود

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد دورود

5کاردان فنی مکانیک ـ ماشین ابزارواحد دورود

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد دورود

5کاردانی حسابداريواحد دورود

5کاردانی علوم ورزشیواحد دورود

5کاردانی فنی برقواحد دورود

5کاردانی فنی برق - برق صنعتیواحد دورود

5کاردانی فنی مخابراتواحد دورود

5کاردانی فنی مکانیکواحد دورود

5کاردانی مدیریت صنعتیواحد دورود

5کاردانی معماريواحد دورود

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد دورود

5کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد دورود

5کارهاي عمومی ساختمانواحد دورود

5کامپیوترواحد دورود

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد دورود

5کتابداريواحد دورود

5کتابداري واطالع رسانیواحد دورود

5متالورژيواحد دورود

5متالورژي-ریخته گريواحد دورود

5مترجمی زبان انگلیسیواحد دورود

5مدیریت بازرگانیواحد دورود

5مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد دورود

5مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیواحد دورود

5مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد دورود

5مدیریت صنعتی کاربرديواحد دورود

5مدیریت ورزشیواحد دورود

5مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزشواحد دورود

5معلم فنی صنایع شیمیاییواحد دورود

5معماريواحد دورود

5مکانیک خودروواحد دورود

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد دورود

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد دورود

5مهندسی اجرایی عمرانواحد دورود



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی برقواحد دورود

5مهندسی برق- الکترونیکواحد دورود

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد دورود

5مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیکواحد دورود

5مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد دورود

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد دورود

5مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد دورود

5مهندسی برق - کنترلواحد دورود

5مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد دورود

5مهندسی برق ـ قدرتواحد دورود

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد دورود

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد دورود

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد دورود

5مهندسی تکنولوژي جوشکاريواحد دورود

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولیدواحد دورود

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد دورود

5مهندسی تکنولوژي سخت افزار کامپیوترواحد دورود

5مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزاري رایانهواحد دورود

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد دورود

5مهندسی تکنولوژي متالورژي-ذوب فلزاتواحد دورود

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد دورود

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد دورود

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد دورود

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد دورود

5مهندسی حرفه اي ایمنی صنعتیواحد دورود

5مهندسی حرفه اي ساخت و تولیدواحد دورود

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد دورود

5مهندسی حرفه اي معماريواحد دورود

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد دورود

5مهندسی حرفه اي مواد ریخته گريواحد دورود

5مهندسی شیمیواحد دورود

5مهندسی شیمی - بیوتکنولوژيواحد دورود

5مهندسی شیمی - ترمودینامیک و سینتیکواحد دورود

5مهندسی شیمی - ترموسینتیک و کاتالیستواحد دورود

5مهندسی عمرانواحد دورود

5مهندسی عمران - سازهواحد دورود

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد دورود

5مهندسی فناوري جوشواحد دورود

5مهندسی فناوري ساخت و تولیدواحد دورود

5مهندسی فناوري ساخت و تولید - قالبسازيواحد دورود

5مهندسی فناوري متالورژي - ذوب فلزاتواحد دورود

5مهندسی فناوري متالورژي - ذوب فلزاتواحد دورود

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد دورود

5مهندسی کامپیوترواحد دورود



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد دورود

5مهندسی معماريواحد دورود

5مهندسی مکانیکواحد دورود

5مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد دورود

5مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدواحد دورود

واحد دورود

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردي شاخه تخصصی مکانیک 

5جامدات

5مهندسی مکانیک -طراحی جامداتواحد دورود

5مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد دورود

5نرم افزار کامپیوترواحد دورود

5نقشه کشی معماريواحد دورود

5نقشه کشی معماري- معماريواحد دورود

5پرستاريواحد دورود-ظرفیت مازاد خودگردان

5الکتروتکنیکواحد دولت آباد

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد دولت آباد

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد دولت آباد

5برق - قدرتواحد دولت آباد

5تربیت کودكواحد دولت آباد

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد دولت آباد

5حسابداريواحد دولت آباد

5حسابرسیواحد دولت آباد

5سخت افزار کامپیوترواحد دولت آباد

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد دولت آباد

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد دولت آباد

5علمی - کاربردي مربی کودكواحد دولت آباد

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد دولت آباد

5علمی کاربردي برق - الکترونیک وابزار دقیقواحد دولت آباد

5علمی کاربردي برق - قدرتواحد دولت آباد

5علمی کاربردي حسابداريواحد دولت آباد

5علمی کاربردي سخت افزارکامپیوترواحد دولت آباد

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد دولت آباد

5علوم کامپیوتر - محاسبات علمیواحد دولت آباد

5علوم ورزشیواحد دولت آباد

5کاردان فنی الکترونیکواحد دولت آباد

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد دولت آباد

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد دولت آباد

5کاردانی حسابداريواحد دولت آباد

5کاردانی سخت افزار کامپیوترواحد دولت آباد

5کاردانی فنی برقواحد دولت آباد

5کاردانی فنی کامپیوتر - سیستم هاي کامپیوتريواحد دولت آباد

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد دولت آباد

5کامپیوترواحد دولت آباد

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد دولت آباد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کودکیاري - مربی کودكواحد دولت آباد

5کودکیاري -مربی کودكواحد دولت آباد

5مدیریت اجراییواحد دولت آباد

5مدیریت صنعتیواحد دولت آباد

5مدیریت کسب و کار - سیستم هاي اطالعاتی و فناوري اطالعاتواحد دولت آباد

5مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد دولت آباد

5مدیریت مالیواحد دولت آباد

5مربی کودكواحد دولت آباد

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد دولت آباد

5مهندسی اجرایی عمرانواحد دولت آباد

5مهندسی برقواحد دولت آباد

5مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد دولت آباد

5مهندسی برق - شبکه هاي مخابراتیواحد دولت آباد

5مهندسی برق - قدرت گرایش الکترونیک قدرتواحد دولت آباد

5مهندسی برق - کنترلواحد دولت آباد

5مهندسی برق - مخابراتواحد دولت آباد

5مهندسی برق - مخابرات سیستمواحد دولت آباد

5مهندسی برق - مخابرات میدان و موجواحد دولت آباد

واحد دولت آباد

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5سیستمهاي تحت شبکه

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد دولت آباد

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد دولت آباد

5مهندسی تکنولوژي سخت افزار کامپیوترواحد دولت آباد

5مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزاري رایانهواحد دولت آباد

5مهندسی تکنولوژي مخابراتواحد دولت آباد

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد دولت آباد

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد دولت آباد

5مهندسی حرفه اي ساخت و تولیدواحد دولت آباد

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد دولت آباد

5مهندسی حرفه اي معماريواحد دولت آباد

5مهندسی عمرانواحد دولت آباد

5مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي ارتباطی و کامپیوتريواحد دولت آباد

5مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي کامپیوتريواحد دولت آباد

5مهندسی فناوري ساخت و تولید - قالبسازيواحد دولت آباد

5مهندسی کامپیوترواحد دولت آباد

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد دولت آباد

5مهندسی کامپیوتر - شبکه هاي کامپیوتريواحد دولت آباد

5مهندسی نقشه برداريواحد دولت آباد

5نرم افزار کامپیوترواحد دولت آباد

5نقشه کشی معماريواحد دولت آباد

5نقشه کشی معماري- معماريواحد دولت آباد

5ایمنی صنایعواحد دهاقان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5ایمنی صنعتیواحد دهاقان

5ایمنی صنعتی و محیط کارواحد دهاقان

5ساخت و تولیدواحد دهاقان

5ساخت و تولید- قالبسازيواحد دهاقان

5ساخت و تولید - ماشین ابزارواحد دهاقان

5ساخت و تولید - ماشین افزارواحد دهاقان

5ساختمانواحد دهاقان

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد دهاقان

5صنایع - ایمنی صنعتیواحد دهاقان

5علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارواحد دهاقان

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد دهاقان

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد دهاقان

5علمی کاربردي ساخت وتولید-قالبسازيواحد دهاقان

5علمی کاربردي معماريواحد دهاقان

5عمرانواحد دهاقان

5کاردان فن ایمنی صنعتیواحد دهاقان

5کاردانی صنایع - ایمنی صنعتیواحد دهاقان

5کاردانی فنی باغبانی _ تولیدات گلخانه ايواحد دهاقان

5کامپیوترواحد دهاقان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد دهاقان

5معماريواحد دهاقان

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد دهاقان

5مهندسی اجرایی عمرانواحد دهاقان

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولیدواحد دهاقان

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد دهاقان

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید-قالبسازيواحد دهاقان

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد دهاقان

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد دهاقان

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ساخت و تولیدواحد دهاقان

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد دهاقان

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد دهاقان

5مهندسی حرفه اي ایمنی صنعتیواحد دهاقان

5مهندسی حرفه اي ساخت و تولیدواحد دهاقان

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد دهاقان

5مهندسی حرفه اي معماريواحد دهاقان

5مهندسی رباتیکواحد دهاقان

5مهندسی سیستمهاي اقتصادي - اجتماعیواحد دهاقان

5مهندسی صنایعواحد دهاقان

5مهندسی صنایع - سیستم هاي کالنواحد دهاقان

5مهندسی صنایع - سیستم هاي کالن اقتصادي و اجتماعیواحد دهاقان

5مهندسی صنایع - سیستم هاي مالیواحد دهاقان

5مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وريواحد دهاقان

5مهندسی صنایع - مهندسی صنایعواحد دهاقان

5مهندسی صنایع - مهندسی مالیواحد دهاقان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی صنایع ـ ایمنی صنعتیواحد دهاقان

5مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وريواحد دهاقان

5مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد دهاقان

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد دهاقان

5مهندسی فناوري ساخت و تولید - قالبسازيواحد دهاقان

5مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد دهاقان

5مهندسی کامپیوترواحد دهاقان

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد دهاقان

5مهندسی مالیواحد دهاقان

5مهندسی مکانیکواحد دهاقان

5مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد دهاقان

5نرم افزار کامپیوترواحد دهاقان

5الکتروتکنیکواحد دهدشت

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد دهدشت

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد دهدشت

5الکترونیکواحد دهدشت

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد دهدشت

5الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد دهدشت

5آموزش دینی - عربیواحد دهدشت

5آموزش دینی و عربیواحد دهدشت

5آموزش ریاضیواحد دهدشت

5آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد دهدشت

5آموزش علوم تجربیواحد دهدشت

5برق - قدرتواحد دهدشت

5برنامه ریزي سیستمهاي اقتصاديواحد دهدشت

5بهداشت مواد غذاییواحد دهدشت

5تربیت بدنیواحد دهدشت

5تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد دهدشت

5تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد دهدشت

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد دهدشت

5حسابداريواحد دهدشت

5حقوقواحد دهدشت

5حقوق - حقوق ثبتیواحد دهدشت

5دینی وعربیواحد دهدشت

5زبان و ادبیات فارسی- ادبیات تطبیقیواحد دهدشت

5زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی (فارسی - عربی)واحد دهدشت

5زبان وادبیات فارسیواحد دهدشت

5زیست شناسی - دبیريواحد دهدشت

5زیست شناسی - سلولی و مولکولیواحد دهدشت

5زیست شناسی جانوريواحد دهدشت

5زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد دهدشت

5ساختمانواحد دهدشت

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد دهدشت

5ساختمانهاي بتنیواحد دهدشت



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد دهدشت

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد دهدشت

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد دهدشت

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد دهدشت

5علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیواحد دهدشت

5علمی کاربردي الکترونیکواحد دهدشت

5علمی کاربردي برق - قدرتواحد دهدشت

5علمی کاربردي جوشکاريواحد دهدشت

5علمی کاربردي حسابداريواحد دهدشت

5علمی کاربردي معماريواحد دهدشت

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد دهدشت

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد دهدشت

5علوم تجربیواحد دهدشت

5علوم تربیتیواحد دهدشت

5علوم قرآن و حدیثواحد دهدشت

5علوم ورزشیواحد دهدشت

5عمرانواحد دهدشت

5فقه و حقوق اسالمیواحد دهدشت

5فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد دهدشت

5قدرت -الکتروتکنیکواحد دهدشت

5کاردانی فنی عمران - بتنواحد دهدشت

5کاردان فنی زیرسازي راهواحد دهدشت

5کاردان فنی ساختمانهاي بتنیواحد دهدشت

5کاردان فنی عمران-زیرسازي راهواحد دهدشت

5کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد دهدشت

5کاردان فنی عمران ـ نقشه برداري ( ژئودزي)واحد دهدشت

5کاردانی آموزش دینی و عربیواحد دهدشت

5کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد دهدشت

5کاردانی حسابداريواحد دهدشت

5کاردانی فنی برقواحد دهدشت

5کاردانی فنی جوشکاريواحد دهدشت

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد دهدشت

5کاردانی نقشه برداريواحد دهدشت

5کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد دهدشت

5کامپیوترواحد دهدشت

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد دهدشت

5مدیریت اجراییواحد دهدشت

5مدیریت بازرگانیواحد دهدشت

5مدیریت کسب و کار - استراتژيواحد دهدشت

5مدیریت کسب و کار - سیستم هاي اطالعاتی و فناوري اطالعاتواحد دهدشت

5مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد دهدشت

5معماريواحد دهدشت

5مکانیک خودروواحد دهدشت



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد دهدشت

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد دهدشت

5مهندسی اجرایی عمرانواحد دهدشت

5مهندسی برقواحد دهدشت

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد دهدشت

5مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد دهدشت

5مهندسی برق ـ قدرتواحد دهدشت

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد دهدشت

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد دهدشت

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد دهدشت

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد دهدشت

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد دهدشت

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد دهدشت

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد دهدشت

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد دهدشت

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد دهدشت

5مهندسی حرفه اي معماريواحد دهدشت

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد دهدشت

5مهندسی عمرانواحد دهدشت

5مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد دهدشت

5مهندسی عمران - مدیریت منابع آبواحد دهدشت

5مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آبواحد دهدشت

5مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقواحد دهدشت

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد دهدشت

5مهندسی کامپیوترواحد دهدشت

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد دهدشت

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد دهدشت

5نرم افزار کامپیوترواحد دهدشت

5نقشه برداري - ژئودزيواحد دهدشت

5نقشه کشی معماريواحد دهدشت

5نقشه کشی معماري- معماريواحد دهدشت

5الکتروتکنیکواحد دهلران

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد دهلران

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد دهلران

5آموزش زبان انگلیسیواحد دهلران

5آموزش و پرورش ابتداییواحد دهلران

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد دهلران

5حسابداريواحد دهلران

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد دهلران

5صنایع شیمیاییواحد دهلران

5صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییواحد دهلران

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد دهلران

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد دهلران

5علمی - کاربردي صنایع شیمیایی - صنایع شیمیاییواحد دهلران



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد دهلران

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد دهلران

5علمی کاربردي برق-قدرت گرایش توزیعواحد دهلران

5علمی کاربردي حسابداريواحد دهلران

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد دهلران

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد دهلران

5عمرانواحد دهلران

5کاردان فنی شیمی - عملیات پتروشیمیواحد دهلران

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد دهلران

5کاردان فنی عملیات پتروشیمیواحد دهلران

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد دهلران

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد دهلران

5کاردانی حسابداريواحد دهلران

5کاردانی فنی برقواحد دهلران

5کاردانی فنی عملیات پتروشیمیواحد دهلران

5کاردانی مدیریت بازرگانیواحد دهلران

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد دهلران

5کامپیوترواحد دهلران

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد دهلران

5مدیریت بازرگانیواحد دهلران

5مکانیک خودروواحد دهلران

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد دهلران

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد دهلران

5مهندسی اجرایی عمرانواحد دهلران

5مهندسی برقواحد دهلران

5مهندسی برق ـ قدرتواحد دهلران

واحد دهلران

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5مدیریت آي سی تی

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد دهلران

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد دهلران

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد دهلران

5مهندسی تکنولوژي سخت افزار کامپیوترواحد دهلران

5مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزاري رایانهواحد دهلران

5مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیاییواحد دهلران

5مهندسی تکنولوژي عمران- آب و فاضالبواحد دهلران

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد دهلران

5مهندسی تکنولوژي مراقبت و نگهداري مکانیک نیروگاهواحد دهلران

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد دهلران

5مهندسی حرفه اي ایمنی صنعتیواحد دهلران

5مهندسی حرفه اي صنایع شیمیاییواحد دهلران

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد دهلران

5مهندسی فناوري بهره برداري نیروگاهواحد دهلران

5مهندسی فناوري صنایع شیمیاییواحد دهلران

5مهندسی کامپیوتر- معماري سیستم هاي کامپیوتريواحد دهلران



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد دهلران

5نرم افزار کامپیوترواحد دهلران

5نقشه کشی معماريواحد دهلران

5نقشه کشی معماري- معماريواحد دهلران

5ادبیات نمایشیواحد رامسر

5ارتباط تصویريواحد رامسر

5امور زراعی و باغیواحد رامسر

5برنامه ریزي شهريواحد رامسر

5پژوهش هنرواحد رامسر

5تربیت معلم آموزش هنرهاي تجسمیواحد رامسر

5حسابداريواحد رامسر

5حسابرسیواحد رامسر

5حفاظت و مرمت آثار تاریخیواحد رامسر

5حفاظت و مرمت بناهاي تاریخیواحد رامسر

5حقوقواحد رامسر

5سینماواحد رامسر

5سینما- کارگردانیواحد رامسر

5طراحی شهريواحد رامسر

5طراحی و برنامه ریزي شهري ومنطقه ايواحد رامسر

5عکاسیواحد رامسر

5علمی کاربردي حسابداريواحد رامسر

5علمی کاربردي شهرسازيواحد رامسر

5علمی کاربردي گرافیک- گرافیکواحد رامسر

5علمی کاربردي گرافیک -تصویرسازيواحد رامسر

5علمی کاربردي معماريواحد رامسر

5علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد رامسر

5فتوگرافیک گرافیکواحد رامسر

5کاردانی حسابداريواحد رامسر

5کاردانی معماريواحد رامسر

5کاردانی هنرهاي نمایشیواحد رامسر

5کارشناسی حرفه اي گرافیک - تصویرسازيواحد رامسر

5گرافیکواحد رامسر

5گرافیک-گرافیکواحد رامسر

5گرافیک - تصویر سازيواحد رامسر

5گردشگريواحد رامسر

5مدیریت بازرگانیواحد رامسر

5مدیریت دولتیواحد رامسر

5مردم شناسیواحد رامسر

5مردم شناسیواحد رامسر

5معماريواحد رامسر

5معماري داخلیواحد رامسر

5معماري سنتیواحد رامسر

5مهندسی شهرسازيواحد رامسر

5مهندسی معماريواحد رامسر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5هنرهاي تجسمی ـ نقاشیواحد رامسر

5هنرهاي نمایشیواحد رامسر

5هنرهاي نمایشی- ادبیات نمایشیواحد رامسر

5هنرهاي نمایشی- بازیگريواحد رامسر

5هنرهاي نمایشی- کارگردانیواحد رامسر

5ادبیات عربیواحد رامهرمز

5اقتصادواحد رامهرمز

5الکترونیک عمومیواحد رامهرمز

5الکتروتکنیکواحد رامهرمز

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد رامهرمز

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد رامهرمز

5الکترونیکواحد رامهرمز

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد رامهرمز

5الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد رامهرمز

5امور بانکیواحد رامهرمز

5امور بیمهواحد رامهرمز

5آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد رامهرمز

5بیمهواحد رامهرمز

5تأسیسات آبرسانی وگازرسانیواحد رامهرمز

5تربیت بدنی - مربیگريواحد رامهرمز

5تربیت بدنی -مدیریتواحد رامهرمز

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد رامهرمز

5تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد رامهرمز

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد رامهرمز

5تربیت معلم قرآن کریمواحد رامهرمز

5تربیت معلم قرآن مجیدواحد رامهرمز

5جوشکاريواحد رامهرمز

5حسابداريواحد رامهرمز

5حقوقواحد رامهرمز

5حقوق جزا و جرم شناسیواحد رامهرمز

5دینی وعربیواحد رامهرمز

5روان شناسیواحد رامهرمز

5روان شناسی عمومیواحد رامهرمز

5روانشناسیواحد رامهرمز

5روانشناسی - روانشناسی عمومیواحد رامهرمز

5روانشناسی عمومیواحد رامهرمز

5زبان و ادبیات عربواحد رامهرمز

5زبان وادبیات عربیواحد رامهرمز

5زبان وادبیات فارسیواحد رامهرمز

5ساختمانواحد رامهرمز

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد رامهرمز

5صنایع فلزي-جوشکاريواحد رامهرمز

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد رامهرمز

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد رامهرمز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد رامهرمز

5علمی - کاربردي صنایع فلزي - جوشکاريواحد رامهرمز

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد رامهرمز

5علمی - کاربردي کتابداري و اطالع رسانیواحد رامهرمز

5علمی کاربردي اکتشاف معدنواحد رامهرمز

5علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیواحد رامهرمز

5علمی کاربردي حسابداريواحد رامهرمز

5علمی کاربردي عمران ـ سدوشبکهواحد رامهرمز

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد رامهرمز

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد رامهرمز

5علوم اقتصاديواحد رامهرمز

5علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگانیواحد رامهرمز

5علوم ورزشیواحد رامهرمز

5عمرانواحد رامهرمز

5فقه و حقوق اسالمیواحد رامهرمز

5فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد رامهرمز

5قدرت -الکتروتکنیکواحد رامهرمز

5کاردانی حرفه اي مدیریت- امور دفتريواحد رامهرمز

5کاردانی فنی عمران - بتنواحد رامهرمز

5کاردانی فنی عمران - منابع آب هاي سطحیواحد رامهرمز

5کاردان فنی تاسیسات بهداشتی و گازرسانیواحد رامهرمز

5کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبریدواحد رامهرمز

5کاردان فنی عمران-پل سازي وابنیه فنیواحد رامهرمز

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد رامهرمز

5کاردان فنی عمران -آب و فاضالبواحد رامهرمز

5کاردان فنی عمران -سدوشبکهواحد رامهرمز

5کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد رامهرمز

5کاردان فنی عمران ـ نقشه برداري ( ژئودزي)واحد رامهرمز

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد رامهرمز

5کاردان فنی مکانیک - تاسیسات بهداشتی و گازرسانیواحد رامهرمز

5کاردان فنی مکانیک ـ تاسیسات آبرسانی و گازرسانیواحد رامهرمز

5کاردان فنی مکانیک ـتاسیسات تهویه وتبریدواحد رامهرمز

5کاردانی امور بانکیواحد رامهرمز

5کاردانی آموزش دینی و عربیواحد رامهرمز

5کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد رامهرمز

5کاردانی بیمهواحد رامهرمز

5کاردانی حرفه اي امور کتابداري و اطالع رسانیواحد رامهرمز

5کاردانی حسابداريواحد رامهرمز

5کاردانی علوم ورزشیواحد رامهرمز

5کاردانی فنی عمرانواحد رامهرمز

5کاردانی معماريواحد رامهرمز

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد رامهرمز

5کارهاي عمومی ساختمانواحد رامهرمز

5کامپیوترواحد رامهرمز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد رامهرمز

5کتابداريواحد رامهرمز

5مدیریت امور دفتري (منشیگري)واحد رامهرمز

5مدیریت دولتیواحد رامهرمز

5مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیواحد رامهرمز

5مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد رامهرمز

5مطالعات خانوادهواحد رامهرمز

5معماريواحد رامهرمز

5مکانیک خودروواحد رامهرمز

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد رامهرمز

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد رامهرمز

5مهندسی اجرایی عمرانواحد رامهرمز

5مهندسی برقواحد رامهرمز

واحد رامهرمز

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5دیتا

واحد رامهرمز

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5مخابرات نوري

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد رامهرمز

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد رامهرمز

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد رامهرمز

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد رامهرمز

5مهندسی تکنولوژي بهره برداري نیروگاهواحد رامهرمز

5مهندسی تکنولوژي شبکه هاي کامپیوتري - طراحی و پیاده سازيواحد رامهرمز

5مهندسی تکنولوژي طراحی و نقشه کشی صنعتیواحد رامهرمز

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد رامهرمز

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد رامهرمز

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد رامهرمز

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد رامهرمز

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد رامهرمز

5مهندسی عمرانواحد رامهرمز

5مهندسی عمران - سازهواحد رامهرمز

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد رامهرمز

5مهندسی فناوري ارتباطات و اطالعات ICT- دیتاواحد رامهرمز

5مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برقواحد رامهرمز

5مهندسی فناوري شبکه هاي توزیع برقواحد رامهرمز

5مهندسی فناوري شبکه هاي کامپیوتريواحد رامهرمز

5مهندسی فناوري طراحی و نقشه کشی صنعتیواحد رامهرمز

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد رامهرمز

5نرم افزار کامپیوترواحد رامهرمز

5نقشه برداري - ژئودزيواحد رامهرمز

5برنامه ریزي شهريواحد رباط کریم

5حسابداريواحد رباط کریم

5حقوقواحد رباط کریم



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5حقوق - حقوق ثبتیواحد رباط کریم

5حقوق خصوصیواحد رباط کریم

5علمی کاربردي حسابداريواحد رباط کریم

5علوم سیاسیواحد رباط کریم

5کاردانی حسابداريواحد رباط کریم

5کاردانی معماريواحد رباط کریم

5کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد رباط کریم

5معماريواحد رباط کریم

5مهندسی شهرسازيواحد رباط کریم

5مهندسی معماريواحد رباط کریم

5روان شناسیواحد رشت - محل تشکیل کالس مرکز ماسال

5روانشناسیواحد رشت - محل تشکیل کالس مرکز ماسال

5الکتروتکنیکواحد رفسنجان

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد رفسنجان

5برنامه ریزي شهريواحد رفسنجان

5بیماري شناسی گیاهیواحد رفسنجان

5تکنولوژي صنایع غذاییواحد رفسنجان

5تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد رفسنجان

5حشره شناسی کشاورزيواحد رفسنجان

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد رفسنجان

5ساختمانهاي بتنیواحد رفسنجان

5شیمی- کاربرديواحد رفسنجان

5شیمی - آفت کش هاواحد رفسنجان

5شیمی کاربرديواحد رفسنجان

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد رفسنجان

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد رفسنجان

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد رفسنجان

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد رفسنجان

5علمی کاربردي امورزراعی وباغی ـتکنولوژي گیاه پزشکیواحد رفسنجان

5علمی کاربردي تولیدوبهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد رفسنجان

5علمی کاربردي گرافیک- گرافیکواحد رفسنجان

5علمی کاربردي معماريواحد رفسنجان

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد رفسنجان

5علوم باغبانیواحد رفسنجان

5علوم و مهندسی باغبانیواحد رفسنجان

5عمرانواحد رفسنجان

5فتوگرافیک گرافیکواحد رفسنجان

5کاردانی حرفه اي هنرهاي تجسمی - گرافیکواحد رفسنجان

5کاردان فنی عمران ـ نقشه برداري ( ژئودزي)واحد رفسنجان

5کاردانی امور زراعی و باغی - تکنولوژي گیاه پزشکیواحد رفسنجان

5کاردانی معماريواحد رفسنجان

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد رفسنجان

5کاردانی نقشه برداريواحد رفسنجان

5کارشناسی حرفه اي گرافیک - تصویرسازيواحد رفسنجان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد رفسنجان

5گرافیکواحد رفسنجان

5گرافیک-گرافیکواحد رفسنجان

5گیاه پزشکیواحد رفسنجان

5گیاهپزشکیواحد رفسنجان

5محیط زیستواحد رفسنجان

5معماريواحد رفسنجان

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد رفسنجان

5مهندسی برقواحد رفسنجان

5مهندسی برق- الکترونیکواحد رفسنجان

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد رفسنجان

5مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد رفسنجان

5مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتالواحد رفسنجان

5مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد رفسنجان

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد رفسنجان

5مهندسی برق ـ قدرتواحد رفسنجان

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد رفسنجان

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد رفسنجان

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد رفسنجان

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد رفسنجان

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد رفسنجان

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد رفسنجان

5مهندسی حرفه اي معماريواحد رفسنجان

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد رفسنجان

5مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد رفسنجان

5مهندسی عمران - نقشه برداريواحد رفسنجان

5مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي ارتباطی و کامپیوتريواحد رفسنجان

5مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي کامپیوتريواحد رفسنجان

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد رفسنجان

5مهندسی کامپیوترواحد رفسنجان

5مهندسی کامپیوتر- معماري سیستم هاي کامپیوتريواحد رفسنجان

5مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد رفسنجان

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد رفسنجان

5مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعیواحد رفسنجان

5مهندسی کامپیوتر - شبکه هاي کامپیوتريواحد رفسنجان

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد رفسنجان

5مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکزواحد رفسنجان

5مهندسی کشاورزي - حشره شناسی کشاورزيواحد رفسنجان

5مهندسی کشاورزي - علوم باغبانیواحد رفسنجان

5مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد رفسنجان

5مهندسی کشاورزي - گیاه پزشکیواحد رفسنجان

5مهندسی کشاورزي -بیماري شناسی گیاهیواحد رفسنجان

5مهندسی معدن - مهندسی فرآوري مواد معدنیواحد رفسنجان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی معدن -فرآوري مواد معدنیواحد رفسنجان

5مهندسی معماريواحد رفسنجان

5مهندسی مکانیکواحد رفسنجان

5مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدواحد رفسنجان

5مهندسی نقشه برداريواحد رفسنجان

5نرم افزار کامپیوترواحد رفسنجان

5نقاشیواحد رفسنجان

5نقشه کشی معماري- معماريواحد رفسنجان

5هنرهاي تجسمی - گرافیکواحد رفسنجان

5الکتروتکنیکواحد رودان

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد رودان

5امور زراعی و باغیواحد رودان

5امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیواحد رودان

5امور زراعی و باغی-تکنولوژي تولیدات زراعیواحد رودان

5آموزش دینی - عربیواحد رودان

5آموزش دینی و عربیواحد رودان

5آموزش و پرورش ابتداییواحد رودان

5تاسیسات -تهویه مطبوعواحد رودان

5تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد رودان

5تکنولوژي آبیاريواحد رودان

5تکنولوژي تولیدات دامیواحد رودان

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد رودان

5حسابداريواحد رودان

5ساختمانواحد رودان

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد رودان

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد رودان

5علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعواحد رودان

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد رودان

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد رودان

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد رودان

5علمی کاربردي امور زراعی و باغی - تکنولوژي تولیدات زراعیواحد رودان

5علمی کاربردي امورزراعی وباغی-تکنولوژي تولیدات باغیواحد رودان

5علمی کاربردي حسابداريواحد رودان

5علمی کاربردي معماريواحد رودان

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد رودان

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد رودان

5علوم ورزشیواحد رودان

5عمرانواحد رودان

5فناوري تولیدات باغیواحد رودان

5فناوري تولیدات زراعیواحد رودان

5کاردان فنی الکترونیکواحد رودان

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد رودان

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد رودان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردانی آموزش دینی و عربیواحد رودان

5کاردانی حسابداريواحد رودان

5کاردانی علوم ورزشیواحد رودان

5کاردانی فنی برقواحد رودان

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد رودان

5کامپیوترواحد رودان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد رودان

5مدیریت ورزشیواحد رودان

5مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشیواحد رودان

5معماريواحد رودان

5مکانیک خودروواحد رودان

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد رودان

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد رودان

5مهندسی اجرایی عمرانواحد رودان

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد رودان

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد رودان

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد رودان

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد رودان

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد رودان

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد رودان

5مهندسی تولیدات گیاهیواحد رودان

5مهندسی تولیدات گیاهی - زراعتواحد رودان

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد رودان

5مهندسی حرفه اي معماريواحد رودان

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد رودان

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد رودان

5مهندسی معماريواحد رودان

5مهندسی مکانیکواحد رودان

5نرم افزار کامپیوترواحد رودان

5نقشه کشی معماريواحد رودان

5نقشه کشی معماري- معماريواحد رودان

5الکترونیک عمومیواحد رودبار

5الکتروتکنیکواحد رودبار

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد رودبار

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد رودبار

5الکترونیکواحد رودبار

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد رودبار

5امور اداريواحد رودبار

5آموزش زبان انگلیسیواحد رودبار

5تربیت معلم آموزش ریاضیواحد رودبار

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد رودبار

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد رودبار

5حسابداريواحد رودبار



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5ریاضیواحد رودبار

5ساخت و تولیدواحد رودبار

5ساختمانواحد رودبار

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد رودبار

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد رودبار

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد رودبار

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد رودبار

5علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیواحد رودبار

5علمی کاربردي حسابداريواحد رودبار

5علمی کاربردي معماريواحد رودبار

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد رودبار

5عمرانواحد رودبار

5کاردان فنی الکترونیکواحد رودبار

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد رودبار

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد رودبار

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد رودبار

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد رودبار

5کاردانی حسابداريواحد رودبار

5کاردانی فنی برقواحد رودبار

5کاردانی معماريواحد رودبار

5مدیریت بازرگانیواحد رودبار

5مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد رودبار

5مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد رودبار

5مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد رودبار

5مدیریت بیمهواحد رودبار

5مدیریت دولتیواحد رودبار

5معماريواحد رودبار

5مکانیک خودروواحد رودبار

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد رودبار

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد رودبار

5مهندسی اجرایی عمرانواحد رودبار

5مهندسی برقواحد رودبار

5مهندسی برق- الکترونیکواحد رودبار

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد رودبار

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد رودبار

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد رودبار

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد رودبار

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد رودبار

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد رودبار

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد رودبار

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد رودبار

5مهندسی حرفه اي معماريواحد رودبار

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد رودبار

5مهندسی عمرانواحد رودبار



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد رودبار

5مهندسی مکانیکواحد رودبار

5نرم افزار کامپیوترواحد رودبار

5نقشه برداريواحد رودبار

5نقشه کشی معماريواحد رودبار

5نقشه کشی معماري- معماريواحد رودبار

5اقتصادواحد رودسر

5الکتروتکنیکواحد رودسر

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد رودسر

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد رودسر

5الکترونیکواحد رودسر

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد رودسر

5امور اداريواحد رودسر

5امور بانکیواحد رودسر

5آموزش ریاضیواحد رودسر

5آموزش زبان انگلیسیواحد رودسر

5آموزش و پرورش ابتداییواحد رودسر

5بیمهواحد رودسر

5تاسیسات -تهویه مطبوعواحد رودسر

5تربیت بدنیواحد رودسر

5تربیت بدنی - مربیگريواحد رودسر

5تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد رودسر

5تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد رودسر

5تربیت معلم آموزش ریاضیواحد رودسر

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد رودسر

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد رودسر

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد رودسر

5حسابداريواحد رودسر

5ریاضیواحد رودسر

5زبان وادبیات فارسیواحد رودسر

5ساختمانواحد رودسر

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد رودسر

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد رودسر

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد رودسر

5علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعواحد رودسر

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد رودسر

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد رودسر

5علمی - کاربردي مرمت و احیاء بناهاي تاریخیواحد رودسر

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد رودسر

5علمی کاربردي امور اداريواحد رودسر

5علمی کاربردي حسابداريواحد رودسر

5علمی کاربردي شهرسازيواحد رودسر

5علمی کاربردي معماريواحد رودسر

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد رودسر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علوم اقتصاديواحد رودسر

5علوم اقتصادي ـ اقتصاد پول و بانکداريواحد رودسر

5علوم ورزشیواحد رودسر

5عمرانواحد رودسر

5کاردان فنی صنایع غذاییواحد رودسر

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد رودسر

5کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد رودسر

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد رودسر

5کاردانی امور بانکیواحد رودسر

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد رودسر

5کاردانی تکنولوژي صنایع غذاییواحد رودسر

5کاردانی حسابداريواحد رودسر

5کاردانی علوم ورزشیواحد رودسر

5کاردانی فنی شهرسازيواحد رودسر

5کاردانی معماريواحد رودسر

5کامپیوترواحد رودسر

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد رودسر

5مترجمی زبان انگلیسیواحد رودسر

5مدیریت بازرگانیواحد رودسر

5مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد رودسر

5مدیریت دولتیواحد رودسر

5معماريواحد رودسر

5معماري سنتیواحد رودسر

5مکانیک خودروواحد رودسر

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد رودسر

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد رودسر

5مهندسی اجرایی عمرانواحد رودسر

5مهندسی برقواحد رودسر

5مهندسی برق- الکترونیکواحد رودسر

واحد رودسر

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5مدیریت آي سی تی

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد رودسر

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد رودسر

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد رودسر

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد رودسر

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد رودسر

5مهندسی تکنولوژي عمران- آب و فاضالبواحد رودسر

5مهندسی تکنولوژي عمران- نگهداري و بهره برداري سد و شبکهواحد رودسر

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد رودسر

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد رودسر

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد رودسر

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد رودسر

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد رودسر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد رودسر

5مهندسی حرفه اي معماريواحد رودسر

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد رودسر

5مهندسی عمرانواحد رودسر

5مهندسی فناوري عمران - سد و شبکهواحد رودسر

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد رودسر

5مهندسی معماريواحد رودسر

5مهندسی مکانیکواحد رودسر

5نرم افزار کامپیوترواحد رودسر

5نقشه کشی صنعتیواحد رودسر

5نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد رودسر

5نقشه کشی معماريواحد رودسر

5نقشه کشی معماري- معماريواحد رودسر

5باکتري شناسیواحد رودهن

5باکتري شناسی دامپزشکیواحد رودهن

5علوم آزمایشگاهی دامپزشکیواحد رودهن

5مربی کودكواحد رودهن

5اقتصادواحد زابل

5اقتصاد بازرگانیواحد زابل

5اقتصاد کشاورزيواحد زابل

5الکترونیک عمومیواحد زابل

5الکتروتکنیکواحد زابل

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد زابل

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد زابل

5الکترونیکواحد زابل

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد زابل

5امور بانکیواحد زابل

5امور گمرکیواحد زابل

5امور مالی و مالیاتیواحد زابل

5آموزش ابتداییواحد زابل

5آموزش ریاضیواحد زابل

5آموزش زبان انگلیسیواحد زابل

5آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد زابل

5آموزش و پرورش ابتداییواحد زابل

5تربیت کودكواحد زابل

5تربیت بدنیواحد زابل

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد زابل

5تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد زابل

5تربیت معلم آموزش ریاضیواحد زابل

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد زابل

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد زابل

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد زابل

5تکنولوژي شیالتواحد زابل

5جغرافیاواحد زابل



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5جغرافیا و برنامه ریزي شهريواحد زابل

5حسابداريواحد زابل

5دینی وعربیواحد زابل

5روابط بین المللواحد زابل

5روابط سیاسی ( روابط دیپلماتیک )واحد زابل

5روابط سیاسی در روابط دیپلماتیکواحد زابل

5روان شناسیواحد زابل

5روان شناسی تربیتیواحد زابل

5روانشناسیواحد زابل

5روانشناسی تربیتیواحد زابل

5ریاضیواحد زابل

5زبان وادبیات فارسیواحد زابل

5شهرسازيواحد زابل

5صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییواحد زابل

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد زابل

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد زابل

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد زابل

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد زابل

5علمی کاربردي حسابداريواحد زابل

5علمی کاربردي عمران-آب وفاضالبواحد زابل

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد زابل

5علمی کاربردي هنرهاي تجسمی-نقاشیواحد زابل

5علوم اقتصاديواحد زابل

5علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگانیواحد زابل

5علوم سیاسیواحد زابل

5علوم کامپیوترواحد زابل

5علوم ورزشیواحد زابل

5عمرانواحد زابل

5قدرت -الکتروتکنیکواحد زابل

5کاردانی امور گمرکیواحد زابل

5کاردانی حرفه اي حقوق- حقوق ثبتیواحد زابل

5کاردانی فنی عمران - شبکه و تصفیه خانه آبواحد زابل

5کاردانی مدیریت صنعتی کاربرديواحد زابل

5کاردان فنی عمران-پل سازي وابنیه فنیواحد زابل

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد زابل

5کاردان فنی عمران -آب و فاضالبواحد زابل

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد زابل

5کاردانی امور مالی و مالیاتیواحد زابل

5کاردانی آموزش دینی و عربیواحد زابل

5کاردانی آموزش ریاضیواحد زابل

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد زابل

5کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد زابل

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد زابل

5کاردانی تکنولوژي شیالتواحد زابل



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات (ICT)واحد زابل

5کاردانی فنی برق - برق صنعتیواحد زابل

5کاردانی فنی عمرانواحد زابل

5کاردانی مدیریت بازرگانیواحد زابل

5کاردانی مدیریت گمرکیواحد زابل

5کاردانی معماريواحد زابل

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد زابل

5کارهاي عمومی ساختمانواحد زابل

5کامپیوترواحد زابل

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد زابل

5مدیریت بازرگانیواحد زابل

5مدیریت دولتیواحد زابل

5مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیواحد زابل

5مدیریت صنعتی کاربرديواحد زابل

5مربی بهداشت مدارسواحد زابل

5معماريواحد زابل

5معماري سنتیواحد زابل

5مکانیک خودروواحد زابل

5مهندسی اجرایی عمرانواحد زابل

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد زابل

5مهندسی شهرسازيواحد زابل

5مهندسی صنایعواحد زابل

5مهندسی عمرانواحد زابل

5مهندسی کشاورزي - اقتصاد کشاورزيواحد زابل

5مهندسی معماريواحد زابل

5نرم افزار کامپیوترواحد زابل

5نقاشیواحد زابل

5نقشه کشی معماريواحد زابل

5نقشه کشی معماري- معماريواحد زابل

5هنرهاي تجسمی ـ نقاشیواحد زابل

5الکترونیک عمومیواحد زاهد شهر

5الکتروتکنیکواحد زاهد شهر

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد زاهد شهر

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد زاهد شهر

5الکترونیکواحد زاهد شهر

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد زاهد شهر

5حسابداريواحد زاهد شهر

5دامپزشکیواحد زاهد شهر

5روان شناسیواحد زاهد شهر

5روانشناسیواحد زاهد شهر

5روانشناسی - روانشناسی بالینیواحد زاهد شهر

5ساختمانواحد زاهد شهر

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد زاهد شهر

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد زاهد شهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد زاهد شهر

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد زاهد شهر

5علمی کاربردي حسابداريواحد زاهد شهر

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد زاهد شهر

5عمرانواحد زاهد شهر

5کاردانی دامپزشکیواحد زاهد شهر

5کاردان فنی الکترونیکواحد زاهد شهر

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد زاهد شهر

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد زاهد شهر

5کاردان فنی برق - مخابراتواحد زاهد شهر

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد زاهد شهر

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد زاهد شهر

5کاردان فنی مخابراتواحد زاهد شهر

5کاردانی حسابداريواحد زاهد شهر

5کاردانی فنی برقواحد زاهد شهر

5کاردانی فنی مخابراتواحد زاهد شهر

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد زاهد شهر

5کارهاي عمومی ساختمانواحد زاهد شهر

5کامپیوترواحد زاهد شهر

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد زاهد شهر

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد زاهد شهر

5مهندسی برقواحد زاهد شهر

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد زاهد شهر

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد زاهد شهر

5مهندسی برق ـ قدرتواحد زاهد شهر

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد زاهد شهر

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد زاهد شهر

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد زاهد شهر

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد زاهد شهر

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد زاهد شهر

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد زاهد شهر

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد زاهد شهر

5مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برقواحد زاهد شهر

5مهندسی کامپیوترواحد زاهد شهر

5مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد زاهد شهر

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد زاهد شهر

5نرم افزار کامپیوترواحد زاهد شهر

5اصالح نباتاتواحد زاهدان

5اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد زاهدان

5الکترونیک عمومیواحد زاهدان

5الکتروتکنیکواحد زاهدان

5الکترونیکواحد زاهدان

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد زاهدان

5امور دام و طیور - تکنولوژي پرورش طیورواحد زاهدان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5امور دامیواحد زاهدان

5امور دامی - تکنولوژي پرورش دامواحد زاهدان

5امور دامی - تکنولوژي پرورش طیورواحد زاهدان

5امور زراعی و باغیواحد زاهدان

5امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیواحد زاهدان

5امور زراعی و باغی-تکنولوژي تولیدات زراعیواحد زاهدان

5ایمنی صنعتی و محیط کارواحد زاهدان

5تاسیساتواحد زاهدان

5تاسیسات -تهویه مطبوعواحد زاهدان

5تأسیسات -تبریدواحد زاهدان

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد زاهدان

5دامپزشکیواحد زاهدان

5زراعتواحد زاهدان

5زراعت واصالح نباتاتواحد زاهدان

5ساخت و تولیدواحد زاهدان

5ساخت و تولید- قالبسازيواحد زاهدان

5ساخت و تولید - ماشین افزارواحد زاهدان

5ساختمانواحد زاهدان

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد زاهدان

5ساختمانهاي بتنیواحد زاهدان

5سازهواحد زاهدان

5صنایع فلزي - صنایع فلزيواحد زاهدان

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد زاهدان

5علمی - کاربردي امور دامی - تکنولوژي پرورش طیورواحد زاهدان

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد زاهدان

5علمی کاربردي امورزراعی وباغی-تکنولوژي تولیدات باغیواحد زاهدان

5علمی کاربردي تولیدوبهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد زاهدان

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد زاهدان

5علمی کاربردي نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد زاهدان

5علوم باغبانی-فیزیولوژي و اصالح گل و گیاهان زینتیواحد زاهدان

5علوم کامپیوترواحد زاهدان

5علوم و مهندسی آبواحد زاهدان

5علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان زینتیواحد زاهدان

5علوم و مهندسی محیط زیستواحد زاهدان

5عمرانواحد زاهدان

5فناوري تولیدات باغیواحد زاهدان

5فناوري تولیدات زراعیواحد زاهدان

5قدرت -الکتروتکنیکواحد زاهدان

5کاردانی فنی عمران - بتنواحد زاهدان

5کاردان فنی الکترونیکواحد زاهدان

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد زاهدان

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد زاهدان

5کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد زاهدان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد زاهدان

5کاردانی فنی برقواحد زاهدان

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد زاهدان

5کامپیوترواحد زاهدان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد زاهدان

5مکانیک خودروواحد زاهدان

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد زاهدان

5مهندسی اجرایی عمرانواحد زاهدان

5مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)واحد زاهدان

5مهندسی آبیاريواحد زاهدان

5مهندسی برقواحد زاهدان

5مهندسی برق- الکترونیکواحد زاهدان

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد زاهدان

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد زاهدان

5مهندسی برق ـ قدرتواحد زاهدان

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد زاهدان

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد زاهدان

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد زاهدان

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد زاهدان

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد زاهدان

5مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد زاهدان

5مهندسی تولیدات گیاهیواحد زاهدان

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد زاهدان

5مهندسی حرفه اي ایمنی صنعتیواحد زاهدان

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد زاهدان

5مهندسی حرفه اي معماريواحد زاهدان

5مهندسی زراعتواحد زاهدان

5مهندسی صنایعواحد زاهدان

5مهندسی صنایع - برنامه ریزي و تحلیل سیستمهاواحد زاهدان

5مهندسی صنایع - سیستم و بهره وريواحد زاهدان

5مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وريواحد زاهدان

5مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وريواحد زاهدان

5مهندسی عمرانواحد زاهدان

5مهندسی عمران - سازهواحد زاهدان

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد زاهدان

5مهندسی فناوري شبکه هاي توزیع برقواحد زاهدان

5مهندسی فناوري معدن - استخراج معادن زیرزمینیواحد زاهدان

5مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد زاهدان

5مهندسی کامپیوترواحد زاهدان

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد زاهدان

واحد زاهدان

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح گل و 

5گیاهان زینتی

5مهندسی کشاورزي - آبیاريواحد زاهدان

5مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد زاهدان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی کشاورزي -زراعتواحد زاهدان

5مهندسی کشاورزي ـ آبواحد زاهدان

5مهندسی مکانیکواحد زاهدان

5نرم افزار کامپیوترواحد زاهدان

5نقشه کشی صنعتیواحد زاهدان

5نقشه کشی عمومیواحد زاهدان

5نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد زاهدان

5نقشه کشی معماريواحد زاهدان

5نقشه کشی معماري- معماريواحد زاهدان

5ادبیات نمایشیواحد زرقان

5الکترونیک عمومیواحد زرقان

5الکتروتکنیکواحد زرقان

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد زرقان

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد زرقان

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد زرقان

5امور گمرکیواحد زرقان

5آموزش زبان انگلیسیواحد زرقان

5برق - قدرتواحد زرقان

5بیوشیمیواحد زرقان

5حسابداريواحد زرقان

5حقوقواحد زرقان

5حقوق - حقوق ثبتیواحد زرقان

5زیست شناسی - بیوشیمی گرایش بیوشیمی گیاهیواحد زرقان

5زیست شناسی - سلولی و مولکولیواحد زرقان

5زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد زرقان

5زیست شناسی -ژنتیکواحد زرقان

5زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولیواحد زرقان

5زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد زرقان

5زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمیواحد زرقان

5زیست شناسی سلولی و مولکولی ـ ژنتیکواحد زرقان

5ژنتیکواحد زرقان

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد زرقان

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد زرقان

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد زرقان

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد زرقان

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد زرقان

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد زرقان

5علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیواحد زرقان

5علمی کاربردي برق - قدرتواحد زرقان

5علمی کاربردي حسابداريواحد زرقان

5علمی کاربردي معماريواحد زرقان

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد زرقان

5عمرانواحد زرقان

5قدرت -الکتروتکنیکواحد زرقان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردانی امور گمرکیواحد زرقان

5کاردان فنی مواد-ریخته گريواحد زرقان

5کاردانی حسابداريواحد زرقان

5کاردانی فنی برقواحد زرقان

5کاردانی مدیریت گمرکیواحد زرقان

5کاردانی معماريواحد زرقان

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد زرقان

5کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد زرقان

5کامپیوترواحد زرقان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد زرقان

5متالورژيواحد زرقان

5متالورژي-ریخته گريواحد زرقان

5مدیریت بازرگانیواحد زرقان

5مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد زرقان

5مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد زرقان

5مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد زرقان

5معماريواحد زرقان

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد زرقان

5مهندسی اپتیک و لیزرواحد زرقان

5مهندسی اجرایی عمرانواحد زرقان

5مهندسی برقواحد زرقان

5مهندسی برق- الکترونیکواحد زرقان

5مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیکواحد زرقان

5مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتالواحد زرقان

5مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد زرقان

5مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد زرقان

5مهندسی پلیمر - پلیمرواحد زرقان

5مهندسی پلیمر - صنایع پلیمرواحد زرقان

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد زرقان

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد زرقان

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد زرقان

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد زرقان

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد زرقان

5مهندسی تکنولوژي مخابرات - سوئیچ هاي شبکه ثابتواحد زرقان

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد زرقان

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد زرقان

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد زرقان

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد زرقان

5مهندسی حرفه اي معماريواحد زرقان

5مهندسی صنایعواحد زرقان

5مهندسی عمرانواحد زرقان

5مهندسی عمران-خاكواحد زرقان

5مهندسی فناوري اطالعاتواحد زرقان

5مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقواحد زرقان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی فناوري مخابرات - سوئیچ هاي شبکه ثابتواحد زرقان

5مهندسی کامپیوترواحد زرقان

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد زرقان

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد زرقان

5مهندسی معماريواحد زرقان

5مهندسی نفتواحد زرقان

5مهندسی نفت - حفاري و استخراج نفتواحد زرقان

5مهندسی نفت - مهندسی حفاري و استخراج نفتواحد زرقان

5نانوفیزیکواحد زرقان

5نرم افزار کامپیوترواحد زرقان

5نقشه کشی معماريواحد زرقان

5نقشه کشی معماري- معماريواحد زرقان

5ادبیات نمایشیواحد زرند

5استخراج معادن ذغال سنگواحد زرند

5استخراج معدنواحد زرند

5الکترونیک عمومیواحد زرند

5الکتروتکنیکواحد زرند

5امور زراعی و باغیواحد زرند

5امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیواحد زرند

5امورتربیتی ومشاورهواحد زرند

5ایمنی صنعتی و محیط کارواحد زرند

5آموزش علوم تجربیواحد زرند

5آموزش و پرورش ابتداییواحد زرند

5پرستاريواحد زرند

5تربیت بدنیواحد زرند

5تربیت بدنی - مربیگريواحد زرند

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد زرند

5تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد زرند

5تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد زرند

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد زرند

5تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد زرند

5حسابداريواحد زرند

5دبیري زمین شناسیواحد زرند

5دینی وعربیواحد زرند

5راهنمایی و مشاورهواحد زرند

5روان شناسیواحد زرند

5روان شناسی بالینیواحد زرند

5روان شناسی عمومیواحد زرند

5روانشناسیواحد زرند

5روانشناسیواحد زرند

5روانشناسی - روانشناسی عمومیواحد زرند

5روانشناسی بالینیواحد زرند

5روانشناسی عمومیواحد زرند



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5زبان وادبیات فارسیواحد زرند

5زمین ساخت - تکتونیکواحد زرند

5زمین شناسیواحد زرند

5زمین شناسی-فسیل شناسی و چینه شناسیواحد زرند

5زمین شناسی - پترولوژيواحد زرند

5زمین شناسی - تکتونیکواحد زرند

5زمین شناسی - زمین شناسی اقتصاديواحد زرند

5زمین شناسی - زمین شناسی نفتواحد زرند

5زمین شناسی نفتواحد زرند

5ساختمانواحد زرند

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد زرند

5شیمی- محضواحد زرند

5شیمی محضواحد زرند

5طراحی شهريواحد زرند

5علم اطالعات و دانش شناسیواحد زرند

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد زرند

5علمی - کاربردي کتابداري و اطالع رسانیواحد زرند

5علمی کاربردي امور زراعی و باغی - تکنولوژي تولیدات زراعیواحد زرند

5علمی کاربردي امورزراعی وباغی-تکنولوژي تولیدات باغیواحد زرند

5علمی کاربردي معماريواحد زرند

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد زرند

5علوم اجتماعی - مردم شناسیواحد زرند

5علوم تجربیواحد زرند

5علوم زمین - پترولوژيواحد زرند

5علوم زمین - چینه نگاري و دیرینه شناسیواحد زرند

5علوم زمین - زمین ساختواحد زرند

5علوم زمین - زمین ساخت (تکتونیک)واحد زرند

5علوم زمین - زمین شناسی اقتصاديواحد زرند

5علوم زمین - زمین شناسی نفتواحد زرند

5علوم زمین شناسی پترولوژيواحد زرند

5علوم ورزشیواحد زرند

5عمرانواحد زرند

5کاردانی علم اطالعات و دانش شناسیواحد زرند

5کاردانی فنی معدنواحد زرند

5کاردانی فنی معدن- استخراج معدنواحد زرند

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد زرند

5کاردان فنی عمران -نقشه برداريواحد زرند

5کاردان فنی عمران ـ نقشه برداري ( ژئودزي)واحد زرند

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد زرند

5کاردان فنی معدن - استخراج معادن ذغال سنگواحد زرند

ـ استخراج معادل زغالسنگواحد زرند 5کاردان فنی معدن 

5کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد زرند

5کاردانی حرفه اي امور کتابداري و اطالع رسانیواحد زرند



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردانی علوم ورزشیواحد زرند

5کاردانی معماريواحد زرند

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد زرند

5کاردانی نقشه برداريواحد زرند

5کارشناسی حرفه اي علوم کتابداري و اطالع رسانیواحد زرند

5کارهاي عمومی ساختمانواحد زرند

5کتابداريواحد زرند

5مربی بهداشت مدارسواحد زرند

5مردم شناسیواحد زرند

5مشاورهواحد زرند

5مشاوره - مشاوره خانوادهواحد زرند

5مشاوره و راهنماییواحد زرند

5معماريواحد زرند

5مکانیک خودروواحد زرند

5مهندسی اجرایی عمرانواحد زرند

5مهندسی استخراج معدنواحد زرند

5مهندسی تکنولوژي استخراج معادن زیر زمینیواحد زرند

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد زرند

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد زرند

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد زرند

5مهندسی تکنولوژي نقشه برداريواحد زرند

5مهندسی تولیدات گیاهیواحد زرند

5مهندسی حرفه اي ایمنی صنعتیواحد زرند

5مهندسی حرفه اي معماريواحد زرند

5مهندسی صنایعواحد زرند

5مهندسی عمرانواحد زرند

5مهندسی عمران - نقشه برداريواحد زرند

5مهندسی فناوري عمران - نقشه برداريواحد زرند

5مهندسی فناوري معدن - استخراج معادن زیرزمینیواحد زرند

5مهندسی معدنواحد زرند

5مهندسی معدن - استخراج معدنواحد زرند

5مهندسی نقشه برداريواحد زرند

5نرم افزار کامپیوترواحد زرند

5نقشه برداريواحد زرند

5نقشه برداري - ژئودزيواحد زرند

5نمایش - ادبیات نمایشیواحد زرند

5پرستاريواحد زرند-ظرفیت مازاد خودگردان

5الکترونیک عمومیواحد زرندیه

5الکتروتکنیکواحد زرندیه

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد زرندیه

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد زرندیه

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد زرندیه

5آموزش زبان انگلیسیواحد زرندیه

5تربیت بدنیواحد زرندیه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد زرندیه

5تربیت بدنی - مربیگريواحد زرندیه

5تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد زرندیه

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد زرندیه

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد زرندیه

5تکنولوژي موادغذاییواحد زرندیه

5حسابداريواحد زرندیه

5حقوقواحد زرندیه

5رفتار حرکتی - آموزش تربیت بدنیواحد زرندیه

5سخت افزار کامپیوترواحد زرندیه

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد زرندیه

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد زرندیه

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد زرندیه

5علمی کاربردي حسابداريواحد زرندیه

5علمی کاربردي سخت افزارکامپیوترواحد زرندیه

5علمی کاربردي معماريواحد زرندیه

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد زرندیه

5کاردانی حسابداريواحد زرندیه

5کاردانی علوم ورزشیواحد زرندیه

5کاردانی فنی کامپیوتر - سیستم هاي کامپیوتريواحد زرندیه

5کاردانی معماريواحد زرندیه

5کامپیوترواحد زرندیه

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد زرندیه

5مدیریت دولتیواحد زرندیه

5معماريواحد زرندیه

5مکانیک خودروواحد زرندیه

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد زرندیه

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد زرندیه

5مهندسی اجرایی عمرانواحد زرندیه

5مهندسی برقواحد زرندیه

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد زرندیه

5مهندسی برق ـ قدرتواحد زرندیه

واحد زرندیه

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5مدیریت آي سی تی

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد زرندیه

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد زرندیه

5مهندسی تکنولوژي سخت افزار کامپیوترواحد زرندیه

5مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزاري رایانهواحد زرندیه

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد زرندیه

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد زرندیه

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد زرندیه

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد زرندیه

5مهندسی حرفه اي معماريواحد زرندیه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی عمرانواحد زرندیه

5مهندسی کامپیوترواحد زرندیه

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد زرندیه

5مهندسی معماريواحد زرندیه

5نرم افزار کامپیوترواحد زرندیه

5نقشه کشی معماري- معماريواحد زرندیه

5الکترونیک عمومیواحد زرین دشت

5الکتروتکنیکواحد زرین دشت

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد زرین دشت

5الکترونیکواحد زرین دشت

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد زرین دشت

5آموزش زبان انگلیسیواحد زرین دشت

5برق - الکترونیک و ابزار دقیقواحد زرین دشت

5تربیت بدنیواحد زرین دشت

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد زرین دشت

5تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشیواحد زرین دشت

5تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد زرین دشت

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد زرین دشت

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد زرین دشت

5حسابداريواحد زرین دشت

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد زرین دشت

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد زرین دشت

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد زرین دشت

5علمی کاربردي برق - الکترونیک وابزار دقیقواحد زرین دشت

5علمی کاربردي حسابداريواحد زرین دشت

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد زرین دشت

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد زرین دشت

5علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد زرین دشت

5علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذاییواحد زرین دشت

5علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذاییواحد زرین دشت

5علوم ورزشیواحد زرین دشت

5علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزشواحد زرین دشت

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد زرین دشت

5کاردانی حسابداريواحد زرین دشت

5کاردانی فنی برقواحد زرین دشت

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد زرین دشت

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد زرین دشت

5گرافیک-گرافیکواحد زرین دشت

5مکانیک خودروواحد زرین دشت

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد زرین دشت

5مهندسی برقواحد زرین دشت

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد زرین دشت

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد زرین دشت



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی برق ـ قدرتواحد زرین دشت

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد زرین دشت

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد زرین دشت

5مهندسی شیمیواحد زرین دشت

5مهندسی شیمی - صنایع غذاییواحد زرین دشت

5مهندسی شیمی - مهندسی صنایع غذاییواحد زرین دشت

5مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد زرین دشت

5مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد زرین دشت

5نرم افزار کامپیوترواحد زرین دشت

5علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد زنجان

5گیاه پزشکیواحد زنجان

5تکنولوژي شیالتواحد زنگبار

5جغرافیا-برنامه ریزي توریسمواحد زنگبار

5دامپزشکیواحد زنگبار

5زبان و ادبیات سواحیلیواحد زنگبار

5شیمی- کاربرديواحد زنگبار

5علمی کاربردي امور زراعی و باغی - تکنولوژي تولیدات زراعیواحد زنگبار

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد زنگبار

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد زنگبار

5کاردان فنی چرم و پوستواحد زنگبار

5کاردان فنی عمران ـ آب(بهره برداري از منابع آب)واحد زنگبار

5کاردان فنی مکانیک -صنایع اتومبیلواحد زنگبار

5معماريواحد زنگبار

5هنرهاي تجسمی - گرافیکواحد زنگبار

5هنرهاي نمایشیواحد زنگبار

5پرستاريواحد ساوه

5دامپزشکیواحد ساوه

5علوم آزمایشگاهی دامپزشکیواحد ساوه

5کاردانی دامپزشکیواحد ساوه

5پرستاريواحد ساوه-ظرفیت مازاد خودگردان

5اقتصادواحد سبزوار

5اقتصاد بازرگانیواحد سبزوار

5الهیات و معارف اسالمیواحد سبزوار

5الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد سبزوار

5الهیات و معارف اسالمی - فلسفه و حکمت اسالمیواحد سبزوار

5الهیات و معارف اسالمی - فلسفه و کالم اسالمیواحد سبزوار

5امور اداريواحد سبزوار

5آموزش ابتداییواحد سبزوار

5آموزش دینی و عربیواحد سبزوار

5آموزش زبان انگلیسیواحد سبزوار

5آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد سبزوار

5آموزش و پرورش ابتداییواحد سبزوار

5بانکداري اسالمیواحد سبزوار



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5برنامه ریزي درسیواحد سبزوار

5تربیت کودكواحد سبزوار

5تربیت بدنیواحد سبزوار

5تربیت بدنی و علوم ورزشی - روانشناسی ورزشیواحد سبزوار

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد سبزوار

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد سبزوار

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد سبزوار

5تکنولوژي آموزشیواحد سبزوار

5حسابداريواحد سبزوار

5حسابداري- مالیاتیواحد سبزوار

5حسابداري - حسابرسیواحد سبزوار

5حسابداري -دولتیواحد سبزوار

5حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد سبزوار

5حسابرسیواحد سبزوار

5حقوقواحد سبزوار

5حقوق - حقوق ثبتیواحد سبزوار

5حقوق اسناد و قراردادهاي تجاريواحد سبزوار

5حقوق اقتصاديواحد سبزوار

5حقوق جزا و جرم شناسیواحد سبزوار

5حقوق خانوادهواحد سبزوار

5حقوق خصوصیواحد سبزوار

5حقوق مالی - اقتصاديواحد سبزوار

5دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد سبزوار

5دبیري زبان وادبیات فارسیواحد سبزوار

5دینی وعربیواحد سبزوار

5روان شناسیواحد سبزوار

5روان شناسی تربیتیواحد سبزوار

5روان شناسی شخصیتواحد سبزوار

5روان شناسی ورزشیواحد سبزوار

5روانشناسیواحد سبزوار

5روانشناسی تربیتیواحد سبزوار

5روانشناسی شخصیتواحد سبزوار

5روانشناسی ورزشیواحد سبزوار

5زبان و ادبیات فارسی - ادبیات کودك و نوجوانواحد سبزوار

5زبان وادبیات انگلیسیواحد سبزوار

5زبان وادبیات فارسیواحد سبزوار

5علمی کاربردي حسابداريواحد سبزوار

5علمی کاربردي فرش دستبافواحد سبزوار

5علمی کاربردي معماريواحد سبزوار

5علوم اقتصاديواحد سبزوار

5علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگانیواحد سبزوار

5علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي و برنامه ریزيواحد سبزوار

5علوم تربیتیواحد سبزوار

5علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد سبزوار



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علوم تربیتی - برنامه ریزي آموزشیواحد سبزوار

5علوم تربیتی - تکنولوژي آموزشیواحد سبزوار

5علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد سبزوار

5علوم تربیتی -برنامه ریزي درسیواحد سبزوار

5علوم قضاییواحد سبزوار

5فقه و حقوق اسالمیواحد سبزوار

5فقه و حقوق جزاواحد سبزوار

5فقه و حقوق خصوصیواحد سبزوار

5فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد سبزوار

5فلسفهواحد سبزوار

5فلسفه - فلسفه معاصرواحد سبزوار

5فلسفه و حکمت اسالمیواحد سبزوار

5فلسفه و کالم اسالمیواحد سبزوار

5فلسفه و کالم اسالمی - فلسفه اسالمیواحد سبزوار

5فلسفه و کالم اسالمی - کالم اسالمیواحد سبزوار

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد سبزوار

5کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد سبزوار

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد سبزوار

5کاردانی حرفه اي حقوق _ شوراي حل اختالفواحد سبزوار

5کاردانی حسابداريواحد سبزوار

5کاردانی فرش دستبافواحد سبزوار

5کاردانی مدیریت صنعتیواحد سبزوار

5کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد سبزوار

5مدیریت اجراییواحد سبزوار

5مدیریت امور بانکیواحد سبزوار

5مدیریت آموزشیواحد سبزوار

5مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد سبزوار

5مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد سبزوار

5مدیریت صنعتی - مدیریت عملکردواحد سبزوار

5مدیریت صنعتی کاربرديواحد سبزوار

5مدیریت فناوري اطالعات - مدیریت منابع اطالعاتیواحد سبزوار

5مدیریت کسب و کار - استراتژيواحد سبزوار

5مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد سبزوار

5مدیریت مالیواحد سبزوار

5مدیریت وبرنامه ریزي آموزشیواحد سبزوار

5مربی بهداشت مدارسواحد سبزوار

5معارف اسالمیواحد سبزوار

5معارف اسالمی و حقوق گرایش حقوق خانوادهواحد سبزوار

5معماريواحد سبزوار

5مهندسی شهرسازيواحد سبزوار

5مهندسی معماريواحد سبزوار

5الکترونیک عمومیواحد سپیدان

5الکتروتکنیکواحد سپیدان

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد سپیدان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5الکترونیکواحد سپیدان

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد سپیدان

5آموزش ابتداییواحد سپیدان

5آموزش زبان انگلیسیواحد سپیدان

5آموزش و بهسازي منابع انسانیواحد سپیدان

5آموزش و پرورش ابتداییواحد سپیدان

5بهداشت آبزیانواحد سپیدان

5تحقیقات آموزشیواحد سپیدان

5تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد سپیدان

5تربیت معلم آموزش ریاضیواحد سپیدان

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد سپیدان

5تکنولوژي تولیدات دامیواحد سپیدان

5راهنمایی و مشاورهواحد سپیدان

5روان شناسیواحد سپیدان

5روانشناسیواحد سپیدان

5ریاضیواحد سپیدان

5زبان وادبیات انگلیسیواحد سپیدان

5ساختمانواحد سپیدان

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد سپیدان

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد سپیدان

5علمی - کاربردي بهداشت آبزیانواحد سپیدان

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد سپیدان

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد سپیدان

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد سپیدان

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد سپیدان

5علوم تربیتیواحد سپیدان

5علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد سپیدان

5علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد سپیدان

5عمرانواحد سپیدان

5کارآفرینی - کسب و کار جدیدواحد سپیدان

5کارآفرینی - کسب و کار جدیدواحد سپیدان

5کاردان فنی الکترونیکواحد سپیدان

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد سپیدان

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد سپیدان

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد سپیدان

5کاردانی فنی برقواحد سپیدان

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد سپیدان

5کامپیوترواحد سپیدان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد سپیدان

5مترجمی زبان انگلیسیواحد سپیدان

5مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد سپیدان

5مدیریت کارآفرینی - کسب و کار جدیدواحد سپیدان

5مدیریت وبرنامه ریزي آموزشیواحد سپیدان

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد سپیدان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی اجرایی عمرانواحد سپیدان

5مهندسی برقواحد سپیدان

5مهندسی برق- الکترونیکواحد سپیدان

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد سپیدان

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد سپیدان

5مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد سپیدان

5مهندسی برق ـ قدرتواحد سپیدان

واحد سپیدان

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5دیتا

واحد سپیدان

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5مدیریت آي سی تی

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد سپیدان

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد سپیدان

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد سپیدان

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد سپیدان

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد سپیدان

5مهندسی تکنولوژي مخابرات- انتقالواحد سپیدان

5مهندسی تکنولوژي مخابرات- سوئیچواحد سپیدان

5مهندسی تکنولوژي مخابرات - سوئیچ هاي شبکه ثابتواحد سپیدان

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد سپیدان

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد سپیدان

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد سپیدان

5مهندسی حرفه اي معماريواحد سپیدان

5مهندسی عمرانواحد سپیدان

5مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد سپیدان

5مهندسی عمران - سازهواحد سپیدان

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد سپیدان

5مهندسی فناوري اطالعاتواحد سپیدان

5مهندسی فناوري اطالعات - تجارت الکترونیکیواحد سپیدان

5مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقواحد سپیدان

5مهندسی کامپیوترواحد سپیدان

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد سپیدان

5نرم افزار کامپیوترواحد سپیدان

5نقشه کشی معماريواحد سپیدان

5نقشه کشی معماري- معماريواحد سپیدان

5اتاق عملواحد سراب

5الکتروتکنیکواحد سراب

5الهیات و معارف اسالمیواحد سراب

5امور دامیواحد سراب

5امور دامی - تکنولوژي پرورش دامواحد سراب

5امور دامی - تکنولوژي پرورش طیورواحد سراب

5آموزش ابتداییواحد سراب

5آموزش دینی - عربیواحد سراب

5آموزش دینی و عربیواحد سراب



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5آموزش ریاضیواحد سراب

5آموزش زبان انگلیسیواحد سراب

5آموزش و پرورش ابتداییواحد سراب

5بیوشیمیواحد سراب

5پرستاريواحد سراب

5تربیت بدنیواحد سراب

5تربیت بدنی - مربیگريواحد سراب

5تربیت بدنی و علوم ورزشی - روانشناسی ورزشیواحد سراب

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد سراب

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد سراب

5تربیت دبیر زبان انگلیسیواحد سراب

5تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد سراب

5تربیت معلم آموزش ریاضیواحد سراب

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد سراب

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد سراب

5تکنولوژي اتاق عملواحد سراب

5حسابداريواحد سراب

5حقوقواحد سراب

5دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد سراب

5دبیري زبان انگلیسیواحد سراب

5دینی وعربیواحد سراب

5راهنمایی و مشاوره - مشاورهواحد سراب

5روان شناسیواحد سراب

5روان شناسی تربیتیواحد سراب

5روانشناسیواحد سراب

5روانشناسی - روانشناسی عمومیواحد سراب

5روانشناسی تربیتیواحد سراب

5روانشناسی عمومیواحد سراب

5روانشناسی ورزشیواحد سراب

5ریاضیواحد سراب

5ریاضی - آنالیزواحد سراب

5ریاضی - دبیري ریاضیواحد سراب

5ریاضی - ریاضی کاربرديواحد سراب

5ریاضی - ریاضی محضواحد سراب

5ریاضی کاربردي - بهینه سازيواحد سراب

5ریاضی کاربردي ـ تحقیق در عملیاتواحد سراب

5ریاضی محضواحد سراب

5ریاضی محض-آنالیزواحد سراب

5زبان وادبیات فارسیواحد سراب

5زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد سراب

5زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد سراب

5زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولیواحد سراب

5زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد سراب



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5شیمی -شیمی آلیواحد سراب

5شیمی -شیمی معدنیواحد سراب

5طراحی شهريواحد سراب

5علمی - کاربردي پرورش طیورواحد سراب

5علمی - کاربردي پرورش گاوواحد سراب

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد سراب

5علمی کاربردي حسابداريواحد سراب

5علمی کاربردي معماريواحد سراب

5علوم آزمایشگاهی دامپزشکیواحد سراب

5علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد سراب

5علوم تغذیهواحد سراب

5علوم دامیواحد سراب

5علوم دامی - فیزیولوژي دامواحد سراب

5علوم دامی - فیزیولوژي دام و طیورواحد سراب

5علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد سراب

5علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذاییواحد سراب

5علوم ورزشیواحد سراب

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد سراب

5کاردان فنی صنایع غذاییواحد سراب

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد سراب

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد سراب

5کاردانی آموزش دینی و عربیواحد سراب

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد سراب

5کاردانی تکنولوژي صنایع غذاییواحد سراب

5کاردانی حسابداريواحد سراب

5کاردانی علوم ورزشیواحد سراب

5کاردانی فنی برقواحد سراب

5کاردانی فنی دامپروري - تکثیر و پرورش صنعتی گاوواحد سراب

5کارهاي عمومی ساختمانواحد سراب

5مدیریت آموزشیواحد سراب

5مدیریت بازرگانیواحد سراب

5مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد سراب

5مدیریت خانوادهواحد سراب

5مدیریت صنعتیواحد سراب

5مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیاتواحد سراب

5مدیریت صنعتی - مالیواحد سراب

5مدیریت صنعتی - مدیریت عملکردواحد سراب

5مربی بهداشت مدارسواحد سراب

5مشاورهواحد سراب

5معماريواحد سراب

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد سراب

5مهندسی اجرایی عمرانواحد سراب

5مهندسی برقواحد سراب

5مهندسی برق- الکترونیکواحد سراب



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد سراب

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد سراب

5مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد سراب

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد سراب

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد سراب

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد سراب

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد سراب

5مهندسی تکنولوژي حمل و نقل و ترافیک شهريواحد سراب

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد سراب

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد سراب

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد سراب

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد سراب

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد سراب

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد سراب

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد سراب

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد سراب

5مهندسی حرفه اي معماريواحد سراب

5مهندسی علوم دامیواحد سراب

5مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد سراب

5مهندسی عمرانواحد سراب

5مهندسی عمران - سازهواحد سراب

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد سراب

5مهندسی فناوري عمران - حمل و نقل شهريواحد سراب

5مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد سراب

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد سراب

5مهندسی کشاورزي - علوم دامیواحد سراب

5مهندسی کشاورزي - علوم دامی - فیزیولوژي دامواحد سراب

5مهندسی کشاورزي - علوم دامی گرایش فیزیولوژيواحد سراب

5مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد سراب

5مهندسی کشاورزي -علوم وصنایع غذایی- تکنولوژي مواد غذاییواحد سراب

5مهندسی معماريواحد سراب

5مهندسی هوا فضاواحد سراب

5مهندسی هوا فضا - هوا فضاواحد سراب

5میکروبیولوژيواحد سراب

5میکروبیولوژي - بیوسیستماتیک و بوم شناسیواحد سراب

5نرم افزار کامپیوترواحد سراب

5نقشه برداريواحد سراب

5نقشه کشی معماريواحد سراب

5نقشه کشی معماري- معماريواحد سراب

5هوشبريواحد سراب

5پرستاريواحد سراب-ظرفیت مازاد خودگردان

5تکنولوژي اتاق عملواحد سراب-ظرفیت مازاد خودگردان

5علوم تغذیهواحد سراب-ظرفیت مازاد خودگردان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5هوشبريواحد سراب-ظرفیت مازاد خودگردان

5الکتروتکنیکواحد سراوان

5امور اداريواحد سراوان

5امور دامیواحد سراوان

5امور دامی - تکنولوژي پرورش دامواحد سراوان

5امور زراعی و باغیواحد سراوان

5امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیواحد سراوان

5آموزش ابتداییواحد سراوان

5آموزش دینی - عربیواحد سراوان

5آموزش دینی و عربیواحد سراوان

5آموزش ریاضیواحد سراوان

5آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد سراوان

5آموزش علوم تجربیواحد سراوان

5آموزش و پرورش ابتداییواحد سراوان

5تربیت بدنیواحد سراوان

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد سراوان

5تربیت بدنی - مربیگريواحد سراوان

5تربیت بدنی -مدیریتواحد سراوان

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد سراوان

5تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد سراوان

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد سراوان

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد سراوان

5تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد سراوان

5حسابداريواحد سراوان

5حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد سراوان

5حقوقواحد سراوان

5زبان وادبیات انگلیسیواحد سراوان

5زبان وادبیات فارسیواحد سراوان

5ساختمانواحد سراوان

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد سراوان

5شیمی- کاربرديواحد سراوان

5شیمی کاربرديواحد سراوان

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد سراوان

5علمی کاربردي اقتصاد کارو بهره وريواحد سراوان

5علمی کاربردي حسابداريواحد سراوان

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد سراوان

5علوم تجربیواحد سراوان

5علوم تربیتیواحد سراوان

5علوم ورزشیواحد سراوان

5عمرانواحد سراوان

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد سراوان

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد سراوان

5کاردانی اقتصاد کار و بهره وريواحد سراوان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد سراوان

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد سراوان

5کاردانی حسابداريواحد سراوان

5کاردانی علوم ورزشیواحد سراوان

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد سراوان

5کارهاي عمومی ساختمانواحد سراوان

5مربی بهداشت مدارسواحد سراوان

5مکانیک خودروواحد سراوان

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد سراوان

5مهندسی اجرایی عمرانواحد سراوان

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد سراوان

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد سراوان

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد سراوان

5مهندسی عمرانواحد سراوان

5نرم افزار کامپیوترواحد سراوان

5الکتروتکنیکواحد سروستان

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد سروستان

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد سروستان

5آموزش و پرورش ابتداییواحد سروستان

5تربیت معلم آموزش ریاضیواحد سروستان

5حسابداريواحد سروستان

5ریاضیواحد سروستان

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد سروستان

5شیمیواحد سروستان

5شیمی- کاربرديواحد سروستان

5شیمی - شیمی پلیمرواحد سروستان

5شیمی - شیمی داروییواحد سروستان

5شیمی کاربرديواحد سروستان

5شیمی گرایش شیمی داروییواحد سروستان

5شیمی گرایش فناوري اطالعاتواحد سروستان

5شیمی محضواحد سروستان

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد سروستان

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد سروستان

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد سروستان

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد سروستان

5علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیواحد سروستان

5علمی کاربردي حسابداريواحد سروستان

5علمی کاربردي معماريواحد سروستان

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد سروستان

5علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد سروستان

5علوم تغذیهواحد سروستان

5علوم و فناوري نانو - نانو شیمیواحد سروستان

5عمرانواحد سروستان

5فیتو شیمیواحد سروستان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5قدرت -الکتروتکنیکواحد سروستان

5کاردانی مدیریت صنعتی کاربرديواحد سروستان

5کاردان فنی برق - قدرتواحد سروستان

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد سروستان

5کاردان فنی قدرتواحد سروستان

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد سروستان

5کاردانی تکنولوژي صنایع غذاییواحد سروستان

5کاردانی حسابداريواحد سروستان

5کاردانی فنی برقواحد سروستان

5کاردانی مدیریت صنعتیواحد سروستان

5کاردانی معماريواحد سروستان

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد سروستان

5کارهاي عمومی ساختمانواحد سروستان

5کامپیوترواحد سروستان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد سروستان

5مدیریت بازرگانیواحد سروستان

5مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد سروستان

5مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد سروستان

5مدیریت جهانگرديواحد سروستان

5مدیریت صنعت جهانگرديواحد سروستان

5مدیریت صنعتیواحد سروستان

5مدیریت صنعتی کاربرديواحد سروستان

5مدیریت مالیواحد سروستان

5معماريواحد سروستان

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد سروستان

5مهندسی اجرایی عمرانواحد سروستان

5مهندسی برقواحد سروستان

5مهندسی برق- الکترونیکواحد سروستان

5مهندسی برق ـ قدرتواحد سروستان

5مهندسی پلیمر - صنایع پلیمرواحد سروستان

5مهندسی پلیمر - علوم و تکنولوژي پلیمرواحد سروستان

5مهندسی پلیمر - مهندسی پلیمرواحد سروستان

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد سروستان

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد سروستان

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد سروستان

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد سروستان

5مهندسی تکنولوژي بهره برداري نیروگاهواحد سروستان

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد سروستان

5مهندسی تکنولوژي جوشکاريواحد سروستان

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولیدواحد سروستان

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد سروستان

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد سروستان

5مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیاییواحد سروستان

5مهندسی تکنولوژي صنایع الستیکواحد سروستان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی تکنولوژي طراحی و نقشه کشی صنعتیواحد سروستان

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد سروستان

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد سروستان

5مهندسی تکنولوژي متالورژي-ذوب فلزاتواحد سروستان

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد سروستان

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد سروستان

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد سروستان

5مهندسی حرفه اي جوشواحد سروستان

5مهندسی حرفه اي صنایع شیمیاییواحد سروستان

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد سروستان

5مهندسی حرفه اي معماريواحد سروستان

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد سروستان

5مهندسی حرفه اي مواد ریخته گريواحد سروستان

5مهندسی شیمیواحد سروستان

5مهندسی شیمی - مهندسی صنایع غذاییواحد سروستان

5مهندسی عمرانواحد سروستان

5مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد سروستان

5مهندسی فناوري اطالعاتواحد سروستان

5مهندسی فناوري جوشواحد سروستان

5مهندسی فناوري صنایع شیمیاییواحد سروستان

5مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقواحد سروستان

5مهندسی فناوري متالورژي - ذوب فلزاتواحد سروستان

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد سروستان

5مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد سروستان

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد سروستان

5مهندسی کامپیوترواحد سروستان

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد سروستان

5مهندسی معماريواحد سروستان

5مهندسی مکانیکواحد سروستان

5نانوشیمیواحد سروستان

5نرم افزار کامپیوترواحد سروستان

5نقشه کشی معماريواحد سروستان

5نقشه کشی معماري- معماريواحد سروستان

5علوم تغذیهواحد سروستان-ظرفیت مازاد خودگردان

5الکتروتکنیکواحد سقز

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد سقز

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد سقز

5تأسیسات -تبریدواحد سقز

5تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد سقز

5تکنولوژي مواد غذاییواحد سقز

5تکنولوژي موادغذاییواحد سقز

5تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد سقز

5زمین شناسیواحد سقز

5زمین شناسی کاربرديواحد سقز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5زیست شناسی سلولی و مولکولی-زیست فناوريواحد سقز

5زیست شناسی سلولی و مولکولی - بیوتکنولوژيواحد سقز

5زیست فناوريواحد سقز

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد سقز

5طراحی و دوختواحد سقز

5طراحی و دوخت - طراحی و دوختواحد سقز

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد سقز

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد سقز

5علمی - کاربردي تاسیسات - تبریدواحد سقز

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد سقز

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد سقز

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد سقز

5علمی کاربردي ارتباطات و فناوري اطالعات (آي سی تی)واحد سقز

5علمی کاربردي سخت افزارکامپیوترواحد سقز

5علمی کاربردي معماريواحد سقز

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد سقز

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد سقز

5علمی کاربردي نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد سقز

5عمرانواحد سقز

5کاردان فنی برق - قدرتواحد سقز

5کاردان فنی تاسیسات بهداشتی و گازرسانیواحد سقز

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد سقز

5کاردان فنی قدرتواحد سقز

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد سقز

5کاردان فنی مکانیک - تاسیسات بهداشتی و گازرسانیواحد سقز

5کاردان فنی مکانیک ـ ماشین ابزارواحد سقز

5کاردانی ارتباطات و فناوري اطالعاتواحد سقز

5کاردانی فنی برقواحد سقز

5کاردانی فنی کامپیوتر - سیستم هاي کامپیوتريواحد سقز

5کاردانی معماريواحد سقز

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد سقز

5کارهاي عمومی ساختمانواحد سقز

5کامپیوترواحد سقز

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد سقز

5گرافیک-گرافیکواحد سقز

5معماريواحد سقز

5مکانیک خودروواحد سقز

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد سقز

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد سقز

5مهندسی اجرایی عمرانواحد سقز

5مهندسی برقواحد سقز

واحد سقز

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5سیستمهاي تحت شبکه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد سقز

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد سقز

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد سقز

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد سقز

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد سقز

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد سقز

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد سقز

5مهندسی تکنولوژي مخابرات- انتقالواحد سقز

5مهندسی تکنولوژي مخابرات - سوئیچ هاي شبکه ثابتواحد سقز

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد سقز

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد سقز

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد سقز

5مهندسی تکنولوژي نقشه برداريواحد سقز

5مهندسی تولیدات گیاهیواحد سقز

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد سقز

5مهندسی عمرانواحد سقز

5مهندسی عمران - سازهواحد سقز

5مهندسی عمران - نقشه برداريواحد سقز

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد سقز

5مهندسی فناوري عمران - نقشه برداريواحد سقز

5مهندسی فناوري مخابرات - سوئیچ هاي شبکه ثابتواحد سقز

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد سقز

5مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد سقز

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد سقز

5مهندسی کامپیوترواحد سقز

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد سقز

5مهندسی معماريواحد سقز

5مهندسی مکانیکواحد سقز

5مهندسی نقشه برداريواحد سقز

5نرم افزار کامپیوترواحد سقز

5نقشه برداريواحد سقز

5نقشه برداري - نقشه برداريواحد سقز

5نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد سقز

5نقشه کشی معماريواحد سقز

5نقشه کشی معماري- معماريواحد سقز

5اقتصاد اسالمیواحد سلماس

5اقتصاد بازرگانیواحد سلماس

5الکترونیک عمومیواحد سلماس

5الکتروتکنیکواحد سلماس

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد سلماس

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد سلماس

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد سلماس

5امور اداريواحد سلماس

5امور بانکیواحد سلماس



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5امور گمرکیواحد سلماس

5آمارواحد سلماس

5آمار و کاربردهاواحد سلماس

5آموزش ابتداییواحد سلماس

5آموزش ریاضیواحد سلماس

5آموزش زبان انگلیسیواحد سلماس

5آموزش و پرورش ابتداییواحد سلماس

5تاسیساتواحد سلماس

5تاسیسات -تهویه مطبوعواحد سلماس

5تأسیسات -تبریدواحد سلماس

5تربیت بدنیواحد سلماس

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد سلماس

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد سلماس

5تربیت دبیر زبان انگلیسیواحد سلماس

5تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد سلماس

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد سلماس

5تکنولوژي موادغذاییواحد سلماس

5توسعه اقتصادي و برنامه ریزيواحد سلماس

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد سلماس

5حسابداريواحد سلماس

5حقوقواحد سلماس

5حقوق مالی - اقتصاديواحد سلماس

5دبیري زبان انگلیسیواحد سلماس

5دینی وعربیواحد سلماس

5ریاضی - دبیري ریاضیواحد سلماس

5ریاضی - ریاضی محضواحد سلماس

5ریاضی - ریاضیات مالیواحد سلماس

5ریاضی کاربردي - ریاضی مالیواحد سلماس

5ریاضی محضواحد سلماس

5ریاضیات و کاربردهاواحد سلماس

5زبان و ادبیات فارسی - ادبیات کودك و نوجوانواحد سلماس

5ساخت و تولیدواحد سلماس

5ساخت و تولید - ماشین افزارواحد سلماس

5ساختمانواحد سلماس

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد سلماس

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد سلماس

5علمی - کاربردي تاسیسات - تبریدواحد سلماس

5علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعواحد سلماس

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد سلماس

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد سلماس

5علمی - کاربردي مربی بهداشت مدارسواحد سلماس

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد سلماس

5علمی کاربردي ارتباطات و فناوري اطالعات (آي سی تی)واحد سلماس

5علمی کاربردي حسابداريواحد سلماس



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی کاربردي گرافیک- گرافیکواحد سلماس

5علمی کاربردي معماريواحد سلماس

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد سلماس

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد سلماس

5علمی کاربردي نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد سلماس

5علوم اقتصادي - اقتصاد اسالمیواحد سلماس

5علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگانیواحد سلماس

5علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي و برنامه ریزيواحد سلماس

5علوم تربیتیواحد سلماس

5علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد سلماس

5علوم مهندسیواحد سلماس

5علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد سلماس

5عمرانواحد سلماس

5فتوگرافیک گرافیکواحد سلماس

5کاردانی امور گمرکیواحد سلماس

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد سلماس

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد سلماس

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد سلماس

5کاردانی حسابداريواحد سلماس

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد سلماس

5کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد سلماس

5کارهاي عمومی ساختمانواحد سلماس

5کامپیوترواحد سلماس

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد سلماس

5کودکیاري -مربی بهداشت مدارسواحد سلماس

5کودکیاري -مربی کودكواحد سلماس

5گرافیک-گرافیکواحد سلماس

5مترجمی زبان انگلیسیواحد سلماس

5مترجمی زبان عربیواحد سلماس

5مدیریت آموزشیواحد سلماس

5مدیریت بازرگانیواحد سلماس

5مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد سلماس

5مربی بهداشت مدارسواحد سلماس

5مربی بهداشت مدارسواحد سلماس

5مربی کودكواحد سلماس

5معماريواحد سلماس

5مکانیک خودروواحد سلماس

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد سلماس

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد سلماس

5مهندسی اجرایی عمرانواحد سلماس

5مهندسی برقواحد سلماس

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد سلماس

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد سلماس



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد سلماس

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد سلماس

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد سلماس

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد سلماس

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد سلماس

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد سلماس

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد سلماس

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد سلماس

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد سلماس

5مهندسی حرفه اي معماريواحد سلماس

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد سلماس

5مهندسی شهرسازيواحد سلماس

5مهندسی عمرانواحد سلماس

5مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد سلماس

5مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد سلماس

5مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد سلماس

5مهندسی عمران - سازهواحد سلماس

5مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد سلماس

5مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آبواحد سلماس

5مهندسی عمران -آبواحد سلماس

5مهندسی عمران -راهواحد سلماس

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد سلماس

5مهندسی فضاي سبزواحد سلماس

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد سلماس

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد سلماس

5مهندسی کامپیوترواحد سلماس

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد سلماس

5مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد سلماس

5مهندسی معماريواحد سلماس

5مهندسی مکاترونیکواحد سلماس

واحد سلماس

مهندسی مکاترونیک گرایش طراحی رباتها و سیستمهاي 

5مکاترونیکی

5مهندسی مکانیکواحد سلماس

5مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد سلماس

5نرم افزار کامپیوترواحد سلماس

5نقشه برداريواحد سلماس

5نقشه برداري - نقشه برداريواحد سلماس

5نقشه کشی عمومیواحد سلماس

5نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد سلماس

5نقشه کشی معماريواحد سلماس

5نقشه کشی معماري- معماريواحد سلماس

5تربیت معلم آموزش ریاضیواحد سمنان

5ریاضی - ریاضیات مالیواحد سمنان

5ریاضی کاربردي - ریاضی مالیواحد سمنان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علوم مهندسی - علوم مهندسی زیست محیطیواحد سمنان

5علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد سمنان

5فیزیکواحد سمنان

5فیزیک - حالت جامدواحد سمنان

5مهندسی اپتیک و لیزرواحد سمنان

5مهندسی اپتیک و لیزر - اپتوالکترونیکواحد سمنان

5مهندسی اپتیک و لیزر گرایش اپتوالکترونیکواحد سمنان

5ساخت و تولید - ماشین افزارواحد سمنان - محل تشکیل کالس مرکز شهمیرزاد

5مهندسی فناوري ساخت و تولید - قالبسازيواحد سمنان - محل تشکیل کالس مرکز شهمیرزاد

5مهندسی مکانیکواحد سمنان - محل تشکیل کالس مرکز شهمیرزاد

5الکتروتکنیکواحد سمیرم

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد سمیرم

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد سمیرم

5الکترونیکواحد سمیرم

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد سمیرم

5برنامه ریزي شهريواحد سمیرم

5حسابداريواحد سمیرم

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد سمیرم

5طراحی شهريواحد سمیرم

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد سمیرم

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد سمیرم

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد سمیرم

5علمی کاربردي ارتباطات و فناوري اطالعات (آي سی تی)واحد سمیرم

5علمی کاربردي حسابداريواحد سمیرم

5علمی کاربردي معماريواحد سمیرم

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد سمیرم

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد سمیرم

5عمرانواحد سمیرم

5کاردانی معماريواحد سمیرم

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد سمیرم

5کامپیوترواحد سمیرم

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد سمیرم

5معماريواحد سمیرم

5معماري داخلیواحد سمیرم

5مکانیک خودروواحد سمیرم

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد سمیرم

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد سمیرم

5مهندسی برقواحد سمیرم

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد سمیرم

5مهندسی برق - سامانه هاي برقی حمل و نقلواحد سمیرم

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد سمیرم

5مهندسی برق ـ قدرتواحد سمیرم

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد سمیرم

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد سمیرم



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد سمیرم

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد سمیرم

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد سمیرم

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد سمیرم

5مهندسی حرفه اي معماريواحد سمیرم

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد سمیرم

5مهندسی شهرسازيواحد سمیرم

5مهندسی صنایعواحد سمیرم

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد سمیرم

5مهندسی معماريواحد سمیرم

5نرم افزار کامپیوترواحد سمیرم

5نقشه کشی معماريواحد سمیرم

5نقشه کشی معماري- معماريواحد سمیرم

5استخراج معدنواحد سوادکوه

5اکتشاف معدنواحد سوادکوه

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد سوادکوه

5آموزش ابتداییواحد سوادکوه

5آموزش و پرورش ابتداییواحد سوادکوه

5باستان شناسیواحد سوادکوه

5تربیت بدنیواحد سوادکوه

5تربیت بدنی - مربیگريواحد سوادکوه

5تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد سوادکوه

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد سوادکوه

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد سوادکوه

5جهانگرديواحد سوادکوه

5حسابداريواحد سوادکوه

5حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد سوادکوه

5حقوقواحد سوادکوه

5روابط بین المللواحد سوادکوه

5زمین شناسی زیست محیطیواحد سوادکوه

5زیست شناسی - زیست دریاواحد سوادکوه

5زیست شناسی دریاواحد سوادکوه

5زیست شناسی دریا- بوم شناسی دریاواحد سوادکوه

5ساخت و تولیدواحد سوادکوه

5ساخت و تولید- قالبسازيواحد سوادکوه

5ساخت و تولید - ماشین ابزارواحد سوادکوه

5ساخت و تولید - ماشین افزارواحد سوادکوه

5شیمی- کاربرديواحد سوادکوه

5شیمی آزمایشگاهیواحد سوادکوه

5شیمی کاربرديواحد سوادکوه

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد سوادکوه

5علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارواحد سوادکوه

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد سوادکوه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد سوادکوه

5علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیواحد سوادکوه

5علمی کاربردي حسابداريواحد سوادکوه

5علمی کاربردي حفاري اکتشافیواحد سوادکوه

5علمی کاربردي شیمی آزمایشگاهی - غذاییواحد سوادکوه

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد سوادکوه

5علمی کاربردي مهندسی معدنواحد سوادکوه

5علمی کاربردي نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد سوادکوه

5علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد سوادکوه

5علوم زمین - زمین شناسی زیست محیطیواحد سوادکوه

5علوم سیاسیواحد سوادکوه

5علوم ورزشیواحد سوادکوه

5کاردانی فنی معدنواحد سوادکوه

5کاردانی فنی معدن- استخراج معدنواحد سوادکوه

5کاردان فنی استخراج معادن غیر ذغال سنگواحد سوادکوه

5کاردان فنی صنایع اتومبیلواحد سوادکوه

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد سوادکوه

5کاردان فنی عمران -نقشه برداريواحد سوادکوه

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد سوادکوه

5کاردان فنی معدن-استخراج معدنواحد سوادکوه

5کاردان فنی معدن - استخراج معادن ذغال سنگواحد سوادکوه

5کاردان فنی معدن - استخراج معادن غیر ذغال سنگواحد سوادکوه

ـ استخراج معادل زغالسنگواحد سوادکوه 5کاردان فنی معدن 

5کاردان فنی مکانیک - تاسیسات بهداشتی و گازرسانیواحد سوادکوه

5کاردان فنی مکانیک -صنایع اتومبیلواحد سوادکوه

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد سوادکوه

5کاردانی حسابداريواحد سوادکوه

5کاردانی شیمی آزمایشگاهیواحد سوادکوه

5کاردانی فنی مکانیکواحد سوادکوه

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد سوادکوه

5گردشگريواحد سوادکوه

5محیط زیستواحد سوادکوه

5مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد سوادکوه

5مدیریت جهانگرديواحد سوادکوه

5مدیریت دولتیواحد سوادکوه

5مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیواحد سوادکوه

5مدیریت دولتی - مدیریت سیستمهاي اطالعاتیواحد سوادکوه

5معدن- استخراج معدنواحد سوادکوه

5مکانیک خودروواحد سوادکوه

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد سوادکوه

5مهندسی اجرایی عمرانواحد سوادکوه

5مهندسی استخراج معدنواحد سوادکوه

5مهندسی برقواحد سوادکوه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

واحد سوادکوه

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5سیستمهاي تحت شبکه

5مهندسی تکنولوژي استخراج معادن زیر زمینیواحد سوادکوه

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد سوادکوه

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد سوادکوه

5مهندسی تکنولوژي بهره برداري نیروگاهواحد سوادکوه

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد سوادکوه

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولیدواحد سوادکوه

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد سوادکوه

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد سوادکوه

5مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیاییواحد سوادکوه

5مهندسی تکنولوژي عمران- آب و فاضالبواحد سوادکوه

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد سوادکوه

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد سوادکوه

5مهندسی تکنولوژي معدنواحد سوادکوه

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد سوادکوه

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد سوادکوه

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد سوادکوه

5مهندسی تکنولوژي نقشه برداريواحد سوادکوه

5مهندسی حرفه اي معماريواحد سوادکوه

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد سوادکوه

5مهندسی عمرانواحد سوادکوه

5مهندسی فناوري صنایع شیمیاییواحد سوادکوه

5مهندسی فناوري معدن - استخراج معادن زیرزمینیواحد سوادکوه

5مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد سوادکوه

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد سوادکوه

5مهندسی کامپیوترواحد سوادکوه

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد سوادکوه

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد سوادکوه

5مهندسی معدنواحد سوادکوه

5مهندسی معدن-مکانیک سنگواحد سوادکوه

5مهندسی معدن - استخراج معدنواحد سوادکوه

5مهندسی معدن - اکتشاف معدنواحد سوادکوه

5مهندسی معدن - مهندسی فرآوري مواد معدنیواحد سوادکوه

5مهندسی معدن - مهندسی مکانیک سنگواحد سوادکوه

5مهندسی معدن -فرآوري مواد معدنیواحد سوادکوه

5مهندسی مکانیکواحد سوادکوه

5مهندسی مواد و طراحی صنایع غذاییواحد سوادکوه

5نقشه برداريواحد سوادکوه

5نقشه کشی عمومیواحد سوادکوه

5نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد سوادکوه

5نقشه کشی معماريواحد سوادکوه

5نقشه کشی معماري- معماريواحد سوادکوه

5اقتصادواحد سوسنگرد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5الکترونیک عمومیواحد سوسنگرد

5الکتروتکنیکواحد سوسنگرد

5الکترونیکواحد سوسنگرد

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد سوسنگرد

5تاسیساتواحد سوسنگرد

5تاسیسات -تهویه مطبوعواحد سوسنگرد

5تأسیسات -تبریدواحد سوسنگرد

5تبریدواحد سوسنگرد

5تربیت بدنیواحد سوسنگرد

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد سوسنگرد

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد سوسنگرد

5حسابداريواحد سوسنگرد

5راهنمایی و مشاورهواحد سوسنگرد

5روان شناسیواحد سوسنگرد

5روانشناسیواحد سوسنگرد

5روانشناسیواحد سوسنگرد

5روانشناسی - روانشناسی بالینیواحد سوسنگرد

5ساختمانواحد سوسنگرد

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد سوسنگرد

5سخت افزار کامپیوترواحد سوسنگرد

5صنایع شیمیاییواحد سوسنگرد

5صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییواحد سوسنگرد

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد سوسنگرد

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد سوسنگرد

5علمی - کاربردي صنایع شیمیایی - صنایع شیمیاییواحد سوسنگرد

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد سوسنگرد

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد سوسنگرد

5علمی کاربردي الکترونیکواحد سوسنگرد

5علمی کاربردي تولیدوبهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد سوسنگرد

5علمی کاربردي حسابداريواحد سوسنگرد

5علمی کاربردي معماريواحد سوسنگرد

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد سوسنگرد

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد سوسنگرد

5عمرانواحد سوسنگرد

5کاردان فنی شیمی - عملیات پتروشیمیواحد سوسنگرد

5کاردان فنی عملیات پتروشیمیواحد سوسنگرد

5کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد سوسنگرد

5کاردانی حرفه اي مدیریت - امور اداريواحد سوسنگرد

5کاردانی حسابداريواحد سوسنگرد

5کاردانی فنی عملیات پتروشیمیواحد سوسنگرد

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد سوسنگرد

5کامپیوترواحد سوسنگرد

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد سوسنگرد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5گرافیک-گرافیکواحد سوسنگرد

5مربی بهداشت مدارسواحد سوسنگرد

5معماريواحد سوسنگرد

5مکانیسین ماشینهاي کشاورزيواحد سوسنگرد

5مکانیک خودروواحد سوسنگرد

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد سوسنگرد

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد سوسنگرد

5مهندسی اجرایی عمرانواحد سوسنگرد

5مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزاري رایانهواحد سوسنگرد

5مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیاییواحد سوسنگرد

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد سوسنگرد

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد سوسنگرد

5مهندسی تکنولوژي نقشه برداريواحد سوسنگرد

5مهندسی حرفه اي صنایع شیمیاییواحد سوسنگرد

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد سوسنگرد

5مهندسی حرفه اي معماريواحد سوسنگرد

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد سوسنگرد

5مهندسی شیمیواحد سوسنگرد

5مهندسی فناوري صنایع شیمیاییواحد سوسنگرد

5مهندسی فناوري عمران - نقشه برداريواحد سوسنگرد

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد سوسنگرد

5مهندسی ماشین هاي کشاورزيواحد سوسنگرد

5نرم افزار کامپیوترواحد سوسنگرد

5نقشه کشی معماريواحد سوسنگرد

5نقشه کشی معماري- معماريواحد سوسنگرد

5اقتصادواحد سیرجان

5اقتصاد بازرگانیواحد سیرجان

5امور بانکیواحد سیرجان

5آموزش ریاضیواحد سیرجان

5آموزش زبان انگلیسیواحد سیرجان

5برنامه ریزي درسیواحد سیرجان

5برنامه ریزي شهريواحد سیرجان

5بیوشیمیواحد سیرجان

5پرستاريواحد سیرجان

5تربیت بدنیواحد سیرجان

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد سیرجان

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد سیرجان

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد سیرجان

5حسابداريواحد سیرجان

5حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد سیرجان

5حقوقواحد سیرجان

5حقوق جزا و جرم شناسیواحد سیرجان

5حقوق خصوصیواحد سیرجان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5حقوق عمومیواحد سیرجان

5دبیري زبان وادبیات فارسیواحد سیرجان

5روان شناسیواحد سیرجان

5روان شناسی بالینیواحد سیرجان

5روان شناسی عمومیواحد سیرجان

5روانشناسیواحد سیرجان

5روانشناسی بالینیواحد سیرجان

5روانشناسی عمومیواحد سیرجان

5ریاضی - ریاضی کاربرديواحد سیرجان

5ریاضی - ریاضی محضواحد سیرجان

5ریاضی - ریاضیات مالیواحد سیرجان

5ریاضی کاربردي - ریاضی مالیواحد سیرجان

5ریاضی محضواحد سیرجان

5ریاضیات و کاربردهاواحد سیرجان

5زبان وادبیات فارسیواحد سیرجان

5زیست شناسی - سلولی و مولکولیواحد سیرجان

5زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد سیرجان

5زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولیواحد سیرجان

5زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد سیرجان

5زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمیواحد سیرجان

5زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولیواحد سیرجان

5زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد سیرجان

5شیمی- کاربرديواحد سیرجان

5شیمی -شیمی فیزیکواحد سیرجان

5شیمی کاربرديواحد سیرجان

5طراحی شهريواحد سیرجان

5علمی کاربردي اقتصاد کارو بهره وريواحد سیرجان

5علمی کاربردي حسابداريواحد سیرجان

5علمی کاربردي معماريواحد سیرجان

5علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگانیواحد سیرجان

5علوم سیاسیواحد سیرجان

5علوم کامپیوترواحد سیرجان

5کاردانی مدیریت صنعتی کاربرديواحد سیرجان

5کاردانی امور بانکیواحد سیرجان

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد سیرجان

5کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد سیرجان

5کاردانی حسابداريواحد سیرجان

5کاردانی مدیریت صنعتیواحد سیرجان

5کاردانی معماريواحد سیرجان

5کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد سیرجان

5گرافیک - تصویر سازيواحد سیرجان

5مترجمی زبان انگلیسیواحد سیرجان

5مدیریت اجراییواحد سیرجان

5مدیریت تکنولوژيواحد سیرجان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مدیریت تکنولوژي - استراتژي هاي توسعه صنعتیواحد سیرجان

5مدیریت تکنولوژي - استراتژیهاي توسعه صنعتیواحد سیرجان

5مدیریت تکنولوژي - نوآوري تکنولوژيواحد سیرجان

5مدیریت خانوادهواحد سیرجان

5مدیریت دولتیواحد سیرجان

5مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیواحد سیرجان

5مدیریت دولتی- مدیریت نیروي انسانیواحد سیرجان

5مدیریت دولتی-مدیریت تحولواحد سیرجان

5مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد سیرجان

5مدیریت دولتی - تشکیالت و روشهاواحد سیرجان

5مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیواحد سیرجان

5مدیریت دولتی - خط مشی گذاري عمومیواحد سیرجان

5مدیریت دولتی - طراحی سازمان هاي دولتیواحد سیرجان

5مدیریت دولتی - مدیریت سیستمهاي اطالعاتیواحد سیرجان

5مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانیواحد سیرجان

5مدیریت صنعتی کاربرديواحد سیرجان

5مدیریت کسب و کار - بازاریابیواحد سیرجان

5مدیریت کسب و کار - مالیواحد سیرجان

5مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد سیرجان

5معماريواحد سیرجان

5مهندسی شهرسازيواحد سیرجان

5مهندسی معماريواحد سیرجان

5میکروبیولوژي - میکروبیولوژي صنعتیواحد سیرجان

5میکروبیولوژيواحد سیرجان

5میکروبییولوژي - صنعتیواحد سیرجان

5پرستاريواحد سیرجان-ظرفیت مازاد خودگردان

5الکتروتکنیکواحد شادگان

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد شادگان

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد شادگان

5آموزش دینی و عربیواحد شادگان

5آموزش زبان انگلیسیواحد شادگان

5آموزش و پرورش ابتداییواحد شادگان

5تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد شادگان

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد شادگان

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد شادگان

5جوشکاريواحد شادگان

5حسابداريواحد شادگان

5صنایع شیمیاییواحد شادگان

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد شادگان

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد شادگان

5علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیواحد شادگان

5علمی کاربردي حسابداريواحد شادگان

5علوم و مهندسی شیالتواحد شادگان

5قدرت -الکتروتکنیکواحد شادگان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردانی آموزش دینی و عربیواحد شادگان

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد شادگان

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد شادگان

5کامپیوترواحد شادگان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد شادگان

5معماريواحد شادگان

5مکانیک خودروواحد شادگان

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد شادگان

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد شادگان

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد شادگان

5مهندسی تکنولوژي متالورژي-ذوب فلزاتواحد شادگان

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد شادگان

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد شادگان

5مهندسی حرفه اي مواد ریخته گريواحد شادگان

5مهندسی فناوري متالورژي - ذوب فلزاتواحد شادگان

5مهندسی فناوري متالورژي - ذوب فلزاتواحد شادگان

5نرم افزار کامپیوترواحد شادگان

5نقشه کشی معماريواحد شادگان

5نقشه کشی معماري- معماريواحد شادگان

5ارتباط تصویريواحد شاهرود

5ارتباط تصویري- ارتباط تصویريواحد شاهرود

5بیوشیمی بالینیواحد شاهرود

5صنایع دستیواحد شاهرود

5صنایع غذاییواحد شاهرود

5علمی کابردي صنایع قندسازي - چغندر قندواحد شاهرود

5علمی کاربردي معماريواحد شاهرود

5علوم و صنایع غذاییواحد شاهرود

5علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد شاهرود

5علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذاییواحد شاهرود

5علوم و مهندسی محیط زیستواحد شاهرود

5فلسفه هنرواحد شاهرود

5کاردان فنی صنایع غذاییواحد شاهرود

5کاردانی معماريواحد شاهرود

5محیط زیستواحد شاهرود

5معماريواحد شاهرود

5معماري سنتیواحد شاهرود

5مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد شاهرود

5مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد شاهرود

5مهندسی معماريواحد شاهرود

5مهندسی منابع طبیعی - محیط زیستواحد شاهرود

5امور بانکیواحد شاهین دژ

5آموزش زبان انگلیسیواحد شاهین دژ

5آموزش و پرورش ابتداییواحد شاهین دژ

5بانکداري اسالمیواحد شاهین دژ



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5تربیت بدنیواحد شاهین دژ

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد شاهین دژ

5تربیت بدنی -مدیریتواحد شاهین دژ

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد شاهین دژ

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد شاهین دژ

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد شاهین دژ

5حسابداريواحد شاهین دژ

5زمین شناسیواحد شاهین دژ

5علمی - کاربردي استخراج معدنواحد شاهین دژ

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد شاهین دژ

5علمی کاربردي برق - الکترونیک وابزار دقیقواحد شاهین دژ

5علمی کاربردي حسابداريواحد شاهین دژ

5علمی کاربردي معماريواحد شاهین دژ

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد شاهین دژ

5علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد شاهین دژ

5علوم ورزشیواحد شاهین دژ

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد شاهین دژ

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد شاهین دژ

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد شاهین دژ

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد شاهین دژ

5کاردانی حسابداريواحد شاهین دژ

5کاردانی علوم ورزشیواحد شاهین دژ

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد شاهین دژ

5کارهاي عمومی ساختمانواحد شاهین دژ

5کامپیوترواحد شاهین دژ

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد شاهین دژ

5مدیریت بازرگانیواحد شاهین دژ

5مدیریت دولتیواحد شاهین دژ

5مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیواحد شاهین دژ

5مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد شاهین دژ

5معماريواحد شاهین دژ

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد شاهین دژ

5مهندسی اجرایی عمرانواحد شاهین دژ

واحد شاهین دژ

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5سیستمهاي تحت شبکه

5مهندسی تکنولوژي استخراج معادن زیر زمینیواحد شاهین دژ

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد شاهین دژ

5مهندسی تکنولوژي معدنواحد شاهین دژ

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد شاهین دژ

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد شاهین دژ

5مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برقواحد شاهین دژ

5مهندسی فناوري شبکه هاي توزیع برقواحد شاهین دژ

5مهندسی فناوري معدن - استخراج معادن زیرزمینیواحد شاهین دژ



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی کامپیوترواحد شاهین دژ

5نرم افزار کامپیوترواحد شاهین دژ

5الکتروتکنیکواحد شاهین شهر

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد شاهین شهر

5امور فرهنگی ـ برنامه ریزي امور فرهنگیواحد شاهین شهر

5برق - الکترونیک و ابزار دقیقواحد شاهین شهر

5برنامه ریزي امور فرهنگیواحد شاهین شهر

5برنامه ریزي شهريواحد شاهین شهر

5تاسیسات -تهویه مطبوعواحد شاهین شهر

5تربیت بدنیواحد شاهین شهر

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد شاهین شهر

5حسابداريواحد شاهین شهر

5دامپزشکیواحد شاهین شهر

5زبان وادبیات انگلیسیواحد شاهین شهر

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد شاهین شهر

5طراحی صنعتیواحد شاهین شهر

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد شاهین شهر

5علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعواحد شاهین شهر

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد شاهین شهر

5علمی - کاربردي مرمت و احیاء بناهاي تاریخیواحد شاهین شهر

5علمی - کاربردي مکانیک - تعمیرات نیروگاهواحد شاهین شهر

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد شاهین شهر

5علمی کاربردي برق - الکترونیک وابزار دقیقواحد شاهین شهر

5علمی کاربردي گرافیک- گرافیکواحد شاهین شهر

5علمی کاربردي گرافیک -تصویرسازيواحد شاهین شهر

5علمی کاربردي معماريواحد شاهین شهر

5علمی کاربردي مکانیک ـ تعمیرات نیروگاههاواحد شاهین شهر

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد شاهین شهر

5علمی کاربردي نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد شاهین شهر

5علوم ورزشیواحد شاهین شهر

5عمرانواحد شاهین شهر

5فتوگرافیک عکاسیواحد شاهین شهر

5فتوگرافیک گرافیکواحد شاهین شهر

5کاردانی دامپزشکیواحد شاهین شهر

5کارشناس حرفه اي مرمت و احیاء بناهاي تاریخیواحد شاهین شهر

5کاردانی حسابداريواحد شاهین شهر

5کاردانی علوم ورزشیواحد شاهین شهر

5کاردانی فنی برقواحد شاهین شهر

5کاردانی فنی مکانیکواحد شاهین شهر

5کارشناسی حرفه اي گرافیک - تصویرسازيواحد شاهین شهر

5گرافیکواحد شاهین شهر

5گرافیک-گرافیکواحد شاهین شهر

5گرافیک - تصویر سازيواحد شاهین شهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مدیریت بازرگانیواحد شاهین شهر

5مرمت و احیاي بناهاي تاریخیواحد شاهین شهر

5مطالعات فرهنگی و رسانهواحد شاهین شهر

5معماريواحد شاهین شهر

5معماري داخلیواحد شاهین شهر

5مکانیک - تعمیرات نیروگاههاواحد شاهین شهر

5مکانیک خودروواحد شاهین شهر

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد شاهین شهر

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد شاهین شهر

5مهندسی اجرایی عمرانواحد شاهین شهر

5مهندسی برقواحد شاهین شهر

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد شاهین شهر

5مهندسی برق - کنترلواحد شاهین شهر

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد شاهین شهر

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد شاهین شهر

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید-قالبسازيواحد شاهین شهر

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد شاهین شهر

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد شاهین شهر

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد شاهین شهر

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد شاهین شهر

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد شاهین شهر

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد شاهین شهر

5مهندسی حرفه اي ساخت و تولیدواحد شاهین شهر

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد شاهین شهر

5مهندسی حرفه اي معماريواحد شاهین شهر

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد شاهین شهر

5مهندسی عمرانواحد شاهین شهر

5مهندسی فناوري ساخت و تولید - قالبسازيواحد شاهین شهر

5مهندسی فناوري شبکه هاي توزیع برقواحد شاهین شهر

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد شاهین شهر

5مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد شاهین شهر

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد شاهین شهر

5مهندسی کامپیوترواحد شاهین شهر

5مهندسی معماريواحد شاهین شهر

5مهندسی مکانیکواحد شاهین شهر

5نرم افزار کامپیوترواحد شاهین شهر

5نقشه کشی صنعتیواحد شاهین شهر

5نقشه کشی عمومیواحد شاهین شهر

5نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد شاهین شهر

5نقشه کشی معماريواحد شاهین شهر

5نقشه کشی معماري- معماريواحد شاهین شهر

5اقتصاد اسالمیواحد شبستر

5الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد شبستر

5ایران شناسیواحد شبستر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5ایران شناسی - ایران شناسی عمومیواحد شبستر

5ایرانشناسی گرایش ایرانشناسی عمومیواحد شبستر

5آموزش ابتداییواحد شبستر

5آموزش زبان انگلیسیواحد شبستر

5آموزش و پرورش ابتداییواحد شبستر

5برنامه ریزي درسیواحد شبستر

5تاریخواحد شبستر

5تاریخ - تاریخ ایران باستانواحد شبستر

5تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسالمواحد شبستر

5تاریخ - تاریخ ایران دوره اسالمواحد شبستر

5تاریخ -تاریخ ایران اسالمیواحد شبستر

5تاریخ -تاریخ عمومی جهانواحد شبستر

5تاریخ فرهنگ و تمدن ایران دوره اسالمیواحد شبستر

5تحقیقات آموزشیواحد شبستر

5تربیت بدنیواحد شبستر

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد شبستر

5تربیت بدنی - مربیگريواحد شبستر

5تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد شبستر

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد شبستر

5تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد شبستر

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد شبستر

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد شبستر

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد شبستر

5تکنولوژي مواد غذاییواحد شبستر

5حسابداريواحد شبستر

5حقوقواحد شبستر

5حقوق خانوادهواحد شبستر

5حقوق مالی - اقتصاديواحد شبستر

5دبیري تاریخواحد شبستر

5دینی وعربیواحد شبستر

5راهنمایی و مشاورهواحد شبستر

5روان شناسیواحد شبستر

5روان شناسی تربیتیواحد شبستر

5روان شناسی و آموزش کودکان استثناییواحد شبستر

5روانشناسیواحد شبستر

5روانشناسی-روانشناسی کودکان استثناییواحد شبستر

5روانشناسی - روانشناسی بالینیواحد شبستر

5روانشناسی - روانشناسی عمومیواحد شبستر

5روانشناسی تربیتیواحد شبستر

5روانشناسی و آموزش کودکان استثنائیواحد شبستر

5زبان وادبیات انگلیسیواحد شبستر

5زبان وادبیات فارسیواحد شبستر

5علمی کاربردي حسابداريواحد شبستر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علوم اقتصادي - اقتصاد اسالمیواحد شبستر

5علوم آزمایشگاهی دامپزشکیواحد شبستر

5علوم تربیتیواحد شبستر

5علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد شبستر

5علوم تربیتی - برنامه ریزي آموزشیواحد شبستر

5علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد شبستر

5فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد شبستر

5فلسفه و حکمت اسالمیواحد شبستر

5فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستیواحد شبستر

5کاردانی مدیریت صنعتی کاربرديواحد شبستر

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد شبستر

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد شبستر

5کاردانی علوم ورزشیواحد شبستر

5مدیریت امور بانکیواحد شبستر

5مدیریت آموزشیواحد شبستر

5مدیریت بازرگانیواحد شبستر

5مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد شبستر

5مدیریت صنعتیواحد شبستر

5مدیریت صنعتی کاربرديواحد شبستر

5مدیریت وبرنامه ریزي آموزشیواحد شبستر

5مشاورهواحد شبستر

5مشاوره - مشاوره خانوادهواحد شبستر

5مشاوره و راهنماییواحد شبستر

5معارف اسالمی و حقوق گرایش حقوق خانوادهواحد شبستر

5الکترونیک عمومیواحد شوشتر

5الکتروتکنیکواحد شوشتر

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد شوشتر

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد شوشتر

5الکترونیکواحد شوشتر

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد شوشتر

5آموزش ریاضیواحد شوشتر

5باستان شناسیواحد شوشتر

5برق - شبکه هاي انتقال و توزیعواحد شوشتر

5برق - قدرتواحد شوشتر

5بیوشیمیواحد شوشتر

5تکنولوژي مواد غذاییواحد شوشتر

5ساختمانواحد شوشتر

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد شوشتر

5سخت افزار کامپیوترواحد شوشتر

5شیمی- کاربرديواحد شوشتر

5شیمی کاربرديواحد شوشتر

5صنایع - ایمنی صنعتیواحد شوشتر

5صنایع شیمیاییواحد شوشتر

5صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییواحد شوشتر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد شوشتر

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد شوشتر

5علمی - کاربردي صنایع شیمیایی - صنایع شیمیاییواحد شوشتر

5علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیواحد شوشتر

5علمی کاربردي برق-شبکه هاي انتقال توزیعواحد شوشتر

5علمی کاربردي برق - قدرتواحد شوشتر

5علمی کاربردي ساختمانواحد شوشتر

5علمی کاربردي سخت افزارکامپیوترواحد شوشتر

5علمی کاربردي عمران ـ سدوشبکهواحد شوشتر

5علمی کاربردي گرافیک- گرافیکواحد شوشتر

5علمی کاربردي معماريواحد شوشتر

5علمی کاربردي مهندسی آب ـ آب و فاضالبواحد شوشتر

5علمی کاربردي مهندسی عمران ـ آب و فاضالبواحد شوشتر

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد شوشتر

5علوم آزمایشگاهی دامپزشکیواحد شوشتر

5عمرانواحد شوشتر

5فیزیکواحد شوشتر

5قدرت -الکتروتکنیکواحد شوشتر

5کاردان فن ایمنی صنعتیواحد شوشتر

5کاردان فنی الکترونیکواحد شوشتر

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد شوشتر

5کاردان فنی برق - مخابراتواحد شوشتر

5کاردان فنی پل سازي و ابنیه فنیواحد شوشتر

5کاردان فنی عمران-پل سازي وابنیه فنیواحد شوشتر

5کاردان فنی عمران-زیرسازي راهواحد شوشتر

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد شوشتر

5کاردان فنی عمران -آب و فاضالبواحد شوشتر

5کاردان فنی عمران -سدوشبکهواحد شوشتر

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد شوشتر

5کاردان فنی مکانیک ـ ماشین ابزارواحد شوشتر

5کاردان فنی مکانیک ـ ماشین آالتواحد شوشتر

5کاردان فنی مکانیک ماشین آالتواحد شوشتر

5کاردانی سخت افزار کامپیوترواحد شوشتر

5کاردانی صنایع - ایمنی صنعتیواحد شوشتر

5کاردانی فنی برقواحد شوشتر

5کاردانی فنی عمرانواحد شوشتر

5کاردانی فنی کامپیوتر - سیستم هاي کامپیوتريواحد شوشتر

5کاردانی فنی مخابراتواحد شوشتر

5کاردانی فنی مکانیکواحد شوشتر

5کاردانی معماريواحد شوشتر

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد شوشتر

5کارهاي عمومی ساختمانواحد شوشتر

5کامپیوترواحد شوشتر

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد شوشتر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5گرافیک-گرافیکواحد شوشتر

5مردم شناسیواحد شوشتر

5معماريواحد شوشتر

5معماري سنتیواحد شوشتر

5مکانیک خودروواحد شوشتر

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد شوشتر

5مهندسی اجرایی عمرانواحد شوشتر

5مهندسی برقواحد شوشتر

5مهندسی برق- الکترونیکواحد شوشتر

5مهندسی برق - شبکه هاي انتقال و توزیعواحد شوشتر

5مهندسی پزشکیواحد شوشتر

5مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد شوشتر

واحد شوشتر

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5مخابرات سیار

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد شوشتر

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد شوشتر

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد شوشتر

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد شوشتر

5مهندسی تکنولوژي بهره برداري نیروگاهواحد شوشتر

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد شوشتر

5مهندسی تکنولوژي سخت افزار کامپیوترواحد شوشتر

5مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزاري رایانهواحد شوشتر

5مهندسی تکنولوژي شبکه هاي کامپیوتري - طراحی و پیاده سازيواحد شوشتر

5مهندسی تکنولوژي عمران- آب و فاضالبواحد شوشتر

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد شوشتر

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد شوشتر

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد شوشتر

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد شوشتر

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد شوشتر

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد شوشتر

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد شوشتر

5مهندسی شهرسازيواحد شوشتر

5مهندسی شیمی - صنایع غذاییواحد شوشتر

5مهندسی عمرانواحد شوشتر

5مهندسی عمران-مهندسی آبواحد شوشتر

5مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد شوشتر

5مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد شوشتر

5مهندسی عمران - سازهواحد شوشتر

5مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد شوشتر

5مهندسی عمران - مدیریت منابع آبواحد شوشتر

5مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد شوشتر

5مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد شوشتر

5مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آبواحد شوشتر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی عمران -آبواحد شوشتر

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد شوشتر

5مهندسی فناوري ارتباطات و اطالعات ICT- مخابرات سیارواحد شوشتر

5مهندسی فناوري بهره برداري نیروگاهواحد شوشتر

5مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برقواحد شوشتر

5مهندسی فناوري شبکه هاي توزیع برقواحد شوشتر

5مهندسی فناوري شبکه هاي کامپیوتريواحد شوشتر

5مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقواحد شوشتر

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد شوشتر

5مهندسی معماريواحد شوشتر

5مهندسی مکاترونیکواحد شوشتر

5مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولیدواحد شوشتر

واحد شوشتر

مهندسی مکاترونیک گرایش طراحی رباتها و سیستمهاي 

5مکاترونیکی

5مهندسی مکانیکواحد شوشتر

5مهندسی مکانیک - مکانیک در طراحی جامداتواحد شوشتر

5مهندسی مکانیک -طراحی جامداتواحد شوشتر

5مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد شوشتر

5مهندسی ورزشواحد شوشتر

5نرم افزار کامپیوترواحد شوشتر

5حسابداريواحد شوشتر - محل تشکیل کالس مرکز گتوند

5حقوقواحد شوشتر - محل تشکیل کالس مرکز گتوند

5مدیریت دولتیواحد شوشتر - محل تشکیل کالس مرکز گتوند

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد شوشتر - محل تشکیل کالس مرکز گتوند

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد شوشتر - محل تشکیل کالس مرکز گتوند

5نرم افزار کامپیوترواحد شوشتر - محل تشکیل کالس مرکز گتوند

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد شوشتر - محل تشکیل کالس مرکز شوش

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد شوشتر - محل تشکیل کالس مرکز شوش

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد شوشتر - محل تشکیل کالس مرکز شوش

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد شوشتر - محل تشکیل کالس مرکز شوش

5مهندسی مکانیک بیوسیستمواحد شوشتر - محل تشکیل کالس مرکز شوش

5نرم افزار کامپیوترواحد شوشتر - محل تشکیل کالس مرکز شوش

5بهداشت مواد غذاییواحد شهر قدس

5تکنولوژي مواد غذاییواحد شهر قدس

5استخراج معدنواحد شهربابک

5الکترونیک عمومیواحد شهربابک

5الکتروتکنیکواحد شهربابک

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد شهربابک

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد شهربابک

5الکترونیکواحد شهربابک

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد شهربابک

5امور دامیواحد شهربابک

5امور دامی - تکنولوژي پرورش دامواحد شهربابک

5آب و هواشناسیواحد شهربابک



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5آموزش ابتداییواحد شهربابک

5آموزش ریاضیواحد شهربابک

5آموزش و پرورش ابتداییواحد شهربابک

5برق - قدرتواحد شهربابک

5پرستاريواحد شهربابک

5تاریخواحد شهربابک

5تاریخ -تاریخ اسالمواحد شهربابک

5تاریخ -تاریخ عمومی جهانواحد شهربابک

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد شهربابک

5تکنولوژي تولیدات دامیواحد شهربابک

5جغرافیاواحد شهربابک

5جغرافیا - انسانی گرایش شهريواحد شهربابک

5جغرافیا - طبیعی گرایش اقلیم شناسیواحد شهربابک

5جغرافیا - کارتوگرافیواحد شهربابک

5جغرافیا و برنامه ریزي شهريواحد شهربابک

واحد شهربابک

جغرافیا و برنامه ریزي شهري - برنامه ریزي مسکن و بازآفرینی 

5شهري

5جغرافیاي انسانی - شهريواحد شهربابک

5جغرافیاي انسانی واقتصاديواحد شهربابک

5جغرافیاي طبیعیواحد شهربابک

5جغرافیاي طبیعی -اقلیم شناسیواحد شهربابک

5حسابداريواحد شهربابک

5دامپزشکیواحد شهربابک

5ریخته گريواحد شهربابک

5ساختمانواحد شهربابک

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد شهربابک

5طراحی شهريواحد شهربابک

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد شهربابک

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد شهربابک

5علمی - کاربردي امور دامی - تکنولوژي پرورش دامواحد شهربابک

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد شهربابک

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد شهربابک

5علمی - کاربردي متالورژي - ریخته گريواحد شهربابک

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد شهربابک

5علمی کاربردي الکترونیکواحد شهربابک

5علمی کاربردي برق - قدرتواحد شهربابک

5علمی کاربردي تولیدوبهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد شهربابک

5علمی کاربردي حسابداريواحد شهربابک

5علمی کاربردي معماريواحد شهربابک

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد شهربابک

5علمی کاربردي نقشه کشی صنعتیواحد شهربابک

5علوم آزمایشگاهی دامپزشکیواحد شهربابک

5علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد شهربابک

5علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد شهربابک



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علوم و مهندسی خاكواحد شهربابک

5عمرانواحد شهربابک

5فناوري پرورش دامواحد شهربابک

5قدرت -الکتروتکنیکواحد شهربابک

5کاردانی دامپزشکیواحد شهربابک

5کاردانی فنی متالورژي - ریخته گريواحد شهربابک

5کاردانی فنی معدنواحد شهربابک

5کاردانی فنی معدن- استخراج معدنواحد شهربابک

5کارتوگرافیواحد شهربابک

5کاردان فنی استخراج معادن غیر ذغال سنگواحد شهربابک

5کاردان فنی ریخته گريواحد شهربابک

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد شهربابک

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد شهربابک

5کاردان فنی معدن - استخراج معادن غیر ذغال سنگواحد شهربابک

5کاردان فنی مکانیک - تاسیساتواحد شهربابک

5کاردان فنی مکانیک - تاسیسات بهداشتی و گازرسانیواحد شهربابک

5کاردان فنی مکانیک تاسیساتواحد شهربابک

5کاردان فنی مواد-ریخته گريواحد شهربابک

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد شهربابک

5کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد شهربابک

5کاردانی حسابداريواحد شهربابک

5کاردانی فنی برقواحد شهربابک

5کاردانی فنی مکانیکواحد شهربابک

5کاردانی معماريواحد شهربابک

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد شهربابک

5کارهاي عمومی ساختمانواحد شهربابک

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد شهربابک

5ماماییواحد شهربابک

5متالورژيواحد شهربابک

5متالورژي-ریخته گريواحد شهربابک

5مدیریت بازرگانیواحد شهربابک

5مدیریت دولتیواحد شهربابک

5معدن- استخراج معدنواحد شهربابک

5معماريواحد شهربابک

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد شهربابک

5مهندسی اجرایی عمرانواحد شهربابک

5مهندسی برقواحد شهربابک

5مهندسی برق- الکترونیکواحد شهربابک

5مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد شهربابک

5مهندسی برق ـ قدرتواحد شهربابک

5مهندسی تکنولوژي استخراج معادن زیر زمینیواحد شهربابک

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد شهربابک

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد شهربابک

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد شهربابک



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد شهربابک

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد شهربابک

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد شهربابک

5مهندسی تکنولوژي متالورژي-ذوب فلزاتواحد شهربابک

5مهندسی تکنولوژي معدنواحد شهربابک

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد شهربابک

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد شهربابک

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد شهربابک

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد شهربابک

5مهندسی حرفه اي معماريواحد شهربابک

5مهندسی حرفه اي مواد ریخته گريواحد شهربابک

5مهندسی شهرسازيواحد شهربابک

5مهندسی عمرانواحد شهربابک

5مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقواحد شهربابک

5مهندسی فناوري متالورژي - ذوب فلزاتواحد شهربابک

5مهندسی فناوري متالورژي - ذوب فلزاتواحد شهربابک

5مهندسی فناوري معدن - استخراج معادن زیرزمینیواحد شهربابک

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد شهربابک

5مهندسی کامپیوترواحد شهربابک

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد شهربابک

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد شهربابک

5مهندسی کشاورزي- خاکشناسیواحد شهربابک

5مهندسی کشاورزي - علوم خاكواحد شهربابک

5مهندسی کشاورزي - گیاه پزشکیواحد شهربابک

5مهندسی معدن - استخراج مواد معدنیواحد شهربابک

5مهندسی معدن - مهندسی استخراج معدنواحد شهربابک

5مهندسی معماريواحد شهربابک

5مهندسی مکاترونیکواحد شهربابک

5مهندسی مکانیکواحد شهربابک

5نرم افزار کامپیوترواحد شهربابک

5نقشه کشی معماريواحد شهربابک

5نقشه کشی معماري- معماريواحد شهربابک

5پرستاريواحد شهربابک-ظرفیت مازاد خودگردان

5ماماییواحد شهربابک-ظرفیت مازاد خودگردان

5سم شناسیواحد شهرضا

5شیمی داروییواحد شهرضا

5معماريواحد شهرضا

5مهندسی معماريواحد شهرضا

5نظارت بر امور داروییواحد شهرضا

5ریاضی - آنالیزواحد شهرمجلسی

5شیمی -شیمی تجزیهواحد شهرمجلسی

5علوم و فناوري نانو - نانو شیمیواحد شهرمجلسی

5مکانیک ماشینهاي کشاورزيواحد شهرمجلسی

5مهندسی اپتیک و لیزرواحد شهرمجلسی



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی کشاورزي - مکانیزاسیون کشاورزيواحد شهرمجلسی

5مهندسی کشاورزي - مکانیک ماشینهاي کشاورزيواحد شهرمجلسی

5مهندسی ماشین هاي کشاورزيواحد شهرمجلسی

5مهندسی مکانیزاسیون کشاورزيواحد شهرمجلسی

5مهندسی مکانیک بیوسیستمواحد شهرمجلسی

5مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساختواحد شهرمجلسی

5نانوشیمیواحد شهرمجلسی

5ادبیات عربیواحد شیروان

5اگرواکولوژيواحد شیروان

5اگروتکنولوژي - علوم علف هاي هرزواحد شیروان

5اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد شیروان

5الکترونیک عمومیواحد شیروان

5الکتروتکنیکواحد شیروان

5الهیات و معارف اسالمیواحد شیروان

5الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد شیروان

5امور اداريواحد شیروان

5امور زراعی و باغیواحد شیروان

5امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیواحد شیروان

5امور زراعی و باغی-تکنولوژي تولیدات زراعیواحد شیروان

5آمارواحد شیروان

5آموزش دینی - عربیواحد شیروان

5آموزش دینی و عربیواحد شیروان

5آموزش و پرورش ابتداییواحد شیروان

5پرستاريواحد شیروان

5تربیت بدنیواحد شیروان

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد شیروان

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد شیروان

5تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد شیروان

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد شیروان

5تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد شیروان

5جغرافیاواحد شیروان

5جغرافیا - انسانی گرایش شهريواحد شیروان

5جغرافیا و برنامه ریزي شهريواحد شیروان

5جغرافیا و برنامه ریزي شهري - آمایش شهريواحد شیروان

5جغرافیاي انسانیواحد شیروان

5جغرافیاي انسانی - شهريواحد شیروان

5حسابداريواحد شیروان

5حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد شیروان

5حفاظت و مرمت بناهاي تاریخیواحد شیروان

5حقوقواحد شیروان

5حقوق بین المللواحد شیروان

5دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد شیروان

5دبیري زبان وادبیات عربواحد شیروان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5دبیري زبان وادبیات فارسیواحد شیروان

5دینی وعربیواحد شیروان

5زبان و ادبیات عربواحد شیروان

5زبان و ادبیات فارسی- ادبیات تطبیقیواحد شیروان

5زبان و ادبیات فارسی- ادبیات مقاومتواحد شیروان

5زبان وادبیات عربیواحد شیروان

5زبان وادبیات فارسیواحد شیروان

5زراعتواحد شیروان

5زراعت واصالح نباتاتواحد شیروان

5ساخت و تولیدواحد شیروان

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد شیروان

5سخت افزار کامپیوترواحد شیروان

5طراحی لباسواحد شیروان

5طراحی و تکنولوژي دوختواحد شیروان

5علم اطالعات و دانش شناسیواحد شیروان

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد شیروان

5علمی - کاربردي کتابداري و اطالع رسانیواحد شیروان

5علمی - کاربردي مدیریت خانوادهواحد شیروان

5علمی - کاربردي مربی بهداشت مدارسواحد شیروان

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد شیروان

5علمی کاربردي امورزراعی وباغی-تکنولوژي تولیدات باغیواحد شیروان

5علمی کاربردي برق - قدرتواحد شیروان

5علمی کاربردي عمران-آب وفاضالبواحد شیروان

5علمی کاربردي گرافیک- گرافیکواحد شیروان

5علمی کاربردي معماريواحد شیروان

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد شیروان

5علمی کاربردي مهندسی عمران ـ آب و فاضالبواحد شیروان

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد شیروان

5علمی کاربردي هنرهاي تجسمی-نقاشیواحد شیروان

5علوم اجتماعی - مردم شناسیواحد شیروان

5علوم باغبانی-فیزیولوژي و اصالح درختان میوهواحد شیروان

5علوم باغبانی-فیزیولوژي و اصالح گل و گیاهان زینتیواحد شیروان

5علوم باغبانی-فیزیولوژي و اصالح گیاهان دارویی، ادویه اي و عطريواحد شیروان

5علوم باغبانی-گیاهان دارویی ، ادویه اي و نوشابه ايواحد شیروان

5علوم تجربیواحد شیروان

5علوم و مهندسی باغبانیواحد شیروان

5علوم و مهندسی باغبانی - تولید محصوالت گلخانه ايواحد شیروان

5علوم و مهندسی باغبانی - درختان میوهواحد شیروان

5علوم و مهندسی باغبانی - سبزي هاواحد شیروان

واحد شیروان

علوم و مهندسی باغبانی - فیزیولوژي تولید و پس از برداشت 

5گیاهان باغبانی

5علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان داروییواحد شیروان

5علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان زینتیواحد شیروان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علوم ورزشیواحد شیروان

5عمرانواحد شیروان

5فقه و حقوق اسالمیواحد شیروان

5فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد شیروان

5فناوري تولیدات باغیواحد شیروان

5فناوري تولیدات زراعیواحد شیروان

5کاردانی حرفه اي هنرهاي تجسمی- نقاشیواحد شیروان

5کاردانی فنی عمران - شبکه و تصفیه خانه آبواحد شیروان

5کاردانی معماري سنتیواحد شیروان

5کاردان فن ایمنی صنعتیواحد شیروان

5کاردان فنی برق - مخابراتواحد شیروان

5کاردان فنی عمران -آب و فاضالبواحد شیروان

5کاردان فنی عمران -نقشه برداريواحد شیروان

5کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد شیروان

5کاردان فنی عمران ـ نقشه برداري ( ژئودزي)واحد شیروان

5کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد شیروان

5کاردانی حرفه اي امور کتابداري و اطالع رسانیواحد شیروان

5کاردانی حرفه اي تربیت بدنی _ مربیگري پایه سوارکاريواحد شیروان

5کاردانی حسابداريواحد شیروان

5کاردانی صنایع - ایمنی صنعتیواحد شیروان

5کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنیواحد شیروان

5کاردانی فنی عمرانواحد شیروان

5کاردانی فنی مخابراتواحد شیروان

5کاردانی مدیریت بازرگانیواحد شیروان

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد شیروان

5کاردانی نقشه برداريواحد شیروان

5کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد شیروان

5کارشناسی حرفه اي علوم کتابداري و اطالع رسانیواحد شیروان

5کامپیوترواحد شیروان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد شیروان

5کتابداريواحد شیروان

5کتابداري واطالع رسانیواحد شیروان

5کشاورزي اکولوژیکواحد شیروان

5گرافیکواحد شیروان

5گرافیک-گرافیکواحد شیروان

5مترجمی زبان عربیواحد شیروان

5مدیریت بازرگانیواحد شیروان

5مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلیواحد شیروان

5مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللیواحد شیروان

5مدیریت خانوادهواحد شیروان

5مدیریت خانواده - مدیریت خانوادهواحد شیروان

5مدیریت ورزشیواحد شیروان

5مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزش هاي تفریحیواحد شیروان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزشهاي تفریحیواحد شیروان

5مربی بهداشت مدارسواحد شیروان

5مربی بهداشت مدارسواحد شیروان

5مردم شناسیواحد شیروان

5مردم شناسیواحد شیروان

5معارف اسالمیواحد شیروان

5معماريواحد شیروان

5معماري سنتیواحد شیروان

5مکانیک خودروواحد شیروان

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد شیروان

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد شیروان

5مهندسی اجرایی عمرانواحد شیروان

5مهندسی تکنولوژي سخت افزار کامپیوترواحد شیروان

5مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزاري رایانهواحد شیروان

5مهندسی تکنولوژي طراحی و نقشه کشی صنعتیواحد شیروان

5مهندسی تکنولوژي عمران- آب و فاضالبواحد شیروان

5مهندسی تکنولوژي عمران - آب و فاضالبواحد شیروان

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد شیروان

5مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد شیروان

5مهندسی تولیدات گیاهیواحد شیروان

5مهندسی تولیدات گیاهی- باغبانیواحد شیروان

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد شیروان

5مهندسی حرفه اي معماريواحد شیروان

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد شیروان

5مهندسی صنایعواحد شیروان

5مهندسی عمرانواحد شیروان

5مهندسی عمران - آب و فاضالبواحد شیروان

5مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد شیروان

5مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد شیروان

5مهندسی فناوري طراحی و نقشه کشی صنعتیواحد شیروان

5مهندسی کامپیوترواحد شیروان

5مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد شیروان

5مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد شیروان

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد شیروان

واحد شیروان

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح 

5درختان میوه

واحد شیروان

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح سبزي 

5ها

واحد شیروان

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح گل و 

5گیاهان زینتی

واحد شیروان

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح 

5گیاهان دارویی، ادویه اي و عطري

واحد شیروان

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و فناوري پس 

5از برداشت محصوالت باغبانی



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد شیروان

5مهندسی کشاورزي - علوم باغبانیواحد شیروان

واحد شیروان

مهندسی کشاورزي - علوم باغبانی گرایش بیوتکنولوژي و ژنتیک 

5مولکولی محصوالت باغبانی

5مهندسی کشاورزي - کشاورزي اکولوژیک (اگرواکولوژي)واحد شیروان

5مهندسی کشاورزي ـ شناسایی و مبارزه با علفهاي هرزواحد شیروان

5مهندسی معماريواحد شیروان

5نرم افزار کامپیوترواحد شیروان

5نقاشیواحد شیروان

5نقشه برداريواحد شیروان

5نقشه برداري - ژئودزيواحد شیروان

5نقشه کشی عمومیواحد شیروان

5نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد شیروان

5نقشه کشی معماريواحد شیروان

5نقشه کشی معماري- معماريواحد شیروان

5هنرهاي تجسمی ـ نقاشیواحد شیروان

5پرستاريواحد شیروان-ظرفیت مازاد خودگردان

5ارتباط تصویريواحد صحنه

5ارتباط تصویري- ارتباط تصویريواحد صحنه

5ارتباط تصویري - گرافیکواحد صحنه

5امور اداريواحد صحنه

5آموزش ابتداییواحد صحنه

5آموزش زبان انگلیسیواحد صحنه

5آموزش و پرورش ابتداییواحد صحنه

5تربیت بدنیواحد صحنه

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد صحنه

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد صحنه

5تربیت معلم آموزش ریاضیواحد صحنه

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد صحنه

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد صحنه

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد صحنه

5تکنولوژي موادغذاییواحد صحنه

5حسابداريواحد صحنه

5دامپزشکیواحد صحنه

5روان شناسی تربیتیواحد صحنه

5روانشناسی تربیتیواحد صحنه

5ریاضیواحد صحنه

5زبان وادبیات فارسیواحد صحنه

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد صحنه

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد صحنه

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد صحنه

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد صحنه

5علمی کاربردي ارتباط تصویريواحد صحنه

5علمی کاربردي امور اداريواحد صحنه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی کاربردي حسابداريواحد صحنه

5علمی کاربردي گرافیک- گرافیکواحد صحنه

5علمی کاربردي معماريواحد صحنه

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد صحنه

5عمرانواحد صحنه

5فتوگرافیک گرافیکواحد صحنه

5کاردانی دامپزشکیواحد صحنه

5کاردانی آموزش ریاضیواحد صحنه

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد صحنه

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد صحنه

5کاردانی حسابداريواحد صحنه

5کاردانی معماريواحد صحنه

5کامپیوترواحد صحنه

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد صحنه

5گرافیک-گرافیکواحد صحنه

5مدیریت بازرگانیواحد صحنه

5معماريواحد صحنه

5مکانیک خودروواحد صحنه

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد صحنه

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد صحنه

5مهندسی اجرایی عمرانواحد صحنه

5مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزاري رایانهواحد صحنه

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد صحنه

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد صحنه

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد صحنه

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد صحنه

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد صحنه

5مهندسی حرفه اي معماريواحد صحنه

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد صحنه

5مهندسی شهرسازيواحد صحنه

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد صحنه

5مهندسی معماريواحد صحنه

5نرم افزار کامپیوترواحد صحنه

5نقشه کشی معماري- معماريواحد صحنه

5الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد صفادشت

5حسابداريواحد صفادشت

5حقوقواحد صفادشت

5حقوق - حقوق ثبتیواحد صفادشت

5حقوق بین المللواحد صفادشت

5حقوق جزا و جرم شناسیواحد صفادشت

5حقوق خصوصیواحد صفادشت

5حقوق عمومیواحد صفادشت

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد صفادشت

5سخت افزار کامپیوترواحد صفادشت



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5شیمی- کاربرديواحد صفادشت

5شیمی - نانوشیمیواحد صفادشت

5شیمی -شیمی آلیواحد صفادشت

5شیمی -شیمی تجزیهواحد صفادشت

5شیمی کاربرديواحد صفادشت

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد صفادشت

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد صفادشت

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد صفادشت

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد صفادشت

5علوم و فناوري نانو - نانو شیمیواحد صفادشت

5عمرانواحد صفادشت

5فقه و حقوق اسالمیواحد صفادشت

5فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد صفادشت

5فیزیکواحد صفادشت

5فیزیک - فیزیک ماده چگالواحد صفادشت

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد صفادشت

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد صفادشت

5کاردانی تکنولوژي صنایع غذاییواحد صفادشت

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد صفادشت

5کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد صفادشت

5کامپیوترواحد صفادشت

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد صفادشت

5مترجمی زبان انگلیسیواحد صفادشت

5مدیریت اجراییواحد صفادشت

5مدیریت امورشهريواحد صفادشت

5مدیریت بازرگانیواحد صفادشت

5مدیریت شهريواحد صفادشت

5مدیریت صنعتیواحد صفادشت

5مدیریت صنعتی - تولید و عملیاتواحد صفادشت

5مدیریت فناوري اطالعاتواحد صفادشت

5مدیریت فناوري اطالعات - سیستم هاي اطالعاتی پیشرفتهواحد صفادشت

5مدیریت فناوري اطالعات - مدیریت منابع اطالعاتیواحد صفادشت

5مدیریت کسب و کار - بازاریابیواحد صفادشت

5مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد صفادشت

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد صفادشت

5مهندسی اجرایی عمرانواحد صفادشت

5مهندسی تکنولوژي سخت افزار کامپیوترواحد صفادشت

5مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزاري رایانهواحد صفادشت

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد صفادشت

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد صفادشت

5مهندسی تکنولوژي نقشه برداريواحد صفادشت

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد صفادشت

5مهندسی حرفه اي معماريواحد صفادشت

5مهندسی عمرانواحد صفادشت



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد صفادشت

5مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد صفادشت

5مهندسی عمران - سازهواحد صفادشت

5مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد صفادشت

5مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد صفادشت

5مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد صفادشت

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد صفادشت

5مهندسی فناوري اطالعاتواحد صفادشت

5مهندسی فناوري عمران - نقشه برداريواحد صفادشت

5مهندسی کامپیوترواحد صفادشت

5مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد صفادشت

5مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد صفادشت

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد صفادشت

5مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعیواحد صفادشت

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد صفادشت

5مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکزواحد صفادشت

5نانوشیمیواحد صفادشت

5نرم افزار کامپیوترواحد صفادشت

5نقشه کشی معماري- معماريواحد صفادشت

5استخراج معدنواحد صفاشهر

5الکتروتکنیکواحد صفاشهر

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد صفاشهر

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد صفاشهر

5الکترونیک هواپیماواحد صفاشهر

5الکترونیک هواپیماییواحد صفاشهر

5آموزش زبان انگلیسیواحد صفاشهر

5برق - قدرتواحد صفاشهر

5تاسیساتواحد صفاشهر

5تاسیسات -تهویه مطبوعواحد صفاشهر

5تأسیسات -تبریدواحد صفاشهر

5تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد صفاشهر

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد صفاشهر

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد صفاشهر

5حسابداريواحد صفاشهر

5حسابداري مدیریتواحد صفاشهر

5حقوقواحد صفاشهر

5حقوق خصوصیواحد صفاشهر

5ساختمانواحد صفاشهر

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد صفاشهر

5طراحی شهريواحد صفاشهر

5طراحی و برنامه ریزي شهري ومنطقه ايواحد صفاشهر

5عالئم الکترونیکواحد صفاشهر

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد صفاشهر

5علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعواحد صفاشهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد صفاشهر

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد صفاشهر

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد صفاشهر

5علمی کاربردي برق - قدرتواحد صفاشهر

5علمی کاربردي حسابداريواحد صفاشهر

5علمی کاربردي شهرسازيواحد صفاشهر

5علمی کاربردي معماريواحد صفاشهر

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد صفاشهر

5علوم قضاییواحد صفاشهر

5عمرانواحد صفاشهر

5قدرت -الکتروتکنیکواحد صفاشهر

5کاردانی الکترونیک هواپیماواحد صفاشهر

5کاردانی حرفه اي هنرهاي تجسمی- نقاشیواحد صفاشهر

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد صفاشهر

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد صفاشهر

5کاردان فنی برق - الکترونیک دریاییواحد صفاشهر

5کاردان فنی برق - الکترونیک هواپیماواحد صفاشهر

5کاردان فنی برق - تاسیساتواحد صفاشهر

5کاردان فنی برق - مخابرات دریاییواحد صفاشهر

5کاردان فنی صنایع غذاییواحد صفاشهر

5کاردانی الکترونیک هواپیماییواحد صفاشهر

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد صفاشهر

5کاردانی تکنولوژي صنایع غذاییواحد صفاشهر

5کاردانی حسابداريواحد صفاشهر

5کاردانی فنی برقواحد صفاشهر

5کاردانی فنی شهرسازيواحد صفاشهر

5کاردانی مخابرات هواپیماواحد صفاشهر

5کارهاي عمومی ساختمانواحد صفاشهر

5کامپیوترواحد صفاشهر

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد صفاشهر

5گرافیک - تصویر سازيواحد صفاشهر

5مخابرات- هواپیماواحد صفاشهر

5مخابرات هواپیماواحد صفاشهر

5مدیریت امورشهريواحد صفاشهر

5مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیواحد صفاشهر

5مدیریت شهريواحد صفاشهر

5مدیریت شهريواحد صفاشهر

5مدیریت فناوري اطالعات - مدیریت منابع اطالعاتیواحد صفاشهر

5معدن- استخراج معدنواحد صفاشهر

5معماريواحد صفاشهر

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد صفاشهر

5مهندسی اپتیک و لیزرواحد صفاشهر

5مهندسی برقواحد صفاشهر

5مهندسی برق- الکترونیکواحد صفاشهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیکواحد صفاشهر

5مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد صفاشهر

5مهندسی برق ـ قدرتواحد صفاشهر

واحد صفاشهر

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5سیستمهاي تحت شبکه

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد صفاشهر

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد صفاشهر

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد صفاشهر

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد صفاشهر

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد صفاشهر

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد صفاشهر

5مهندسی تکنولوژي مخابرات- انتقالواحد صفاشهر

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد صفاشهر

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد صفاشهر

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد صفاشهر

5مهندسی حرفه اي معماريواحد صفاشهر

5مهندسی شهرسازيواحد صفاشهر

5مهندسی فناوري اطالعاتواحد صفاشهر

5مهندسی فناوري اطالعات - تجارت الکترونیکیواحد صفاشهر

5مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي ارتباطی و کامپیوتريواحد صفاشهر

5مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي کامپیوتريواحد صفاشهر

5مهندسی فناوري شبکه هاي توزیع برقواحد صفاشهر

5مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقواحد صفاشهر

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد صفاشهر

5مهندسی کامپیوترواحد صفاشهر

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد صفاشهر

5مهندسی کامپیوتر - شبکه هاي کامپیوتريواحد صفاشهر

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد صفاشهر

5نرم افزار کامپیوترواحد صفاشهر

5نقشه کشی معماريواحد صفاشهر

5نقشه کشی معماري- معماريواحد صفاشهر

5الکترونیک عمومیواحد صوفیان

5الکتروتکنیکواحد صوفیان

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد صوفیان

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد صوفیان

5الکترونیکواحد صوفیان

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد صوفیان

5امور بانکیواحد صوفیان

5آموزش زبان انگلیسیواحد صوفیان

5تربیت بدنیواحد صوفیان

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد صوفیان

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد صوفیان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5تکنولوژي شیالتواحد صوفیان

5تکنولوژي مواد غذاییواحد صوفیان

5تکنولوژي موادغذاییواحد صوفیان

5حسابداريواحد صوفیان

5حقوقواحد صوفیان

5زبان وادبیات انگلیسیواحد صوفیان

5زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد صوفیان

5ساخت و تولیدواحد صوفیان

5ساخت و تولید - ماشین افزارواحد صوفیان

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد صوفیان

5ساختمانهاي بتنیواحد صوفیان

5شیمی- کاربرديواحد صوفیان

5شیمی - آفت کش هاواحد صوفیان

5شیمی -شیمی کاربرديواحد صوفیان

5شیمی کاربرديواحد صوفیان

5شیمی محضواحد صوفیان

5صنایع غذاییواحد صوفیان

5صنایع غذایی - کنترل کیفیت مواد غذاییواحد صوفیان

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد صوفیان

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد صوفیان

5علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارواحد صوفیان

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد صوفیان

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد صوفیان

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد صوفیان

5علمی کاربردي برق - الکترونیک وابزار دقیقواحد صوفیان

5علمی کاربردي حسابداريواحد صوفیان

5علمی کاربردي معماريواحد صوفیان

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد صوفیان

5علوم کامپیوترواحد صوفیان

5علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد صوفیان

5علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذاییواحد صوفیان

5علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذاییواحد صوفیان

5عمرانواحد صوفیان

5کاردانی فنی عمران - بتنواحد صوفیان

5کاردان فنی برق - قدرتواحد صوفیان

5کاردان فنی ساختمانهاي بتنیواحد صوفیان

5کاردان فنی صنایع غذاییواحد صوفیان

5کاردان فنی عمران-پل سازي وابنیه فنیواحد صوفیان

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد صوفیان

5کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد صوفیان

5کاردان فنی قدرتواحد صوفیان

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد صوفیان

5کاردانی تکنولوژي صنایع غذاییواحد صوفیان

5کاردانی تکنولوژي مواد غذاییواحد صوفیان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردانی حسابداريواحد صوفیان

5کاردانی فنی برقواحد صوفیان

5کاردانی معماريواحد صوفیان

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد صوفیان

5کارهاي عمومی ساختمانواحد صوفیان

5کامپیوترواحد صوفیان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد صوفیان

5مدیریت بازرگانیواحد صوفیان

5مدیریت صنعتی کاربرديواحد صوفیان

5معماريواحد صوفیان

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد صوفیان

5مهندسی اجرایی عمرانواحد صوفیان

5مهندسی برقواحد صوفیان

5مهندسی برق- الکترونیکواحد صوفیان

5مهندسی برق - قدرت گرایش الکترونیک قدرتواحد صوفیان

5مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد صوفیان

واحد صوفیان

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5سیستمهاي تحت شبکه

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد صوفیان

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد صوفیان

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد صوفیان

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد صوفیان

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد صوفیان

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد صوفیان

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد صوفیان

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد صوفیان

5مهندسی تکنولوژي مخابرات- سوئیچواحد صوفیان

5مهندسی تکنولوژي مخابرات - سوئیچ هاي شبکه ثابتواحد صوفیان

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد صوفیان

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد صوفیان

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد صوفیان

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد صوفیان

5مهندسی حرفه اي معماريواحد صوفیان

5مهندسی رباتیکواحد صوفیان

5مهندسی شیمیواحد صوفیان

5مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد صوفیان

5مهندسی عمرانواحد صوفیان

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد صوفیان

5مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برقواحد صوفیان

5مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقواحد صوفیان

5مهندسی فناوري مخابرات - سوئیچ هاي شبکه ثابتواحد صوفیان

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد صوفیان

5مهندسی کامپیوترواحد صوفیان

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد صوفیان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد صوفیان

5مهندسی کشاورزي -علوم وصنایع غذایی- تکنولوژي مواد غذاییواحد صوفیان

5مهندسی معماريواحد صوفیان

5مهندسی مکانیکواحد صوفیان

5میکروبیولوژيواحد صوفیان

5نرم افزار کامپیوترواحد صوفیان

5نقشه برداريواحد صوفیان

5نقشه برداري - نقشه برداريواحد صوفیان

5نقشه کشی معماري- معماريواحد صوفیان

5الکتروتکنیکواحد صومعه سرا

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد صومعه سرا

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد صومعه سرا

5بازیگريواحد صومعه سرا

5حسابداريواحد صومعه سرا

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد صومعه سرا

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد صومعه سرا

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد صومعه سرا

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد صومعه سرا

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد صومعه سرا

5علمی کاربردي حسابداريواحد صومعه سرا

5علمی کاربردي معماريواحد صومعه سرا

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد صومعه سرا

5عمرانواحد صومعه سرا

5کاردانی حسابداريواحد صومعه سرا

5کاردانی معماريواحد صومعه سرا

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد صومعه سرا

5کاردانی هنرهاي نمایشیواحد صومعه سرا

5کارگردانیواحد صومعه سرا

5کامپیوترواحد صومعه سرا

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد صومعه سرا

5مدیریت بازرگانیواحد صومعه سرا

5معماريواحد صومعه سرا

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد صومعه سرا

5مهندسی اجرایی عمرانواحد صومعه سرا

5مهندسی برقواحد صومعه سرا

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد صومعه سرا

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد صومعه سرا

5مهندسی برق ـ قدرتواحد صومعه سرا

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد صومعه سرا

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد صومعه سرا

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد صومعه سرا

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد صومعه سرا

5مهندسی تکنولوژي طراحی و نقشه کشی صنعتیواحد صومعه سرا



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد صومعه سرا

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد صومعه سرا

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد صومعه سرا

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد صومعه سرا

5مهندسی تکنولوژي نقشه برداريواحد صومعه سرا

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد صومعه سرا

5مهندسی حرفه اي معماريواحد صومعه سرا

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد صومعه سرا

5مهندسی فناوري عمران - نقشه برداريواحد صومعه سرا

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد صومعه سرا

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد صومعه سرا

5مهندسی معماريواحد صومعه سرا

5مهندسی مکانیکواحد صومعه سرا

5نرم افزار کامپیوترواحد صومعه سرا

5نقشه برداريواحد صومعه سرا

5نقشه برداري - نقشه برداريواحد صومعه سرا

5نقشه کشی معماريواحد صومعه سرا

5نقشه کشی معماري- معماريواحد صومعه سرا

5نمایش- کارگردانیواحد صومعه سرا

5نمایش - بازیگريواحد صومعه سرا

5هنرهاي نمایشی- کارگردانیواحد صومعه سرا

5ارتباط تصویريواحد طبس

5ارتباط تصویري- ارتباط تصویريواحد طبس

5استخراج معدنواحد طبس

5اکتشاف معدنواحد طبس

5الکتروتکنیکواحد طبس

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد طبس

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد طبس

5الکترونیکواحد طبس

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد طبس

5آموزش دینی و عربیواحد طبس

5آموزش علوم تجربیواحد طبس

5پرستاريواحد طبس

5پژوهش هنرواحد طبس

5تاسیسات -تهویه مطبوعواحد طبس

5تربیت بدنیواحد طبس

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد طبس

5تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد طبس

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد طبس

5تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد طبس

5تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد طبس

5تولید صنعتیواحد طبس

5حسابداريواحد طبس

5حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد طبس



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5حسابرسیواحد طبس

5دبیري علوم تجربیواحد طبس

5دینی وعربیواحد طبس

5زبان وادبیات فارسیواحد طبس

5زمین ساخت - تکتونیکواحد طبس

5زمین شناسیواحد طبس

5زمین شناسی-فسیل شناسی و چینه شناسیواحد طبس

5زمین شناسی - تکتونیکواحد طبس

5زمین شناسی کاربرديواحد طبس

5صنایع دستیواحد طبس

5صنایع دستی - فرشواحد طبس

5طراحی پارچه و لباس - طراحی لباسواحد طبس

5طراحی لباسواحد طبس

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد طبس

5علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعواحد طبس

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد طبس

5علمی کاربردي ارتباط تصویريواحد طبس

5علمی کاربردي اکتشاف معدنواحد طبس

5علمی کاربردي حسابداريواحد طبس

5علمی کاربردي فرش دستبافواحد طبس

5علمی کاربردي معماريواحد طبس

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد طبس

5علمی کاربردي مهندسی معدنواحد طبس

5علوم تجربیواحد طبس

5علوم زمین - چینه نگاري و دیرینه شناسیواحد طبس

5علوم زمین - زمین ساخت (تکتونیک)واحد طبس

5علوم زمین - زمین شناسی نفتواحد طبس

5علوم کامپیوترواحد طبس

5علوم کامپیوترواحد طبس

5علوم ورزشیواحد طبس

5عمرانواحد طبس

5فرشواحد طبس

5قدرت -الکتروتکنیکواحد طبس

5کاردانی فنی معدنواحد طبس

5کاردانی فنی معدن- اکتشافواحد طبس

5کاردان فنی استخراج معادن غیر ذغال سنگواحد طبس

5کاردان فنی عمران -آب و فاضالبواحد طبس

5کاردان فنی معدن - استخراج معادن غیر ذغال سنگواحد طبس

5کاردان فنی معدن -کانه آراییواحد طبس

5کاردانی آموزش دینی و عربیواحد طبس

5کاردانی حسابداريواحد طبس

5کاردانی علوم ورزشیواحد طبس

5کامپیوترواحد طبس

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد طبس



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مدیریت اجراییواحد طبس

5مدیریت امور بانکیواحد طبس

5مدیریت بازرگانیواحد طبس

5مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد طبس

5مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللیواحد طبس

5مدیریت بیمهواحد طبس

5مدیریت جهانگرديواحد طبس

5مدیریت صنعت جهانگرديواحد طبس

5مدیریت صنعتیواحد طبس

5مدیریت کسب و کار - مالیواحد طبس

5مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد طبس

5مدیریت مالیواحد طبس

5معدن- استخراج معدنواحد طبس

5معماريواحد طبس

5مکانیک خودروواحد طبس

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد طبس

5موزه داريواحد طبس

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد طبس

5مهندسی اجرایی عمرانواحد طبس

5مهندسی استخراج معدنواحد طبس

5مهندسی اکتشاف نفتواحد طبس

5مهندسی برقواحد طبس

5مهندسی برق ـ قدرتواحد طبس

5مهندسی تکنولوژي استخراج معادن زیر زمینیواحد طبس

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد طبس

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد طبس

5مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیاییواحد طبس

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد طبس

5مهندسی تکنولوژي معدنواحد طبس

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد طبس

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد طبس

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد طبس

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد طبس

5مهندسی حرفه اي معماريواحد طبس

5مهندسی حفاري و استخراج نفتواحد طبس

5مهندسی صنایعواحد طبس

5مهندسی صنایع - تولید صنعتیواحد طبس

5مهندسی عمرانواحد طبس

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد طبس

5مهندسی فناوري صنایع شیمیاییواحد طبس

5مهندسی فناوري معدن - استخراج معادن زیرزمینیواحد طبس

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد طبس

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد طبس

5مهندسی معدنواحد طبس



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی معدن - استخراج معدنواحد طبس

5مهندسی معدن - اکتشاف معدنواحد طبس

5مهندسی معدن - مهندسی استخراج معدنواحد طبس

5مهندسی معماريواحد طبس

5مهندسی مکانیکواحد طبس

5مهندسی نفتواحد طبس

5مهندسی نفت- مخازن نفتواحد طبس

5مهندسی نفت - اکتشافواحد طبس

5مهندسی نفت - اکتشاف نفتواحد طبس

5مهندسی نفت - اکتشافاتواحد طبس

5مهندسی نفت - حفاري و استخراج نفتواحد طبس

5مهندسی نفت - مهندسی حفاري و استخراج نفتواحد طبس

5مهندسی نفت - مهندسی مخازن نفتواحد طبس

5نرم افزار کامپیوترواحد طبس

5پرستاريواحد طبس - ظرفیت خودگردان

5اقتصاد اسالمیواحد عجب شیر

5الکتروتکنیکواحد عجب شیر

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد عجب شیر

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد عجب شیر

5آموزش زبان انگلیسیواحد عجب شیر

5آموزش و بهسازي منابع انسانیواحد عجب شیر

5آموزش و پرورش ابتداییواحد عجب شیر

5بانکداري اسالمیواحد عجب شیر

5برق صنعتیواحد عجب شیر

5تحقیقات آموزشیواحد عجب شیر

5تربیت دبیر زبان انگلیسیواحد عجب شیر

5تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد عجب شیر

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد عجب شیر

5حسابداريواحد عجب شیر

5روان شناسیواحد عجب شیر

5روان شناسی تربیتیواحد عجب شیر

5روانشناسیواحد عجب شیر

5روانشناسی تربیتیواحد عجب شیر

5ساخت و تولیدواحد عجب شیر

5ساخت و تولید- قالبسازيواحد عجب شیر

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد عجب شیر

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد عجب شیر

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد عجب شیر

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد عجب شیر

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد عجب شیر

5علمی کاربردي برق - الکترونیک وابزار دقیقواحد عجب شیر

5علمی کاربردي برق صنعتیواحد عجب شیر

5علمی کاربردي حسابداريواحد عجب شیر

5علمی کاربردي ساخت وتولید-قالبسازيواحد عجب شیر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی کاربردي عمران-آب وفاضالبواحد عجب شیر

5علمی کاربردي معماريواحد عجب شیر

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد عجب شیر

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد عجب شیر

5علوم اقتصادي - اقتصاد اسالمیواحد عجب شیر

5علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگانیواحد عجب شیر

5علوم اقتصادي - بانکداري اسالمیواحد عجب شیر

5علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد عجب شیر

5عمرانواحد عجب شیر

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد عجب شیر

5کاردانی حسابداريواحد عجب شیر

5کاردانی فنی برقواحد عجب شیر

5کاردانی فنی برق - برق صنعتیواحد عجب شیر

5کاردانی فنی عمرانواحد عجب شیر

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد عجب شیر

5کامپیوترواحد عجب شیر

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد عجب شیر

5گردشگريواحد عجب شیر

5مترجمی زبان انگلیسیواحد عجب شیر

5مدیریت آموزشیواحد عجب شیر

5مدیریت بازرگانیواحد عجب شیر

5مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابیواحد عجب شیر

5مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللیواحد عجب شیر

5مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد عجب شیر

5مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد عجب شیر

5مدیریت جهانگرديواحد عجب شیر

5مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیواحد عجب شیر

5مدیریت مالیواحد عجب شیر

5معماريواحد عجب شیر

5مکانیک خودروواحد عجب شیر

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد عجب شیر

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد عجب شیر

5مهندسی اجرایی عمرانواحد عجب شیر

5مهندسی برقواحد عجب شیر

5مهندسی برق- الکترونیکواحد عجب شیر

5مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد عجب شیر

5مهندسی برق ـ قدرتواحد عجب شیر

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد عجب شیر

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد عجب شیر

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد عجب شیر

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد عجب شیر

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد عجب شیر

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید-قالبسازيواحد عجب شیر

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد عجب شیر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی تکنولوژي عمران- نگهداري و بهره برداري سد و شبکهواحد عجب شیر

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد عجب شیر

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد عجب شیر

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد عجب شیر

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد عجب شیر

5مهندسی حرفه اي ساخت و تولیدواحد عجب شیر

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد عجب شیر

5مهندسی حرفه اي معماريواحد عجب شیر

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد عجب شیر

5مهندسی عمرانواحد عجب شیر

5مهندسی فناوري ساخت و تولید - قالبسازيواحد عجب شیر

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد عجب شیر

5مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد عجب شیر

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد عجب شیر

5مهندسی کامپیوترواحد عجب شیر

5مهندسی معماريواحد عجب شیر

5مهندسی مکاترونیکواحد عجب شیر

واحد عجب شیر

مهندسی مکاترونیک گرایش طراحی رباتها و سیستمهاي 

5مکاترونیکی

5مهندسی مکانیکواحد عجب شیر

5مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد عجب شیر

5مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدواحد عجب شیر

5نرم افزار کامپیوترواحد عجب شیر

5نقشه کشی معماريواحد عجب شیر

5نقشه کشی معماري- معماريواحد عجب شیر

واحد علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران - پردیس خودگردان 

5پزشکیکیش

واحد علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران - پردیس خودگردان 

5دندانپزشکیکیش

واحد علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران_ محل تشکیل کالس 

5بهداشت عمومی(گرایش بهداشت خانواده)واحد شهرقدس

واحد علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران_ محل تشکیل کالس 

5بهداشت عمومی(گرایش مبارزه با بیماریها)واحد شهرقدس

5اقتصاد و مدیریت داروواحد علوم داروئی

5داروسازيواحد علوم داروئی

5داروسازي عمومیواحد علوم داروئی

5سم شناسیواحد علوم داروئی

5شیمی داروییواحد علوم داروئی

5فارماکولوژيواحد علوم داروئی

5فارماکولوژيواحد علوم داروئی

5مدیریت ام بی اي - مدیریت بازاریابیواحد علوم داروئی

5مدیریت بازرگانیواحد علوم داروئی

5مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد علوم داروئی



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مدیریت کسب و کار - بازاریابیواحد علوم داروئی

5مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد علوم داروئی

5نانو فناوري پزشکیواحد علوم داروئی

5نانوتکنولوژي پزشکیواحد علوم داروئی

5نظارت بر امور داروییواحد علوم داروئی

5امور فرهنگی - مدیریت امور فرهنگیواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5آموزش زبان انگلیسیواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5برنامه ریزي درسیواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5بهداشت مواد غذاییواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5پژوهشی مهندسی نفت - پاالیشواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5جغرافیا و برنامه ریزي شهريواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5حسابداريواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5حقوق بین المللواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5حقوق بین الملل عمومیواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5حقوق جزا و جرم شناسیواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5حقوق خصوصیواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5حقوق عمومیواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5روابط بین المللواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5روان شناسی تربیتیواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5زبان وادبیات فارسیواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5زیست شناسی دریا- آلودگی دریاواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5طبیعت گردي (اکوتوریسم)واحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5علوم ارتباطاتواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5علوم ارتباطات اجتماعیواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علوم اقتصاديواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5علوم اقتصادي - اقتصاد اسالمیواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5علوم اقتصادي - توسعه اقتصاديواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5علوم باغبانی-فیزیولوژي و اصالح گیاهان دارویی، ادویه اي و عطريواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5علوم باغبانی-گیاهان دارویی ، ادویه اي و نوشابه ايواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذاییواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5علوم و مهندسی محیط زیستواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی هاي محیط زیستواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5مالی - بانکداريواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5محیط زیست - آلودگی محیط زیستواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5محیط زیست - آلودگیهاي محیط زیستواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5مدیریت اجراییواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5مدیریت آموزشیواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابیواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5مدیریت بازرگانی - کارآفرینیواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5مدیریت دولتی - خط مشی گذاري عمومیواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانیواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5مدیریت صنعتیواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5مدیریت صنعتی - تولید و عملیاتواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مدیریت صنعتی - مالیواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5مدیریت فناوري اطالعاتواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5مدیریت فناوري اطالعات - سیستمهاي اطالعاتی پیشرفتهواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5مدیریت فناوري اطالعات - کسب و کار الکترونیکواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5مدیریت فناوري اطالعات - کسب و کار هوشمندواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5مدیریت مالیواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5مدیریت و برنامه ریزي فرهنگیواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5مدیریت ورزشیواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشیواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

واحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان ها و رویدادهاي 

5ورزشی

5مشاورهواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5مشاوره - مشاوره خانوادهواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5معماريواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5مهندسی برق ـ قدرتواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5مهندسی سیستمهاي اقتصادي - اجتماعیواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5مهندسی شیمی - صنایع غذاییواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5مهندسی صنایعواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5مهندسی صنایع-برنامه ریزي ومدیریت تولیدواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5مهندسی صنایع-تحقیق درعملیات ومهندسی سیستمواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5مهندسی صنایع - سیستم هاي مالیواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وريواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5مهندسی صنایع - مهندسی صنایعواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وريواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5مهندسی عمران-مهندسی سواحل، بنادر و سازه هاي دریاییواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5مهندسی عمران - سازهواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5مهندسی عمران - سواحل ، بنادر و سازه هاي دریاییواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5مهندسی محیط زیستواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5مهندسی محیط زیست - آلودگی هواواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5مهندسی معماريواحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5مهندسی نفت (مخازن هیدروکربوري)واحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

5مهندسی برق - شبکه هاي مخابراتیواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات ایالم

5مهندسی عمران - سازهواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات ایالم

5شهرسازيواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات آیت اهللا آملی

5طراحی شهريواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات آیت اهللا آملی

5حسابداريواحد علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات سیرجان

5امور فرهنگی - مدیریت امور فرهنگیواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5برنامه ریزي درسیواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5بهداشت مواد غذاییواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5جغرافیا و برنامه ریزي شهريواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5جغرافیا و برنامه ریزي شهري - آمایش شهريواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5حسابداريواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5حقوق بین المللواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5حقوق بین الملل عمومیواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5حقوق جزا و جرم شناسیواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5حقوق خصوصیواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5حقوق عمومیواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5روابط بین المللواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5روان شناسی بالینیواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5روان شناسی تربیتیواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5زبان وادبیات فارسیواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5شهرسازيواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5علوم ارتباطاتواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5علوم ارتباطات اجتماعیواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5علوم اقتصادي - توسعه اقتصاديواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي و برنامه ریزيواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذاییواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5علوم و مهندسی محیط زیستواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی محیط زیستواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5کارآفرینیواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5کارآفرینی - کسب و کار جدیدواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5مالی - بانکداريواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5مالی - مهندسی مالیواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابیواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانیواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5مدیریت رسانهواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5مدیریت صنعتی - تولید و عملیاتواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5مدیریت صنعتی - مالیواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5مدیریت فناوري اطالعات - کسب و کار الکترونیکواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5مدیریت فناوري اطالعات - کسب و کار هوشمندواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5مدیریت مالیواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5مدیریت و برنامه ریزي فرهنگیواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5مدیریت ورزشیواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشیواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5مشاورهواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5مشاوره - مشاوره خانوادهواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5معماريواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5مهندسی برق ـ قدرتواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5مهندسی شیمیواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5مهندسی شیمی - طراحی فرآیندواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5مهندسی صنایعواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وريواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5مهندسی عمران-مهندسی سواحل، بنادر و سازه هاي دریاییواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5مهندسی عمران - سازهواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5مهندسی عمران - سواحل ، بنادر و سازه هاي دریاییواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5مهندسی معماريواحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم

5ارتباط تصویري- ارتباط تصویريواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

5علمی کاربردي ارتباط تصویريواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

5علمی کاربردي معماريواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

5گرافیک-گرافیکواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

5مهندسی معماريواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

5هنرهاي تجسمی - گرافیکواحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

5آموزش ریاضیواحد علوم و تحقیقات سیرجان

5آموزش زبان انگلیسیواحد علوم و تحقیقات سیرجان

5برنامه ریزي شهريواحد علوم و تحقیقات سیرجان

5حسابداريواحد علوم و تحقیقات سیرجان

5حقوق جزا و جرم شناسیواحد علوم و تحقیقات سیرجان

5حقوق خصوصیواحد علوم و تحقیقات سیرجان

5حقوق عمومیواحد علوم و تحقیقات سیرجان

5روانشناسی بالینیواحد علوم و تحقیقات سیرجان

5روانشناسی عمومیواحد علوم و تحقیقات سیرجان

5زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد علوم و تحقیقات سیرجان

5شیمی -شیمی فیزیکواحد علوم و تحقیقات سیرجان

5طراحی شهريواحد علوم و تحقیقات سیرجان

5مترجمی زبان انگلیسیواحد علوم و تحقیقات سیرجان

5مدیریت اجراییواحد علوم و تحقیقات سیرجان

5مدیریت تکنولوژيواحد علوم و تحقیقات سیرجان

5مهندسی معماريواحد علوم و تحقیقات سیرجان

5مهندسی منابع طبیعی-آبخیزداريواحد علوم و تحقیقات سیرجان

5مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداريواحد علوم و تحقیقات سیرجان

5ارتباط تصویريواحد علی آبادکتول

5پژوهش هنرواحد علی آبادکتول

5تکنولوژي تولیدات دامیواحد علی آبادکتول

5تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد علی آبادکتول

5سینما- کارگردانیواحد علی آبادکتول

5طراحی و دوختواحد علی آبادکتول

5علمی - کاربردي مرمت و احیاء بناهاي تاریخیواحد علی آبادکتول

5علمی کاربردي ارتباط تصویريواحد علی آبادکتول

5علمی کاربردي معماريواحد علی آبادکتول

5علمی کاربردي هنرهاي تجسمی-نقاشیواحد علی آبادکتول

5علوم باغبانی-فیزیولوژي و اصالح گیاهان دارویی، ادویه اي و عطريواحد علی آبادکتول

5علوم باغبانی-گیاهان دارویی ، ادویه اي و نوشابه ايواحد علی آبادکتول

واحد علی آبادکتول

علوم و مهندسی باغبانی - فیزیولوژي تولید و پس از برداشت 

5گیاهان باغبانی

5علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان داروییواحد علی آبادکتول

5فتوگرافیک گرافیکواحد علی آبادکتول



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5فیلم سازي _ کمک کارگردانیواحد علی آبادکتول

5کارشناس حرفه اي مرمت و احیاء بناهاي تاریخیواحد علی آبادکتول

5کاردانی تکنولوژي مواد غذاییواحد علی آبادکتول

5کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد علی آبادکتول

5کاردانی حرفه اي طال و جواهر _ ساخت زیورآالت با دستواحد علی آبادکتول

5کاردانی معماريواحد علی آبادکتول

5کارگردانیواحد علی آبادکتول

5مدیریت پروژه و ساختواحد علی آبادکتول

5معماريواحد علی آبادکتول

5معماري داخلیواحد علی آبادکتول

5موسیقیواحد علی آبادکتول

5مهندسی فضاي سبزواحد علی آبادکتول

واحد علی آبادکتول

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح 

5گیاهان دارویی، ادویه اي و عطري

5مهندسی معماريواحد علی آبادکتول

5نقاشیواحد علی آبادکتول

5نمایشواحد علی آبادکتول

5نمایش- کارگردانیواحد علی آبادکتول

5نوازندگی موسیقی ایرانیواحد علی آبادکتول

5هنرهاي تجسمی ـ نقاشیواحد علی آبادکتول

5ارتباط تصویريواحد فارسان

5ارتباط تصویري- ارتباط تصویريواحد فارسان

5الکتروتکنیکواحد فارسان

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد فارسان

5آموزش زبان انگلیسیواحد فارسان

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد فارسان

5تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد فارسان

5حسابداريواحد فارسان

5حقوقواحد فارسان

5حقوق - حقوق ثبتیواحد فارسان

5حقوق خصوصیواحد فارسان

5ساختمانواحد فارسان

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد فارسان

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد فارسان

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد فارسان

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد فارسان

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد فارسان

5علمی کاربردي حسابداريواحد فارسان

5علمی کاربردي گرافیک- گرافیکواحد فارسان

5علمی کاربردي معماريواحد فارسان

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد فارسان

5عمرانواحد فارسان

5فتوگرافیک گرافیکواحد فارسان

5کاردان فنی ساختمانهاي بتنیواحد فارسان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد فارسان

5کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد فارسان

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد فارسان

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد فارسان

5کاردانی حسابداريواحد فارسان

5کاردانی معماريواحد فارسان

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد فارسان

5کارهاي عمومی ساختمانواحد فارسان

5کامپیوترواحد فارسان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد فارسان

5گرافیک-گرافیکواحد فارسان

5معماريواحد فارسان

5معماري داخلیواحد فارسان

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد فارسان

5مهندسی اجرایی عمرانواحد فارسان

5مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد فارسان

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد فارسان

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد فارسان

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد فارسان

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد فارسان

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد فارسان

5مهندسی عمرانواحد فارسان

5مهندسی عمران - سازهواحد فارسان

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد فارسان

5مهندسی کامپیوترواحد فارسان

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد فارسان

5مهندسی معماريواحد فارسان

5نرم افزار کامپیوترواحد فارسان

5نقشه کشی معماريواحد فارسان

5نقشه کشی معماري- معماريواحد فارسان

5اقتصادانرژيواحد فراهان

5اگرواکولوژيواحد فراهان

5الکتروتکنیکواحد فراهان

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد فراهان

5الکترونیکواحد فراهان

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد فراهان

5الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد فراهان

5امور بانکیواحد فراهان

5تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد فراهان

5تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد فراهان

5حسابداريواحد فراهان

5حقوقواحد فراهان

5حقوق جزا و جرم شناسیواحد فراهان

5حقوق عمومیواحد فراهان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5روزنامه نگاريواحد فراهان

5زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد فراهان

5زیست شناسی سلولی و مولکولی-زیست فناوريواحد فراهان

5زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد فراهان

5زیست شناسی سلولی و مولکولی - بیوتکنولوژيواحد فراهان

5زیست فناوريواحد فراهان

5زیست فناوري (بیوتکنولوژي) گرایش میکروبیواحد فراهان

5ساختمانواحد فراهان

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد فراهان

5ساختمانهاي بتنیواحد فراهان

5شیمی داروییواحد فراهان

5صنایع شیمیایی معدنیواحد فراهان

5صنایع گازواحد فراهان

5علمی - کاربردي کتابداري و اطالع رسانیواحد فراهان

5علمی کاربردي امورزراعی وباغی-تکنولوژي تولیدات باغیواحد فراهان

5علمی کاربردي حسابداريواحد فراهان

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد فراهان

5علوم اجتماعی - خدمات اجتماعیواحد فراهان

5علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاريواحد فراهان

5علوم تربیتیواحد فراهان

5علوم قضاییواحد فراهان

5علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد فراهان

5عمرانواحد فراهان

5فقه و حقوق اسالمیواحد فراهان

5فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد فراهان

5فیتو شیمیواحد فراهان

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد فراهان

5کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد فراهان

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد فراهان

5کاردانی حسابداريواحد فراهان

5کارهاي عمومی ساختمانواحد فراهان

5کامپیوترواحد فراهان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد فراهان

5کتابداريواحد فراهان

5کتابداري واطالع رسانیواحد فراهان

5گیاه پزشکیواحد فراهان

5مدیریت اجراییواحد فراهان

5مدیریت امور بانکیواحد فراهان

5مدیریت آموزشیواحد فراهان

5مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد فراهان

5مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد فراهان

5مدیریت بیمهواحد فراهان

5مدیریت کسب و کار - بازاریابیواحد فراهان

5مدیریت کسب و کار - رفتار سازمانی و منابع انسانیواحد فراهان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد فراهان

5مکانیک خودروواحد فراهان

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد فراهان

5مهندسی فناوري آسانسورها و باالبرهاواحد فراهان

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد فراهان

5مهندسی اجرایی عمرانواحد فراهان

5مهندسی پلیمرواحد فراهان

5مهندسی پلیمر - صنایع پلیمرواحد فراهان

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد فراهان

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد فراهان

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد فراهان

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد فراهان

5مهندسی شیمیواحد فراهان

5مهندسی شیمی - بیوتکنولوژيواحد فراهان

5مهندسی شیمی - پتروشیمیواحد فراهان

5مهندسی شیمی - پلیمرواحد فراهان

5مهندسی شیمی - صنایع پاالیش ، پتروشیمی و گازواحد فراهان

5مهندسی شیمی - صنایع شیمیایی معدنیواحد فراهان

5مهندسی شیمی - طراحی فرآیندواحد فراهان

5مهندسی شیمی - فرآیندهاي جداسازيواحد فراهان

5مهندسی شیمی - مهندسی پلیمرواحد فراهان

5مهندسی شیمی - مهندسی صنایع غذاییواحد فراهان

5مهندسی شیمی ـ صنایع پاالیشواحد فراهان

5مهندسی شیمی ـ مهندسی فرآیندواحد فراهان

5مهندسی عمرانواحد فراهان

5مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد فراهان

5مهندسی عمران-خاكواحد فراهان

5مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد فراهان

5مهندسی فناوري اطالعاتواحد فراهان

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد فراهان

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد فراهان

5مهندسی کامپیوترواحد فراهان

5مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد فراهان

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد فراهان

5مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد فراهان

5مهندسی کشاورزي - گیاه پزشکیواحد فراهان

5میکروبیولوژي - میکروبیولوژي صنعتیواحد فراهان

5میکروبیولوژيواحد فراهان

5ادبیات نمایشیواحد فردوس

5اصالح نباتاتواحد فردوس

5الکتروتکنیکواحد فردوس

5امور زراعی و باغیواحد فردوس

5امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیواحد فردوس

5امور زراعی و باغی-تکنولوژي تولیدات زراعیواحد فردوس



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5امور مالی و مالیاتیواحد فردوس

5آبیاري و زه کشیواحد فردوس

5آمارواحد فردوس

5آموزش ابتداییواحد فردوس

5آموزش و پرورش ابتداییواحد فردوس

5بازیگريواحد فردوس

5برنامه ریزي درسیواحد فردوس

5بیومکانیک ورزشیواحد فردوس

5پرستاريواحد فردوس

5تربیت بدنی - مربیگريواحد فردوس

5تربیت بدنی و علوم ورزشی-بیومکانیک ورزشیواحد فردوس

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد فردوس

5تربیت دبیر زبان و ادبیات فارسیواحد فردوس

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد فردوس

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد فردوس

5تربیت معلم قرآن کریمواحد فردوس

5تکنولوژي آبیاريواحد فردوس

5حسابداريواحد فردوس

5حقوقواحد فردوس

5دبیري زبان وادبیات فارسیواحد فردوس

5روان شناسیواحد فردوس

5روان شناسی بالینیواحد فردوس

5روانشناسیواحد فردوس

5روانشناسی بالینیواحد فردوس

5ریاضیواحد فردوس

5زبان وادبیات فارسیواحد فردوس

5ژنتیک و به نژادي گیاهیواحد فردوس

5ساختمانواحد فردوس

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد فردوس

5طراحی شهريواحد فردوس

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد فردوس

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد فردوس

5علمی کاربردي آبشناسیواحد فردوس

5علمی کاربردي حسابداريواحد فردوس

5علمی کاربردي سخت افزارکامپیوترواحد فردوس

5علمی کاربردي عمران ـ آبشناسیواحد فردوس

5علمی کاربردي معماريواحد فردوس

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد فردوس

5علوم باغبانی-فیزیولوژي و اصالح گیاهان دارویی، ادویه اي و عطريواحد فردوس

5علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد فردوس

5علوم تربیتی - برنامه ریزي آموزشیواحد فردوس

5علوم دامیواحد فردوس



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علوم و مهندسی آبواحد فردوس

5علوم و مهندسی آب - آبیاري و زهکشیواحد فردوس

5علوم و مهندسی آب - سازه هاي آبیواحد فردوس

5علوم و مهندسی آب - منابع آبواحد فردوس

5علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان داروییواحد فردوس

5علوم ورزشیواحد فردوس

5عمرانواحد فردوس

5کاردانی فنی فناوري اطالعات - اینترنت و شبکه هاي گستردهواحد فردوس

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد فردوس

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد فردوس

5کاردان فنی عمران -سدوشبکهواحد فردوس

5کاردان فنی عمران ـ آب(بهره برداري از منابع آب)واحد فردوس

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد فردوس

5کاردان فنی نساجیواحد فردوس

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد فردوس

5کاردانی حرفه اي تربیت بدنی - مربیگري پایه فوتبالواحد فردوس

5کاردانی علوم ورزشیواحد فردوس

5کارگردانی نمایشواحد فردوس

5کارهاي عمومی ساختمانواحد فردوس

5کامپیوترواحد فردوس

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد فردوس

5مربی بهداشت مدارسواحد فردوس

5معماريواحد فردوس

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد فردوس

5مهندسی اجرایی عمرانواحد فردوس

5مهندسی آبیاريواحد فردوس

5مهندسی برقواحد فردوس

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد فردوس

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد فردوس

5مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد فردوس

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد فردوس

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد فردوس

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد فردوس

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد فردوس

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد فردوس

5مهندسی علوم دامیواحد فردوس

5مهندسی عمرانواحد فردوس

5مهندسی عمران - سازهواحد فردوس

5مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد فردوس

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد فردوس

5مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي ارتباطی و کامپیوتريواحد فردوس

5مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي کامپیوتريواحد فردوس



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی کامپیوترواحد فردوس

5مهندسی کامپیوتر- معماري سیستم هاي کامپیوتريواحد فردوس

5مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد فردوس

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد فردوس

5مهندسی کامپیوتر-سیستم هاي نرم افزاريواحد فردوس

5مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعیواحد فردوس

5مهندسی کامپیوتر - شبکه هاي کامپیوتريواحد فردوس

5مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکزواحد فردوس

5مهندسی کشاورزي - آبیاريواحد فردوس

5مهندسی کشاورزي - علوم دامی گرایش طیورواحد فردوس

5مهندسی کشاورزي -آبیاري وزهکشیواحد فردوس

5مهندسی کشاورزي -سازه هاي آبیواحد فردوس

5مهندسی کشاورزي -مهندسی منابع آبواحد فردوس

5مهندسی کشاورزي ـ آبواحد فردوس

5مهندسی کشاورزي ـ سازه هاي آبی (تاسیسات آبیاري)واحد فردوس

5مهندسی کشاورزي ـ منابع آبواحد فردوس

5مهندسی معماريواحد فردوس

5نرم افزار کامپیوترواحد فردوس

5نقشه کشی معماريواحد فردوس

5نقشه کشی معماري- معماريواحد فردوس

5نمایش- کارگردانیواحد فردوس

5نمایش - ادبیات نمایشیواحد فردوس

5نمایش - بازیگريواحد فردوس

5هنرهاي نمایشی- ادبیات نمایشیواحد فردوس

5هنرهاي نمایشی- کارگردانیواحد فردوس

5پرستاريواحد فردوس-ظرفیت مازاد خودگردان

5الکتروتکنیکواحد فریدن

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد فریدن

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد فریدن

5الکترونیکواحد فریدن

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد فریدن

5آموزش ابتداییواحد فریدن

5آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد فریدن

5آموزش و پرورش ابتداییواحد فریدن

5تربیت بدنی و علوم ورزشی -فیزیولوژي ورزشیواحد فریدن

5تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد فریدن

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد فریدن

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد فریدن

5حسابداريواحد فریدن

5حقوقواحد فریدن

5زبان وادبیات انگلیسیواحد فریدن

5زبان وادبیات فارسیواحد فریدن

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد فریدن

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد فریدن



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد فریدن

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد فریدن

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد فریدن

5علمی کاربردي برق صنعتیواحد فریدن

5علمی کاربردي حسابداريواحد فریدن

5علمی کاربردي معماريواحد فریدن

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد فریدن

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد فریدن

5علوم ورزشیواحد فریدن

5علوم ورزشی - علوم زیستی ورزشواحد فریدن

5علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزشواحد فریدن

5عمرانواحد فریدن

5قدرت -الکتروتکنیکواحد فریدن

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد فریدن

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد فریدن

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد فریدن

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد فریدن

5کاردانی حسابداريواحد فریدن

5کاردانی فنی برقواحد فریدن

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد فریدن

5کارهاي عمومی ساختمانواحد فریدن

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد فریدن

5معماريواحد فریدن

5مکانیک خودروواحد فریدن

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد فریدن

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد فریدن

5مهندسی اجرایی عمرانواحد فریدن

5مهندسی برقواحد فریدن

5مهندسی برق- الکترونیکواحد فریدن

5مهندسی برق ـ قدرتواحد فریدن

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد فریدن

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد فریدن

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد فریدن

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد فریدن

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد فریدن

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد فریدن

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد فریدن

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد فریدن

5مهندسی حرفه اي معماريواحد فریدن

5مهندسی عمرانواحد فریدن

5مهندسی کامپیوترواحد فریدن

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد فریدن

5مهندسی متالورژي و مواد - متالورژي صنعتیواحد فریدن

5مهندسی مکانیکواحد فریدن



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی مواد و متالورژيواحد فریدن

5نرم افزار کامپیوترواحد فریدن

5نقشه کشی معماري- معماريواحد فریدن

5الکترونیک عمومیواحد فسا

5الکتروتکنیکواحد فسا

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد فسا

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد فسا

5الکترونیکواحد فسا

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد فسا

5آموزش علوم تجربیواحد فسا

5تربیت معلم آموزش ریاضیواحد فسا

5تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد فسا

5دبیري علوم تجربیواحد فسا

5ریاضیواحد فسا

5ساختمانواحد فسا

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد فسا

5شیمی- محضواحد فسا

5شیمی - شیمی داروییواحد فسا

5شیمی -شیمی آلیواحد فسا

5شیمی داروییواحد فسا

5شیمی محضواحد فسا

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد فسا

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد فسا

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد فسا

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد فسا

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد فسا

5علمی کاربردي برق - قدرتواحد فسا

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد فسا

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد فسا

5علوم تجربیواحد فسا

5عمرانواحد فسا

5قدرت -الکتروتکنیکواحد فسا

5کاردان فنی الکترونیکواحد فسا

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد فسا

5کاردان فنی برق - قدرتواحد فسا

5کاردان فنی برق - مخابراتواحد فسا

5کاردان فنی قدرتواحد فسا

5کاردان فنی مخابراتواحد فسا

5کاردانی فنی برقواحد فسا

5کاردانی فنی مخابراتواحد فسا

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد فسا

5کامپیوترواحد فسا

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد فسا

5مخابراتواحد فسا



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مکانیک خودروواحد فسا

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد فسا

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد فسا

5مهندسی اجرایی عمرانواحد فسا

5مهندسی برقواحد فسا

5مهندسی برق- الکترونیکواحد فسا

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد فسا

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد فسا

5مهندسی برق - مخابراتواحد فسا

5مهندسی برق - مخابرات سیستمواحد فسا

5مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد فسا

5مهندسی برق ـ قدرتواحد فسا

5مهندسی پزشکیواحد فسا

5مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد فسا

5مهندسی پلیمرواحد فسا

5مهندسی پلیمر - پلیمرواحد فسا

5مهندسی پلیمر - صنایع پلیمرواحد فسا

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد فسا

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد فسا

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد فسا

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد فسا

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد فسا

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد فسا

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد فسا

5مهندسی تکنولوژي مخابراتواحد فسا

5مهندسی تکنولوژي مخابرات- انتقالواحد فسا

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد فسا

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد فسا

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد فسا

5مهندسی حرفه اي ساخت و تولیدواحد فسا

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد فسا

5مهندسی حرفه اي معماريواحد فسا

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد فسا

5مهندسی فناوري اطالعاتواحد فسا

5مهندسی فناوري اطالعات - تجارت الکترونیکیواحد فسا

5مهندسی فناوري برق متروواحد فسا

5مهندسی فناوري ساخت و تولید - قالبسازيواحد فسا

5مهندسی فناوري مخابرات - سوئیچ هاي شبکه ثابتواحد فسا

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد فسا

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد فسا

5مهندسی کامپیوترواحد فسا

5مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد فسا

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد فسا

5نرم افزار کامپیوترواحد فسا



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5نقشه کشی معماريواحد فسا

5نقشه کشی معماري- معماريواحد فسا

5ادبیات عربیواحد فالورجان

5آموزش زبان انگلیسیواحد فالورجان

5تربیت کودكواحد فالورجان

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد فالورجان

5حسابداريواحد فالورجان

5دینی وعربیواحد فالورجان

5زبان و ادبیات عربواحد فالورجان

5زبان وادبیات عربیواحد فالورجان

5زبان وادبیات فارسیواحد فالورجان

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد فالورجان

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد فالورجان

5علمی کاربردي حسابداريواحد فالورجان

5علمی کاربردي معماريواحد فالورجان

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد فالورجان

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد فالورجان

5کاردانی حسابداريواحد فالورجان

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد فالورجان

5کامپیوترواحد فالورجان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد فالورجان

5کودکیاري - مربی کودكواحد فالورجان

5معماريواحد فالورجان

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد فالورجان

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد فالورجان

5مهندسی حرفه اي معماريواحد فالورجان

5مهندسی شهرسازيواحد فالورجان

5نرم افزار کامپیوترواحد فالورجان

5نقشه کشی معماريواحد فالورجان

5نقشه کشی معماري- معماريواحد فالورجان

5الکترونیک عمومیواحد فومن و شفت

5الکترونیکواحد فومن و شفت

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد فومن و شفت

5تربیت معلم آموزش ریاضیواحد فومن و شفت

5حسابداريواحد فومن و شفت

5ریاضی - ریاضی کاربرديواحد فومن و شفت

5ریاضیات و کاربردهاواحد فومن و شفت

5ساختمانواحد فومن و شفت

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد فومن و شفت

5صنایع غذاییواحد فومن و شفت

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد فومن و شفت

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد فومن و شفت

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد فومن و شفت

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد فومن و شفت



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی کاربردي حسابداريواحد فومن و شفت

5علمی کاربردي فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد فومن و شفت

5علمی کاربردي معماريواحد فومن و شفت

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد فومن و شفت

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد فومن و شفت

5علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد فومن و شفت

5عمرانواحد فومن و شفت

5فناوري اطالعات وارتباطاتواحد فومن و شفت

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد فومن و شفت

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد فومن و شفت

5کاردان فنی تاسیسات بهداشتی و گازرسانیواحد فومن و شفت

5کاردان فنی صنایع غذاییواحد فومن و شفت

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد فومن و شفت

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد فومن و شفت

5کاردان فنی مکانیک - تاسیسات بهداشتی و گازرسانیواحد فومن و شفت

ـ ساخت و تولیدواحد فومن و شفت 5کاردان فنی مکانیک 

5کاردانی تکنولوژي صنایع غذاییواحد فومن و شفت

5کاردانی حسابداريواحد فومن و شفت

5کاردانی فنی مکانیکواحد فومن و شفت

5کاردانی معماريواحد فومن و شفت

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد فومن و شفت

5کامپیوترواحد فومن و شفت

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد فومن و شفت

5مدیریت مالیواحد فومن و شفت

5معماريواحد فومن و شفت

5معماري داخلیواحد فومن و شفت

5مکانیک خودروواحد فومن و شفت

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد فومن و شفت

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد فومن و شفت

5مهندسی اجرایی عمرانواحد فومن و شفت

5مهندسی برقواحد فومن و شفت

5مهندسی پزشکیواحد فومن و شفت

5مهندسی پزشکی-بیومتریالواحد فومن و شفت

5مهندسی پزشکی - بیومکانیکواحد فومن و شفت

واحد فومن و شفت

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5سیستمهاي تحت شبکه

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد فومن و شفت

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد فومن و شفت

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد فومن و شفت

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد فومن و شفت

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد فومن و شفت

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد فومن و شفت

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد فومن و شفت

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد فومن و شفت



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی حرفه اي معماريواحد فومن و شفت

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد فومن و شفت

5مهندسی شیمیواحد فومن و شفت

5مهندسی عمرانواحد فومن و شفت

5مهندسی عمران - سازهواحد فومن و شفت

5مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد فومن و شفت

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد فومن و شفت

5مهندسی فناوري اطالعات - تجارت الکترونیکیواحد فومن و شفت

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد فومن و شفت

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد فومن و شفت

5مهندسی کامپیوترواحد فومن و شفت

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد فومن و شفت

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد فومن و شفت

5مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد فومن و شفت

5مهندسی معماريواحد فومن و شفت

5مهندسی مکانیکواحد فومن و شفت

5مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد فومن و شفت

5مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد فومن و شفت

5نرم افزار کامپیوترواحد فومن و شفت

5نقشه کشی معماريواحد فومن و شفت

5نقشه کشی معماري- معماريواحد فومن و شفت

5هنرهاي تجسمی ـ نقاشیواحد فومن و شفت

5اقتصادانرژيواحد فیروزآباد

5الکترونیک عمومیواحد فیروزآباد

5الکتروتکنیکواحد فیروزآباد

5امور بانکیواحد فیروزآباد

5آموزش ابتداییواحد فیروزآباد

5آموزش زبان انگلیسیواحد فیروزآباد

5آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد فیروزآباد

5آموزش و پرورش ابتداییواحد فیروزآباد

5برنامه ریزي درسیواحد فیروزآباد

5برنامه ریزي سیستمهاي اقتصاديواحد فیروزآباد

5تربیت بدنیواحد فیروزآباد

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد فیروزآباد

5تربیت دبیر زبان و ادبیات فارسیواحد فیروزآباد

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد فیروزآباد

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد فیروزآباد

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد فیروزآباد

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد فیروزآباد

5حسابداريواحد فیروزآباد

5حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد فیروزآباد

5حقوق مالی - اقتصاديواحد فیروزآباد

5دامپزشکیواحد فیروزآباد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5دبیري زبان وادبیات فارسیواحد فیروزآباد

5روان شناسیواحد فیروزآباد

5روان شناسی بالینیواحد فیروزآباد

5روان شناسی عمومیواحد فیروزآباد

5روان شناسی و آموزش کودکان استثناییواحد فیروزآباد

5روانشناسیواحد فیروزآباد

5روانشناسی - روانشناسی بالینیواحد فیروزآباد

5روانشناسی بالینیواحد فیروزآباد

5روانشناسی عمومیواحد فیروزآباد

5روانشناسی و آموزش کودکان استثنائیواحد فیروزآباد

5ریخته گريواحد فیروزآباد

5زبان و ادبیات فارسی - ادبیات کودك و نوجوانواحد فیروزآباد

5زبان وادبیات انگلیسیواحد فیروزآباد

5زبان وادبیات فارسیواحد فیروزآباد

5صنایع شیمیاییواحد فیروزآباد

5صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییواحد فیروزآباد

5علمی - کاربردي صنایع چرم سازيواحد فیروزآباد

5علمی کاربردي حسابداريواحد فیروزآباد

5علوم اقتصادي - اقتصاد انرژيواحد فیروزآباد

5علوم اقتصادي - برنامه ریزي سیستم هاي اقتصاديواحد فیروزآباد

5علوم اقتصادي - برنامه ریزي سیستمهاي اقتصاديواحد فیروزآباد

5علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد فیروزآباد

5علوم تربیتی - برنامه ریزي آموزشیواحد فیروزآباد

5علوم ورزشیواحد فیروزآباد

5عمرانواحد فیروزآباد

5کاردانی دامپزشکیواحد فیروزآباد

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد فیروزآباد

5کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد فیروزآباد

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد فیروزآباد

5کاردانی حرفه اي حقوق _ خدمات قضاییواحد فیروزآباد

5کاردانی حرفه اي مراقبت زیبایی پوست و موواحد فیروزآباد

5کاردانی حسابداريواحد فیروزآباد

5کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنیواحد فیروزآباد

5کاردانی فنی نساجی _ چرم و پوستواحد فیروزآباد

5کاردانی مدیریت بازرگانیواحد فیروزآباد

5کودکان استثنایی (عقب ماندگان ذهنی)واحد فیروزآباد

5مدیریت آموزشیواحد فیروزآباد

5مدیریت بازرگانیواحد فیروزآباد

5مدیریت مالیواحد فیروزآباد

5مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزشواحد فیروزآباد

5مربی بهداشت مدارسواحد فیروزآباد

5معماريواحد فیروزآباد

5مکانیک خودروواحد فیروزآباد

5مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد فیروزآباد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

واحد فیروزآباد

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5سیستمهاي تحت شبکه

5مهندسی شیمیواحد فیروزآباد

5مهندسی نفتواحد فیروزآباد

5مهندسی نفت- مخازن نفتواحد فیروزآباد

5مهندسی نفت - بهره برداري از منابع نفتواحد فیروزآباد

5مهندسی نفت - حفاري و استخراج نفتواحد فیروزآباد

5مهندسی نفت - مخازن هیدروکربوريواحد فیروزآباد

5مهندسی نفت - مهندسی بهره برداري از منابع نفتواحد فیروزآباد

5مهندسی نفت - مهندسی حفاري و استخراج نفتواحد فیروزآباد

5مهندسی نفت - مهندسی مخازن نفتواحد فیروزآباد

5مهندسی نفت -بهره برداري از منابع نفتواحد فیروزآباد

5مهندسی نفت (مخازن هیدروکربوري)واحد فیروزآباد

5نرم افزار کامپیوترواحد فیروزآباد

5نقشه برداريواحد فیروزآباد

5علمی کاربردي معماريواحد فیروزکوه

5فتوگرافیک گرافیکواحد فیروزکوه

5گرافیک-گرافیکواحد فیروزکوه

5معماريواحد فیروزکوه

5مهندسی معماريواحد فیروزکوه

5ارتباط تصویريواحد قاینات

5اقتصاد نظريواحد قاینات

5الکترونیک عمومیواحد قاینات

5الکتروتکنیکواحد قاینات

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد قاینات

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد قاینات

5الکترونیکواحد قاینات

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد قاینات

5آموزش ابتداییواحد قاینات

5آموزش زبان انگلیسیواحد قاینات

5آموزش و پرورش ابتداییواحد قاینات

5بانکداري اسالمیواحد قاینات

5پرستاريواحد قاینات

5تحقیقات آموزشیواحد قاینات

5تربیت بدنیواحد قاینات

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد قاینات

5تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد قاینات

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد قاینات

5توسعه اقتصادي و برنامه ریزيواحد قاینات

5حسابداريواحد قاینات

5حسابرسیواحد قاینات

5راهنمایی و مشاورهواحد قاینات

5روان شناسیواحد قاینات

5روان شناسی تربیتیواحد قاینات



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5روان شناسی عمومیواحد قاینات

5روانشناسیواحد قاینات

5روانشناسی تربیتیواحد قاینات

5روانشناسی عمومیواحد قاینات

5روانشناسی و آموزش کودکان استثنائیواحد قاینات

5ریاضی - ریاضی محضواحد قاینات

5ریاضیات و کاربردهاواحد قاینات

5ساختمانواحد قاینات

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد قاینات

5ساختمانهاي بتنیواحد قاینات

5علمی-کاربردي تولید و فرآوري زعفرانواحد قاینات

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد قاینات

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد قاینات

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد قاینات

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد قاینات

5علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیواحد قاینات

5علمی کاربردي برق - الکترونیک وابزار دقیقواحد قاینات

5علمی کاربردي برق - قدرتواحد قاینات

5علمی کاربردي تولیدوبهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد قاینات

5علمی کاربردي حسابداريواحد قاینات

5علمی کاربردي سخت افزارکامپیوترواحد قاینات

5علمی کاربردي شهرسازيواحد قاینات

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد قاینات

5علوم اقتصادي - اقتصاد نظريواحد قاینات

5علوم اقتصادي - بانکداري اسالمیواحد قاینات

5علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي و برنامه ریزيواحد قاینات

5علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد قاینات

5عمرانواحد قاینات

5فیزیکواحد قاینات

5کاردانی فنی باغبانی - تولید و فرآوري زعفرانواحد قاینات

5کاردان فنی برق - قدرتواحد قاینات

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد قاینات

5کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد قاینات

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد قاینات

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد قاینات

5کاردانی حسابداريواحد قاینات

5کاردانی فنی برقواحد قاینات

5کارهاي عمومی ساختمانواحد قاینات

5کامپیوترواحد قاینات

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد قاینات

5کودکان استثنایی (عقب ماندگان ذهنی)واحد قاینات

5مدیریت بازرگانیواحد قاینات

5مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد قاینات

5مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد قاینات



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مربی بهداشت مدارسواحد قاینات

5مشاورهواحد قاینات

5مشاوره - مشاوره خانوادهواحد قاینات

5مشاوره و راهنماییواحد قاینات

5معماريواحد قاینات

5مکانیک خودروواحد قاینات

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد قاینات

5مهندسی اجرایی عمرانواحد قاینات

5مهندسی برقواحد قاینات

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد قاینات

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد قاینات

5مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد قاینات

5مهندسی برق - کنترلواحد قاینات

واحد قاینات

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5سیستمهاي تحت شبکه

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد قاینات

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد قاینات

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد قاینات

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد قاینات

5مهندسی تکنولوژي بهره برداري نیروگاهواحد قاینات

5مهندسی تکنولوژي عمران- آب و فاضالبواحد قاینات

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد قاینات

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد قاینات

5مهندسی تولیدات گیاهیواحد قاینات

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد قاینات

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد قاینات

5مهندسی عمرانواحد قاینات

5مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد قاینات

5مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برقواحد قاینات

5مهندسی فناوري شبکه هاي توزیع برقواحد قاینات

5مهندسی کامپیوترواحد قاینات

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد قاینات

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد قاینات

5نرم افزار کامپیوترواحد قاینات

5نقشه برداريواحد قاینات

5پرستاريواحد قاینات-ظرفیت مازاد خودگردان

5ادبیات نمایشیواحد قائم شهر

5ارتباط تصویريواحد قائم شهر

5پژوهش هنرواحد قائم شهر

5حرفه اي طراحی و تکنولوژي دوختواحد قائم شهر

5طراحی پارچهواحد قائم شهر

5طراحی پارچه و لباسواحد قائم شهر

5طراحی پارچه و لباس- طراحی بافت پارچهواحد قائم شهر

5طراحی پارچه و لباس - طراحی لباسواحد قائم شهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5طراحی لباسواحد قائم شهر

5طراحی و تکنولوژي دوختواحد قائم شهر

5طراحی و دوختواحد قائم شهر

5علمی کاربردي طراحی و تکنولوژي دوختواحد قائم شهر

5علمی کاربردي معماريواحد قائم شهر

5کاردانی معماريواحد قائم شهر

5معماريواحد قائم شهر

5مهندسی معماريواحد قائم شهر

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد قروه

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد قروه

5آموزش زبان انگلیسیواحد قروه

5آموزش علوم تجربیواحد قروه

5آموزش و پرورش ابتداییواحد قروه

5تربیت بدنیواحد قروه

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد قروه

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد قروه

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد قروه

5تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد قروه

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد قروه

5تکنولوژي تولیدات دامیواحد قروه

5تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد قروه

5حسابداريواحد قروه

5حقوقواحد قروه

5حقوق - حقوق ثبتیواحد قروه

5حقوق خصوصیواحد قروه

5روان شناسیواحد قروه

5روانشناسیواحد قروه

5ریاضی - جبرواحد قروه

5ریاضی محض-جبرواحد قروه

5زبان وادبیات فارسیواحد قروه

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد قروه

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد قروه

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد قروه

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد قروه

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد قروه

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد قروه

5علمی کاربردي ارتباطات و فناوري اطالعات (آي سی تی)واحد قروه

5علمی کاربردي برق - قدرتواحد قروه

5علمی کاربردي حسابداريواحد قروه

5علمی کاربردي معماريواحد قروه

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد قروه

5علوم تجربیواحد قروه

5علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد قروه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علوم ورزشیواحد قروه

5عمرانواحد قروه

5کاردانی حرفه اي مدیریت- امور دفتريواحد قروه

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد قروه

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد قروه

5کاردان فنی مکانیک ـتاسیسات تهویه وتبریدواحد قروه

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد قروه

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد قروه

5کاردانی حسابداريواحد قروه

5کاردانی فنی برقواحد قروه

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد قروه

5کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد قروه

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد قروه

5گرافیک-گرافیکواحد قروه

5مدیریت اجراییواحد قروه

5مدیریت امور دفتري (منشیگري)واحد قروه

5مدیریت بازرگانیواحد قروه

5مدیریت کسب و کار - استراتژيواحد قروه

5مدیریت کسب و کار - رفتار سازمانی و منابع انسانیواحد قروه

5مدیریت ورزشیواحد قروه

5مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزشواحد قروه

5معدن- استخراج معدنواحد قروه

5معماريواحد قروه

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد قروه

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد قروه

5مهندسی اجرایی عمرانواحد قروه

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد قروه

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد قروه

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد قروه

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد قروه

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد قروه

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد قروه

5مهندسی حرفه اي معماريواحد قروه

5مهندسی عمرانواحد قروه

5مهندسی کامپیوترواحد قروه

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد قروه

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد قروه

5مهندسی معماريواحد قروه

5مهندسی مکانیکواحد قروه

5مهندسی هوا فضاواحد قروه

5نرم افزار کامپیوترواحد قروه

5نقشه کشی معماري- معماريواحد قروه

5اقتصادواحد قشم

5اقتصاد نظريواحد قشم



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5الکترونیک عمومیواحد قشم

5الکتروتکنیکواحد قشم

5الکترونیکواحد قشم

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد قشم

5امور بانکیواحد قشم

5آموزش ابتداییواحد قشم

5آموزش زبان انگلیسیواحد قشم

5آموزش و پرورش ابتداییواحد قشم

5بهداشت آبزیانواحد قشم

5تربیت کودكواحد قشم

5تربیت بدنیواحد قشم

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد قشم

5تربیت بدنی - مربیگريواحد قشم

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد قشم

5تربیت معلم آموزش ریاضیواحد قشم

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد قشم

5تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد قشم

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد قشم

5تکنولوژي شیالتواحد قشم

5حسابداريواحد قشم

5حسابداري- مالیاتیواحد قشم

5حسابداري - حسابرسیواحد قشم

5حسابداري -دولتیواحد قشم

5حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد قشم

5حقوقواحد قشم

5حقوق - حقوق ثبتیواحد قشم

5حقوق بین الملل عمومیواحد قشم

5حقوق خصوصیواحد قشم

5حقوق عمومیواحد قشم

5حقوق کیفري و جرم شناسیواحد قشم

5روان شناسیواحد قشم

5روان شناسی عمومیواحد قشم

5روانشناسیواحد قشم

5روانشناسی - روانشناسی بالینیواحد قشم

5روانشناسی عمومیواحد قشم

5ریاضیواحد قشم

5ریاضیات و کاربردهاواحد قشم

5زبان وادبیات انگلیسیواحد قشم

5زیست شناسی - علوم جانوريواحد قشم

5زیست شناسی جانوريواحد قشم

5ساختمانواحد قشم

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد قشم

5سازهواحد قشم



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5شیالتواحد قشم

5شیمی- محضواحد قشم

5شیمی -شیمی آلیواحد قشم

5شیمی -شیمی معدنیواحد قشم

5شیمی محضواحد قشم

5طراحی فرایندهاي صنایع نفتواحد قشم

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد قشم

5علمی - کاربردي بهداشت آبزیانواحد قشم

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد قشم

5علمی کاربردي ـ تکثیروپرورش آبزیانواحد قشم

5علمی کاربردي تکثیر و پرورش آبزیان آب شیرینواحد قشم

5علمی کاربردي حسابداريواحد قشم

5علمی کاربردي عمران ـ آبشناسیواحد قشم

5علمی کاربردي عمران ـ سدوشبکهواحد قشم

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد قشم

5علوم اجتماعی - مردم شناسیواحد قشم

5علوم اقتصادي - اقتصاد نظريواحد قشم

5علوم تجربیواحد قشم

5علوم تربیتیواحد قشم

5علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد قشم

5علوم جانوريواحد قشم

5علوم سیاسیواحد قشم

5علوم و فناوري نانو - نانو شیمیواحد قشم

5علوم و مهندسی شیالتواحد قشم

5علوم ورزشیواحد قشم

5عمرانواحد قشم

5فیزیکواحد قشم

5فیزیک - اتمیواحد قشم

5کاردان فنی الکترونیکواحد قشم

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد قشم

5کاردان فنی عمران - عمران روستاییواحد قشم

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد قشم

5کاردان فنی عمران -آب و فاضالبواحد قشم

5کاردان فنی عمران روستاییواحد قشم

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد قشم

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد قشم

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد قشم

5کاردانی حرفه اي تربیت بدنی - مربیگري پایه شناواحد قشم

5کاردانی حرفه اي خدمات گمرکیواحد قشم

5کاردانی علوم ورزشیواحد قشم

5کاردانی فنی برقواحد قشم

5کاردانی فنی عمرانواحد قشم

5کاردانی مدیریت بازرگانیواحد قشم

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد قشم



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کارهاي عمومی ساختمانواحد قشم

5کامپیوترواحد قشم

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد قشم

5مدیریت امور بانکیواحد قشم

5مدیریت بازرگانیواحد قشم

5مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد قشم

5مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلیواحد قشم

5مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابیواحد قشم

5مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد قشم

5مدیریت بازرگانی - کارآفرینیواحد قشم

5مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیکواحد قشم

5مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمهواحد قشم

5مدیریت بازرگانی - مدیریت تحولواحد قشم

5مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد قشم

5مدیریت دولتیواحد قشم

5مدیریت دولتی- مدیریت نیروي انسانیواحد قشم

5مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیواحد قشم

5مدیریت صنعتیواحد قشم

5مدیریت مالیواحد قشم

5مدیریت وبرنامه ریزي آموزشیواحد قشم

5مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزشواحد قشم

5مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشیواحد قشم

5مردم شناسیواحد قشم

5مکانیک خودروواحد قشم

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد قشم

5مهندسی اجرایی عمرانواحد قشم

5مهندسی اکتشاف نفتواحد قشم

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد قشم

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد قشم

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد قشم

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد قشم

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد قشم

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد قشم

5مهندسی حرفه اي معماريواحد قشم

5مهندسی شیمیواحد قشم

5مهندسی شیمی - پتروشیمیواحد قشم

5مهندسی شیمی - صنایع پاالیش ، پتروشیمی و گازواحد قشم

5مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهاي صنایع نفتواحد قشم

5مهندسی عمرانواحد قشم

5مهندسی عمران-خاكواحد قشم

5مهندسی عمران - سازهواحد قشم

5مهندسی عمران -آبواحد قشم

5مهندسی عمران -راهواحد قشم



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد قشم

5مهندسی کامپیوترواحد قشم

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد قشم

5مهندسی منابع طبیعی - شیالتواحد قشم

5مهندسی نفتواحد قشم

5مهندسی نفت - اکتشاف نفتواحد قشم

5ناوبريواحد قشم

5نرم افزار کامپیوترواحد قشم

5نقشه کشی معماريواحد قشم

5نقشه کشی معماري- معماريواحد قشم

5ادبیات نمایشیواحد قم

5ارتباط تصویريواحد قم

5ارتباط تصویري- ارتباط تصویريواحد قم

5زراعت واصالح نباتاتواحد قم

5علمی کاربردي گرافیک -تصویرسازيواحد قم

5علمی کاربردي معماريواحد قم

5علوم دامیواحد قم

5علوم دامی - طیورواحد قم

5علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد قم

5فتوگرافیک گرافیکواحد قم

5فرش دستبافواحد قم

5کارشناسی حرفه اي گرافیک - تصویرسازيواحد قم

5گرافیکواحد قم

5گرافیک-گرافیکواحد قم

5گرافیک - تصویر سازيواحد قم

5گیاه پزشکیواحد قم

5معماريواحد قم

5مهندسی شهرسازيواحد قم

5مهندسی علوم دامیواحد قم

5مهندسی کشاورزي - علوم دامیواحد قم

5مهندسی معماريواحد قم

5نقاشیواحد قم

5هنرهاي تجسمی ـ نقاشیواحد قم

5الکترونیک عمومیواحد قوچان

5الکتروتکنیکواحد قوچان

5امورتربیتی ومشاورهواحد قوچان

5ایمنی صنعتی و محیط کارواحد قوچان

5آموزش ابتداییواحد قوچان

5آموزش زبان انگلیسیواحد قوچان

5آموزش و پرورش ابتداییواحد قوچان

5آموزش وپرورش پیش دبستانی ودبستانیواحد قوچان

5برنامه ریزي اجتماعی و تعاونواحد قوچان

5تبریدواحد قوچان

5تربیت کودكواحد قوچان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5تربیت بدنیواحد قوچان

5تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد قوچان

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد قوچان

5تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد قوچان

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد قوچان

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد قوچان

5جامعه شناسیواحد قوچان

5جامعه شناسی - جامعه شناسی اقتصادي و توسعهواحد قوچان

5جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادي و توسعهواحد قوچان

5جوشکاريواحد قوچان

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد قوچان

5حسابداريواحد قوچان

5حقوقواحد قوچان

5دبیري زبان انگلیسیواحد قوچان

5راهنمایی و مشاورهواحد قوچان

5روان شناسیواحد قوچان

5روان شناسی عمومیواحد قوچان

5روانشناسیواحد قوچان

5روانشناسی - روانشناسی بالینیواحد قوچان

5روانشناسی عمومیواحد قوچان

5روانشناسی و آموزش کودکان استثنائیواحد قوچان

5زبان انگلیسیواحد قوچان

5زبان فرانسه شاخه مترجمیواحد قوچان

5زبان و ادبیات فارسی - ادبیات پایداريواحد قوچان

5زبان وادبیات انگلیسیواحد قوچان

5زبان وادبیات فارسیواحد قوچان

5ساخت و تولیدواحد قوچان

5صنایع شیمیاییواحد قوچان

5صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییواحد قوچان

5صنایع شیمیایی معدنیواحد قوچان

5صنایع گازواحد قوچان

5طراحی فرایندهاي صنایع نفتواحد قوچان

5طراحی و مهندسی پتروشیمیواحد قوچان

5علمی کاربردي سخت افزارکامپیوترواحد قوچان

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد قوچان

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد قوچان

5علوم اجتماعی - برنامه ریزي علوم اجتماعیواحد قوچان

5علوم اجتماعی - پژوهشگري علوم اجتماعیواحد قوچان

5علوم اجتماعی - مردم شناسیواحد قوچان

5علوم اجتماعی -جامعه شناسیواحد قوچان

5علوم ارتباطات اجتماعیواحد قوچان

5علوم تربیتیواحد قوچان

5علوم تربیتی - آموزش ابتداییواحد قوچان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد قوچان

5علوم تربیتی - آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانیواحد قوچان

5علوم قضاییواحد قوچان

5علوم ورزشیواحد قوچان

5علوم ورزشی - علوم زیستی ورزشواحد قوچان

5عمرانواحد قوچان

5فتوگرافیک گرافیکواحد قوچان

5کاردان فنی مکانیک ـ ماشین ابزارواحد قوچان

5کاردان فنی مکانیک ـ ماشین آالتواحد قوچان

5کاردان فنی مکانیک ـتاسیسات تهویه وتبریدواحد قوچان

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد قوچان

5کاردانی حرفه اي مدیریت - امور اداريواحد قوچان

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد قوچان

5مترجمی زبان انگلیسیواحد قوچان

5مترجمی زبان فرانسهواحد قوچان

5مددکاري اجتماعیواحد قوچان

5مدیریت بازرگانیواحد قوچان

5مربی بهداشت مدارسواحد قوچان

5مشاورهواحد قوچان

5مشاوره - مشاوره توانبخشیواحد قوچان

5مشاوره - مشاوره خانوادهواحد قوچان

5مشاوره - مشاوره شغلیواحد قوچان

5مشاوره ـ مشاوره مدرسهواحد قوچان

5معلم فنی صنایع شیمیاییواحد قوچان

5معماريواحد قوچان

5مکانیک خودروواحد قوچان

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد قوچان

5مهندسی فناوري آسانسورها و باالبرهاواحد قوچان

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد قوچان

5مهندسی پزشکیواحد قوچان

5مهندسی پزشکی-بیومتریالواحد قوچان

5مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد قوچان

5مهندسی پزشکی - بیومکانیکواحد قوچان

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولیدواحد قوچان

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد قوچان

5مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیاییواحد قوچان

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد قوچان

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد قوچان

5مهندسی حرفه اي ایمنی صنعتیواحد قوچان

5مهندسی حرفه اي صنایع شیمیاییواحد قوچان

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد قوچان

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد قوچان

5مهندسی شیمیواحد قوچان

5مهندسی شیمی - بیوتکنولوژيواحد قوچان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی شیمی - ترموسینتیک و کاتالیستواحد قوچان

5مهندسی شیمی - صنایع پاالیش ، پتروشیمی و گازواحد قوچان

5مهندسی شیمی - صنایع شیمیایی معدنیواحد قوچان

5مهندسی شیمی - صنایع غذاییواحد قوچان

5مهندسی شیمی - صنایع گازواحد قوچان

5مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهاي صنایع نفتواحد قوچان

5مهندسی شیمی - فرآوري و انتقال گازواحد قوچان

5مهندسی شیمی - مهندسی صنایع غذاییواحد قوچان

5مهندسی شیمی ـ صنایع پاالیشواحد قوچان

5مهندسی صنایعواحد قوچان

5مهندسی صنایع - سیستم هاي مالیواحد قوچان

5مهندسی صنایع - مهندسی مالیواحد قوچان

5مهندسی فرآوري و انتقال گازواحد قوچان

5مهندسی فناوري صنایع شیمیاییواحد قوچان

5مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد قوچان

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد قوچان

5مهندسی کامپیوترواحد قوچان

5مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد قوچان

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد قوچان

5مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعیواحد قوچان

5مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکزواحد قوچان

5مهندسی مالیواحد قوچان

5مهندسی مکانیکواحد قوچان

5مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد قوچان

5مهندسی نفتواحد قوچان

5مهندسی نفت - بهره برداري از منابع نفتواحد قوچان

5مهندسی نفت - حفاري و استخراج نفتواحد قوچان

5مهندسی نفت - مخازن هیدروکربوريواحد قوچان

5مهندسی نفت - مهندسی بهره برداري از منابع نفتواحد قوچان

5مهندسی نفت - مهندسی حفاري و استخراج نفتواحد قوچان

5مهندسی نفت - مهندسی مخازن نفتواحد قوچان

5مهندسی نفت (مخازن هیدروکربوري)واحد قوچان

5نرم افزار کامپیوترواحد قوچان

5نقشه کشی صنعتیواحد قوچان

5جامعه شناسیواحد کابل

5جغرافیا و برنامه ریزي شهريواحد کابل

5حقوقواحد کابل

5حقوق جزا و جرم شناسیواحد کابل

5حقوق عمومیواحد کابل

5زبان وادبیات فارسیواحد کابل

5علوم اجتماعی -جامعه شناسیواحد کابل

5علوم سیاسیواحد کابل

5مدیریت بازرگانیواحد کابل

5مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیکواحد کابل



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مدیریت دولتیواحد کابل

5مهندسی عمرانواحد کابل

5مهندسی عمران - عمرانواحد کابل

5مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد کابل

5مهندسی عمران - مهندسی راه و ترابريواحد کابل

5مهندسی محیط زیست - منابع آبواحد کابل

5مهندسی محیط زیست ـ آب و فاضالبواحد کابل

5الکترونیک عمومیواحد کازرون

5الکتروتکنیکواحد کازرون

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد کازرون

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد کازرون

5باستان شناسیواحد کازرون

5برق - قدرتواحد کازرون

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد کازرون

5علمی کاربردي برق - قدرتواحد کازرون

5علمی کاربردي برق صنعتیواحد کازرون

5علمی کاربردي معماريواحد کازرون

5عمرانواحد کازرون

5قدرت -الکتروتکنیکواحد کازرون

5کاردانی فنی مکانیک - ماشین افزارواحد کازرون

5کاردان فنی الکترونیکواحد کازرون

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد کازرون

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد کازرون

5کاردان فنی برق - قدرتواحد کازرون

5کاردانی تکنولوژي صنایع غذاییواحد کازرون

5کاردانی فنی برقواحد کازرون

5کاردانی فنی مکانیک خودروواحد کازرون

5مخابراتواحد کازرون

5معماريواحد کازرون

5مکانیک خودروواحد کازرون

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد کازرون

5مهندسی اجرایی عمرانواحد کازرون

5مهندسی برقواحد کازرون

5مهندسی برق- الکترونیکواحد کازرون

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد کازرون

5مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیکواحد کازرون

5مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد کازرون

5مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتالواحد کازرون

5مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد کازرون

5مهندسی برق - سیستمهاي دیجیتالواحد کازرون

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد کازرون

5مهندسی برق - قدرت گرایش الکترونیک قدرتواحد کازرون

5مهندسی برق - قدرت گرایش تکنولوژي فشار قويواحد کازرون

5مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد کازرون



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی برق - قدرت گرایش ماشین هاي الکتریکیواحد کازرون

5مهندسی برق - کنترلواحد کازرون

5مهندسی برق - مخابراتواحد کازرون

5مهندسی برق - مخابرات سیستمواحد کازرون

5مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد کازرون

5مهندسی برق ـ قدرتواحد کازرون

5مهندسی پزشکیواحد کازرون

5مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد کازرون

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد کازرون

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد کازرون

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد کازرون

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد کازرون

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد کازرون

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد کازرون

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد کازرون

5مهندسی تکنولوژي مخابراتواحد کازرون

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد کازرون

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد کازرون

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد کازرون

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد کازرون

5مهندسی حرفه اي معماريواحد کازرون

5مهندسی رباتیکواحد کازرون

5مهندسی عمرانواحد کازرون

5مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد کازرون

5مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برقواحد کازرون

5مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقواحد کازرون

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد کازرون

5مهندسی کامپیوترواحد کازرون

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد کازرون

5مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکزواحد کازرون

5مهندسی معماريواحد کازرون

5نرم افزار کامپیوترواحد کازرون

5هوش مصنوعی و رباتیکواحد کازرون

5تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد کاشان

5حرفه اي طراحی و تکنولوژي دوختواحد کاشان

5طراحی لباسواحد کاشان

5طراحی و دوختواحد کاشان

5علمی کاربردي گرافیک- گرافیکواحد کاشان

5علمی کاربردي معماريواحد کاشان

5فتوگرافیک گرافیکواحد کاشان

5فرشواحد کاشان

5کاردانی معماريواحد کاشان

5کارشناسی حرفه اي گرافیک - تصویرسازيواحد کاشان

5گرافیک-گرافیکواحد کاشان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5معماريواحد کاشان

5مهندسی شهرسازيواحد کاشان

5مهندسی معماريواحد کاشان

5نانوفیزیکواحد کاشان

5ساخت و تولید- قالبسازيواحد کاشان- محل تشکیل کالس جوشقان قالی

5مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برقواحد کاشان- محل تشکیل کالس جوشقان قالی

5مهندسی فناوري شبکه هاي توزیع برقواحد کاشان- محل تشکیل کالس جوشقان قالی

5اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد کاشمر

5الکترونیک عمومیواحد کاشمر

5الکتروتکنیکواحد کاشمر

5امور دامیواحد کاشمر

5امور دامی - تکنولوژي پرورش دامواحد کاشمر

5امور دامی - تکنولوژي پرورش طیورواحد کاشمر

5پرستاريواحد کاشمر

5تاسیسات -تهویه مطبوعواحد کاشمر

5تأسیسات -تبریدواحد کاشمر

5تغذیه دامواحد کاشمر

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد کاشمر

5ساختمانواحد کاشمر

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد کاشمر

5ساختمانهاي بتنیواحد کاشمر

5سخت افزار کامپیوترواحد کاشمر

5علمی - کاربردي امور دامی - تکنولوژي پرورش دامواحد کاشمر

5علمی - کاربردي پرورش طیورواحد کاشمر

5علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعواحد کاشمر

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد کاشمر

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد کاشمر

5علمی کاربردي تولیدوبهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد کاشمر

5علمی کاربردي سخت افزارکامپیوترواحد کاشمر

5علمی کاربردي شهرسازيواحد کاشمر

5علمی کاربردي عمران ـ سدوشبکهواحد کاشمر

5علمی کاربردي معماريواحد کاشمر

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد کاشمر

5علوم دامیواحد کاشمر

5علوم دامی - تغذیه دامواحد کاشمر

5علوم دامی - ژنتیک و اصالح دام و طیورواحد کاشمر

5علوم دامی - فیزیولوژي دامواحد کاشمر

5علوم دامی - فیزیولوژي دام و طیورواحد کاشمر

5علوم دامی - مدیریت دامپروريواحد کاشمر

5عمرانواحد کاشمر

5فناوري پرورش دامواحد کاشمر

5کاردانی فنی تعمیر و نگهداري هواپیماواحد کاشمر

5کاردانی فنی عمران - بتنواحد کاشمر

5کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبریدواحد کاشمر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردان فنی عمران-پل سازي وابنیه فنیواحد کاشمر

5کاردان فنی عمران-زیرسازي راهواحد کاشمر

5کاردان فنی عمران - روسازي راهواحد کاشمر

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد کاشمر

5کاردان فنی عمران -آب و فاضالبواحد کاشمر

5کاردان فنی عمران -سدوشبکهواحد کاشمر

5کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد کاشمر

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد کاشمر

5کاردان فنی مکانیک ـ ابزارسازيواحد کاشمر

5کاردان فنی مکانیک ـتاسیسات تهویه وتبریدواحد کاشمر

5کاردان فنی نساجیواحد کاشمر

5کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد کاشمر

5کاردانی حرفه اي طراحی لباسواحد کاشمر

5کاردانی فنی دیسپچري پروازواحد کاشمر

5کاردانی فنی صنایع چوب _ تولید مبلمانواحد کاشمر

5کاردانی فنی عمرانواحد کاشمر

5کاردانی فنی معماري _ معماري شهريواحد کاشمر

5کاردانی فنی مکانیک خودروواحد کاشمر

5کاردانی فنی نساجیواحد کاشمر

5کاردانی فنی هوانوردي _ خلبانی PPLواحد کاشمر

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد کاشمر

5کارهاي عمومی ساختمانواحد کاشمر

5کامپیوترواحد کاشمر

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد کاشمر

5معماريواحد کاشمر

5مکانیک خودروواحد کاشمر

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد کاشمر

5مهندسی اجرایی عمرانواحد کاشمر

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد کاشمر

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد کاشمر

5مهندسی تکنولوژي عمران- آب و فاضالبواحد کاشمر

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد کاشمر

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد کاشمر

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد کاشمر

5مهندسی تولیدات دامیواحد کاشمر

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد کاشمر

5مهندسی حرفه اي معماريواحد کاشمر

5مهندسی علوم دامیواحد کاشمر

5مهندسی عمرانواحد کاشمر

5مهندسی عمران - سازهواحد کاشمر

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد کاشمر

5مهندسی فناوري اطالعاتواحد کاشمر

5مهندسی فناوري دامپروري - پرورش صنعتی طیورواحد کاشمر

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد کاشمر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی کامپیوترواحد کاشمر

5مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد کاشمر

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد کاشمر

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد کاشمر

5مهندسی کشاورزي-علوم دامی گرایش اصالح نژاددامواحد کاشمر

5مهندسی کشاورزي-علوم دامی گرایش مدیریت دامپروريواحد کاشمر

5مهندسی کشاورزي - علوم دامیواحد کاشمر

5مهندسی کشاورزي - علوم دامی - فیزیولوژي دامواحد کاشمر

5مهندسی کشاورزي - علوم دامی گرایش تغذیه دامواحد کاشمر

5مهندسی کشاورزي - علوم دامی گرایش فیزیولوژيواحد کاشمر

5مهندسی معماريواحد کاشمر

5مهندسی مکانیکواحد کاشمر

5نرم افزار کامپیوترواحد کاشمر

5پرستاريواحد کاشمر-ظرفیت مازاد خودگردان

5حسابداريواحد کرج- محل تشکیل کالس مرکز نظرآباد

5علوم ورزشیواحد کرج- محل تشکیل کالس مرکز نظرآباد

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد کرج- محل تشکیل کالس مرکز نظرآباد

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد کرج- محل تشکیل کالس مرکز نظرآباد

5مهندسی کامپیوترواحد کرج- محل تشکیل کالس مرکز نظرآباد

5دامپزشکیواحد کرمانشاه

5کاردانی دامپزشکیواحد کرمانشاه

5اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد کلیبر

5الکترونیک عمومیواحد کلیبر

5الکتروتکنیکواحد کلیبر

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد کلیبر

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد کلیبر

5الکترونیکواحد کلیبر

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد کلیبر

5الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد کلیبر

5امور تربیتیواحد کلیبر

5امور دامی - تکنولوژي پرورش دامواحد کلیبر

5آموزش ریاضیواحد کلیبر

5پرستاريواحد کلیبر

5تربیت بدنیواحد کلیبر

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد کلیبر

5تربیت بدنی - مربیگريواحد کلیبر

5تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد کلیبر

5حسابداريواحد کلیبر

5حقوقواحد کلیبر

5حقوق خصوصیواحد کلیبر

5ریاضی - ریاضی کاربرديواحد کلیبر

5ریاضیات و کاربردهاواحد کلیبر

5زراعت واصالح نباتاتواحد کلیبر

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد کلیبر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی - کاربردي خدمات جهانگرديواحد کلیبر

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد کلیبر

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد کلیبر

5علمی کاربردي برق - قدرتواحد کلیبر

5علمی کاربردي پرورش زنبور عسلواحد کلیبر

5علمی کاربردي حسابداريواحد کلیبر

5علمی کاربردي سخت افزارکامپیوترواحد کلیبر

5علمی کاربردي فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد کلیبر

5علمی کاربردي معماريواحد کلیبر

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد کلیبر

5علوم تربیتیواحد کلیبر

5علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد کلیبر

5علوم دامیواحد کلیبر

5علوم دامی - مدیریت دامپروريواحد کلیبر

5علوم سیاسیواحد کلیبر

5علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد کلیبر

5عمرانواحد کلیبر

5قدرت -الکتروتکنیکواحد کلیبر

5کاردانی امور تربیتیواحد کلیبر

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد کلیبر

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد کلیبر

5کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبریدواحد کلیبر

5کاردان فنی مکانیک ـتاسیسات تهویه وتبریدواحد کلیبر

5کاردانی حسابداريواحد کلیبر

5کاردانی معماريواحد کلیبر

5کامپیوترواحد کلیبر

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد کلیبر

5گرافیک-گرافیکواحد کلیبر

5مدیریت صنعتیواحد کلیبر

5مدیریت وبرنامه ریزي آموزشیواحد کلیبر

5معماريواحد کلیبر

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد کلیبر

5مهندسی برقواحد کلیبر

5مهندسی برق- الکترونیکواحد کلیبر

5مهندسی برق ـ قدرتواحد کلیبر

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد کلیبر

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد کلیبر

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد کلیبر

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد کلیبر

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد کلیبر

5مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد کلیبر

5مهندسی تولیدات دامیواحد کلیبر

5مهندسی تولیدات گیاهی - زراعتواحد کلیبر

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد کلیبر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی حرفه اي معماريواحد کلیبر

5مهندسی زراعتواحد کلیبر

5مهندسی علوم دامیواحد کلیبر

5مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد کلیبر

5مهندسی کامپیوترواحد کلیبر

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد کلیبر

5مهندسی کشاورزي-علوم دامی گرایش مدیریت دامپروريواحد کلیبر

5مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد کلیبر

5مهندسی کشاورزي - علوم دامیواحد کلیبر

5مهندسی کشاورزي -زراعتواحد کلیبر

5مهندسی معماريواحد کلیبر

5نرم افزار کامپیوترواحد کلیبر

5نقشه کشی معماريواحد کلیبر

5نقشه کشی معماري- معماريواحد کلیبر

5هنرهاي تجسمی ـ نقاشیواحد کلیبر

5پرستاريواحد کلیبر-ظرفیت مازاد خودگردان

5الکترونیک عمومیواحد کمیجان

5الکتروتکنیکواحد کمیجان

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد کمیجان

5الکترونیکواحد کمیجان

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد کمیجان

5آموزش زبان انگلیسیواحد کمیجان

5آموزش و پرورش ابتداییواحد کمیجان

5حسابداريواحد کمیجان

5حقوقواحد کمیجان

5زیست شناسی - علوم گیاهیواحد کمیجان

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد کمیجان

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد کمیجان

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد کمیجان

5علمی کاربردي حسابداريواحد کمیجان

5علمی کاربردي معماريواحد کمیجان

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد کمیجان

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد کمیجان

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد کمیجان

5کاردان فنی ساختمانهاي بتنیواحد کمیجان

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد کمیجان

5کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد کمیجان

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد کمیجان

5کاردانی حسابداريواحد کمیجان

5کامپیوترواحد کمیجان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد کمیجان

5مدیریت اجراییواحد کمیجان

5مدیریت آموزشیواحد کمیجان

5مدیریت بازرگانیواحد کمیجان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مدیریت دولتیواحد کمیجان

5مدیریت دولتی - خط مشی گذاري عمومیواحد کمیجان

5مدیریت دولتی - مدیریت سیستمهاي اطالعاتیواحد کمیجان

5معماريواحد کمیجان

5مکانیک خودروواحد کمیجان

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد کمیجان

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد کمیجان

5مهندسی اجرایی عمرانواحد کمیجان

5مهندسی برقواحد کمیجان

5مهندسی برق- الکترونیکواحد کمیجان

5مهندسی برق ـ قدرتواحد کمیجان

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد کمیجان

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد کمیجان

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد کمیجان

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد کمیجان

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد کمیجان

5مهندسی تکنولوژي عمران- آب و فاضالبواحد کمیجان

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد کمیجان

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد کمیجان

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد کمیجان

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد کمیجان

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد کمیجان

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد کمیجان

5مهندسی حرفه اي معماريواحد کمیجان

5مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برقواحد کمیجان

5مهندسی فناوري شبکه هاي توزیع برقواحد کمیجان

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد کمیجان

5مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد کمیجان

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد کمیجان

5مهندسی مکانیکواحد کمیجان

5نرم افزار کامپیوترواحد کمیجان

5الکتروتکنیکواحد کنگاور

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد کنگاور

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد کنگاور

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد کنگاور

5الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد کنگاور

5امور بانکیواحد کنگاور

5امور زراعی و باغیواحد کنگاور

5امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیواحد کنگاور

5امور گمرکیواحد کنگاور

5اموردولتیواحد کنگاور

5تربیت معلم آموزش ریاضیواحد کنگاور

5ترویج و آموزش کشاورزي پایدارواحد کنگاور

5تکنولوژي آبیاريواحد کنگاور



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد کنگاور

5حرفه اي طراحی و تکنولوژي دوختواحد کنگاور

5حسابداريواحد کنگاور

5حقوقواحد کنگاور

5حقوق جزا و جرم شناسیواحد کنگاور

5راهنمایی و مشاورهواحد کنگاور

5روان شناسیواحد کنگاور

5روانشناسیواحد کنگاور

5روانشناسی - اصالح وتربیتواحد کنگاور

5ریاضیواحد کنگاور

5ساختمانواحد کنگاور

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد کنگاور

5طراحی و تکنولوژي دوختواحد کنگاور

5طراحی و دوختواحد کنگاور

5طراحی و دوخت - طراحی و دوختواحد کنگاور

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد کنگاور

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد کنگاور

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد کنگاور

5علمی - کاربردي طراحی و دوخت - طراحی و دوختواحد کنگاور

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد کنگاور

5علمی - کاربردي مربی بهداشت مدارسواحد کنگاور

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد کنگاور

5علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیواحد کنگاور

5علمی کاربردي امورزراعی وباغی-تکنولوژي تولیدات باغیواحد کنگاور

5علمی کاربردي تولیدوبهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد کنگاور

5علمی کاربردي حسابداريواحد کنگاور

5علمی کاربردي طراحی و تکنولوژي دوختواحد کنگاور

5علمی کاربردي معماريواحد کنگاور

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد کنگاور

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد کنگاور

5علوم و مهندسی آبواحد کنگاور

5عمرانواحد کنگاور

5فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد کنگاور

5فناوري تولیدات باغیواحد کنگاور

5کاردانی امور گمرکیواحد کنگاور

5کاردان فنی الکترونیکواحد کنگاور

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد کنگاور

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد کنگاور

5کاردان فنی عمران-زیرسازي راهواحد کنگاور

5کاردان فنی عمران - روسازي راهواحد کنگاور

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد کنگاور

5کاردان فنی عمران ـ نقشه برداري ( ژئودزي)واحد کنگاور

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد کنگاور

5کاردانی امور بانکیواحد کنگاور



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردانی امور دولتیواحد کنگاور

5کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد کنگاور

5کاردانی حسابداريواحد کنگاور

5کاردانی فنی برقواحد کنگاور

5کاردانی مدیریت بازرگانیواحد کنگاور

5کاردانی مدیریت گمرکیواحد کنگاور

5کاردانی معماريواحد کنگاور

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد کنگاور

5کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد کنگاور

5کارهاي عمومی ساختمانواحد کنگاور

5کامپیوترواحد کنگاور

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد کنگاور

5مدیریت بازرگانیواحد کنگاور

5مدیریت دولتیواحد کنگاور

5مربی بهداشت مدارسواحد کنگاور

5مربی بهداشت مدارسواحد کنگاور

5مردم شناسیواحد کنگاور

5مردم شناسیواحد کنگاور

5معماريواحد کنگاور

5مکانیک خودروواحد کنگاور

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد کنگاور

5مهندسی فضاي سبز گرایش گیاهان زینتی در منظرواحد کنگاور

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد کنگاور

5مهندسی اجرایی عمرانواحد کنگاور

5مهندسی آبیاريواحد کنگاور

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد کنگاور

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد کنگاور

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد کنگاور

5مهندسی تکنولوژي صنایع نساجیواحد کنگاور

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد کنگاور

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد کنگاور

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد کنگاور

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد کنگاور

5مهندسی حرفه اي معماريواحد کنگاور

5مهندسی فناوري شبکه هاي توزیع برقواحد کنگاور

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد کنگاور

5مهندسی کامپیوترواحد کنگاور

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد کنگاور

5مهندسی کشاورزي - ترویج و آموزش کشاورزيواحد کنگاور

واحد کنگاور

مهندسی کشاورزي - ترویج و آموزش کشاورزي گرایش آموزش 

5کشاورزي

5مهندسی کشاورزي ـ آبواحد کنگاور

5نرم افزار کامپیوترواحد کنگاور

5نقشه برداري - ژئودزيواحد کنگاور



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5نقشه کشی معماري- معماريواحد کنگاور

5ادبیات عربیواحد کهنوج

5استخراج معدنواحد کهنوج

5الکتروتکنیکواحد کهنوج

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد کهنوج

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد کهنوج

5الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد کهنوج

5امور اداريواحد کهنوج

5آموزش ابتداییواحد کهنوج

5آموزش دینی - عربیواحد کهنوج

5آموزش دینی و عربیواحد کهنوج

5آموزش ریاضیواحد کهنوج

5آموزش زبان انگلیسیواحد کهنوج

5آموزش علوم تجربیواحد کهنوج

5آموزش و پرورش ابتداییواحد کهنوج

5باستان شناسیواحد کهنوج

5تاریخواحد کهنوج

5تربیت بدنیواحد کهنوج

5تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد کهنوج

5تربیت معلم آموزش ریاضیواحد کهنوج

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد کهنوج

5تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد کهنوج

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد کهنوج

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد کهنوج

5تربیت معلم قرآن کریمواحد کهنوج

5تربیت معلم قرآن مجیدواحد کهنوج

5جامعه شناسیواحد کهنوج

5حسابداريواحد کهنوج

5حقوق - حقوق ثبتیواحد کهنوج

5دامپزشکیواحد کهنوج

5دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد کهنوج

5دبیري تاریخواحد کهنوج

5دبیري زبان وادبیات فارسیواحد کهنوج

5دینی وعربیواحد کهنوج

5ریاضیواحد کهنوج

5ریاضی - ریاضیات مالیواحد کهنوج

5ریاضی کاربردي - ریاضی مالیواحد کهنوج

5زبان و ادبیات عربواحد کهنوج

5زبان وادبیات عربیواحد کهنوج

5زبان وادبیات فارسیواحد کهنوج

5زمین شناسیواحد کهنوج

5زمین شناسی -زمین شناسی مهندسیواحد کهنوج

5ساختمانواحد کهنوج

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد کهنوج



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد کهنوج

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد کهنوج

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد کهنوج

5علمی - کاربردي مربی بهداشت مدارسواحد کهنوج

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد کهنوج

5علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیواحد کهنوج

5علمی کاربردي امور اداريواحد کهنوج

5علمی کاربردي حسابداريواحد کهنوج

5علمی کاربردي معماريواحد کهنوج

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد کهنوج

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد کهنوج

5علوم اجتماعی - مردم شناسیواحد کهنوج

5علوم اجتماعی -جامعه شناسیواحد کهنوج

5علوم تجربیواحد کهنوج

5علوم زمین - زمین شناسی مهندسیواحد کهنوج

5علوم قرآنیواحد کهنوج

5عمرانواحد کهنوج

5فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد کهنوج

5قدرت -الکتروتکنیکواحد کهنوج

5کاردانی دامپزشکیواحد کهنوج

5کاردانی فنی معدن- استخراج معدنواحد کهنوج

5کاردان فنی استخراج معادن غیر ذغال سنگواحد کهنوج

5کاردان فنی صنایع اتومبیلواحد کهنوج

5کاردان فنی معدن - استخراج معادن غیر ذغال سنگواحد کهنوج

5کاردان فنی مکانیک -صنایع اتومبیلواحد کهنوج

5کاردانی آموزش دینی و عربیواحد کهنوج

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد کهنوج

5کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد کهنوج

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد کهنوج

5کاردانی تربیت معلم قرآن کریمواحد کهنوج

5کاردانی حسابداريواحد کهنوج

5کاردانی فنی برق _ توزیعواحد کهنوج

5کاردانی فنی مکانیکواحد کهنوج

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد کهنوج

5کامپیوترواحد کهنوج

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد کهنوج

5کودکیاري -مربی بهداشت مدارسواحد کهنوج

5مدیریت اجراییواحد کهنوج

5مدیریت دولتیواحد کهنوج

5مدیریت کسب و کار - بازاریابیواحد کهنوج

5مدیریت کسب و کار - رفتار سازمانی و منابع انسانیواحد کهنوج

5مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد کهنوج

5مدیریت وبرنامه ریزي آموزشیواحد کهنوج

5مربی بهداشت مدارسواحد کهنوج



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مربی بهداشت مدارسواحد کهنوج

5معدن- استخراج معدنواحد کهنوج

5معماريواحد کهنوج

5مکانیک خودروواحد کهنوج

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد کهنوج

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد کهنوج

5مهندسی اجرایی عمرانواحد کهنوج

5مهندسی برقواحد کهنوج

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد کهنوج

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد کهنوج

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد کهنوج

5مهندسی تکنولوژي طراحی و نقشه کشی صنعتیواحد کهنوج

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد کهنوج

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد کهنوج

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد کهنوج

5مهندسی تولیدات دامیواحد کهنوج

5مهندسی حرفه اي علوم دامیواحد کهنوج

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد کهنوج

5مهندسی حرفه اي معماريواحد کهنوج

5مهندسی عمرانواحد کهنوج

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد کهنوج

5نرم افزار کامپیوترواحد کهنوج

5نقشه کشی معماريواحد کهنوج

5نقشه کشی معماري- معماريواحد کهنوج

5الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد گچساران

5امور اداريواحد گچساران

5آموزش ابتداییواحد گچساران

5آموزش زبان انگلیسیواحد گچساران

5آموزش وپرورش پیش دبستانی ودبستانیواحد گچساران

5تربیت کودكواحد گچساران

5تربیت بدنیواحد گچساران

5تربیت بدنی - مربیگريواحد گچساران

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد گچساران

5تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد گچساران

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد گچساران

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد گچساران

5حسابداريواحد گچساران

5حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد گچساران

5حقوقواحد گچساران

5حقوق - حقوق ثبتیواحد گچساران

5حقوق اسناد و قراردادهاي تجاريواحد گچساران

5دبیري زبان وادبیات فارسیواحد گچساران

5دینی وعربیواحد گچساران



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5روان شناسیواحد گچساران

5روان شناسی عمومیواحد گچساران

5روانشناسیواحد گچساران

5روانشناسی عمومیواحد گچساران

5زبان وادبیات فارسیواحد گچساران

5علمی کاربردي امور اداريواحد گچساران

5علمی کاربردي حسابداريواحد گچساران

5علمی کاربردي معماريواحد گچساران

5علوم تربیتیواحد گچساران

5علوم تربیتی - آموزش ابتداییواحد گچساران

5علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد گچساران

5علوم تربیتی - آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانیواحد گچساران

5علوم ورزشیواحد گچساران

5فقه و حقوق اسالمیواحد گچساران

5فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد گچساران

5فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی کاربرديواحد گچساران

5کاردانی مدیریت صنعتی کاربرديواحد گچساران

5کاردانی آموزش دینی و عربیواحد گچساران

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد گچساران

5کاردانی حسابداريواحد گچساران

5کاردانی علوم ورزشیواحد گچساران

5کاردانی مدیریت صنعتیواحد گچساران

5کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد گچساران

5کودکیاري - مربی کودكواحد گچساران

5مدیریت اجراییواحد گچساران

5مدیریت امور بانکیواحد گچساران

5مدیریت بازرگانیواحد گچساران

5مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد گچساران

5مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد گچساران

5مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد گچساران

5مدیریت خانوادهواحد گچساران

5مدیریت صنعتیواحد گچساران

5مدیریت صنعتی - تولیدواحد گچساران

5مدیریت صنعتی - تولید و عملیاتواحد گچساران

5مدیریت صنعتی - مالیواحد گچساران

5مدیریت صنعتی - مدیریت عملکردواحد گچساران

5مدیریت صنعتی کاربرديواحد گچساران

5مدیریت کسب و کار - رفتار سازمانی و منابع انسانیواحد گچساران

5مدیریت کسب و کار - مالیواحد گچساران

5مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد گچساران

5مدیریت کشاورزيواحد گچساران

5مدیریت کشاورزي - مدیریت کشاورزيواحد گچساران

5مدیریت کشاورزي - مدیریت مزرعهواحد گچساران

5مربی بهداشت مدارسواحد گچساران



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5معماريواحد گچساران

5ادبیات عربیواحد گرمسار

5الکترونیک عمومیواحد گرمسار

5الکتروتکنیکواحد گرمسار

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد گرمسار

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد گرمسار

5الکترونیکواحد گرمسار

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد گرمسار

5امور اداريواحد گرمسار

5آموزش ابتداییواحد گرمسار

5آموزش بزرگساالنواحد گرمسار

5آموزش زبان انگلیسیواحد گرمسار

5آموزش و بهسازي منابع انسانیواحد گرمسار

5آموزش و پرورش ابتداییواحد گرمسار

5برق - قدرتواحد گرمسار

5پژوهش علوم اجتماعیواحد گرمسار

5پژوهشگري اجتماعیواحد گرمسار

5تحقیقات آموزشیواحد گرمسار

5تربیت بدنیواحد گرمسار

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد گرمسار

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد گرمسار

5تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد گرمسار

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد گرمسار

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد گرمسار

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد گرمسار

5جامعه شناسیواحد گرمسار

5جامعه شناسی - جامعه شناسی اقتصادي و توسعهواحد گرمسار

5جامعه شناسی - جامعه شناسی سیاسیواحد گرمسار

5جامعه شناسی - جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایرانواحد گرمسار

5جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادي و توسعهواحد گرمسار

5جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی سیاسیواحد گرمسار

5جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایرانواحد گرمسار

5جامعه شناسی ورزشیواحد گرمسار

5جغرافیاواحد گرمسار

5جغرافیا- شهري و روستاییواحد گرمسار

5جغرافیا-برنامه ریزي توریسمواحد گرمسار

5جغرافیا - انسانی گرایش شهريواحد گرمسار

5جغرافیا ـ انسانی(روستایی)واحد گرمسار

5جغرافیا و برنامه ریزي روستاییواحد گرمسار

5جغرافیا و برنامه ریزي روستایی - مدیریت توسعه پایدار روستاییواحد گرمسار

5جغرافیا و برنامه ریزي شهريواحد گرمسار

5جغرافیا و برنامه ریزي شهري - محیط زیست شهريواحد گرمسار



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5جغرافیا و برنامه ریزي گردشگريواحد گرمسار

واحد گرمسار

جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري - برنامه ریزي فضایی و مجتمع 

5هاي گردشگري

5جغرافیاي انسانیواحد گرمسار

5جغرافیاي انسانی - شهريواحد گرمسار

5جغرافیاي سیاسیواحد گرمسار

5جغرافیاي سیاسی - ژئوپلیتیکواحد گرمسار

5جغرافیاي سیاسی (آمایش و مدیریت سیاسی فضا)واحد گرمسار

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد گرمسار

5حسابداريواحد گرمسار

5حقوقواحد گرمسار

5حقوق جزا و جرم شناسیواحد گرمسار

5دبیري زبان انگلیسیواحد گرمسار

5روان شناسیواحد گرمسار

5روان شناسی بالینیواحد گرمسار

5روان شناسی تربیتیواحد گرمسار

5روان شناسی عمومیواحد گرمسار

5روانشناسیواحد گرمسار

5روانشناسی-صنعتی و سازمانیواحد گرمسار

5روانشناسی بالینیواحد گرمسار

5روانشناسی تربیتیواحد گرمسار

5روانشناسی عمومیواحد گرمسار

5زبان انگلیسیواحد گرمسار

5زبان و ادبیات عربواحد گرمسار

5زبان و ادبیات فارسی- ادبیات تطبیقیواحد گرمسار

5زبان و ادبیات فارسی- ادبیات مقاومتواحد گرمسار

5زبان و ادبیات فارسی - ادبیات پایداريواحد گرمسار

5زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی (فارسی - عربی)واحد گرمسار

5زبان وادبیات انگلیسیواحد گرمسار

5زبان وادبیات عربیواحد گرمسار

5زبان وادبیات فارسیواحد گرمسار

5ساخت و تولیدواحد گرمسار

5سخت افزار کامپیوترواحد گرمسار

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد گرمسار

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد گرمسار

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد گرمسار

5علمی کاربردي الکترونیکواحد گرمسار

5علمی کاربردي برق - الکترونیک وابزار دقیقواحد گرمسار

5علمی کاربردي برق - قدرتواحد گرمسار

5علمی کاربردي برق صنعتیواحد گرمسار

5علمی کاربردي حسابداريواحد گرمسار

5علمی کاربردي سخت افزارکامپیوترواحد گرمسار

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد گرمسار

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد گرمسار



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی کاربردي نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد گرمسار

5علوم اجتماعی - برنامه ریزي علوم اجتماعیواحد گرمسار

5علوم اجتماعی - پژوهشگري علوم اجتماعیواحد گرمسار

5علوم اجتماعی - مردم شناسیواحد گرمسار

5علوم اجتماعی -جامعه شناسیواحد گرمسار

5علوم تربیتیواحد گرمسار

5علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد گرمسار

5علوم تربیتی - مدیریت آموزشیواحد گرمسار

5علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد گرمسار

5علوم ورزشیواحد گرمسار

5عمرانواحد گرمسار

5فقه و حقوق اسالمیواحد گرمسار

5فقه و حقوق جزاواحد گرمسار

5فقه و حقوق خصوصیواحد گرمسار

5فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد گرمسار

5قدرت -الکتروتکنیکواحد گرمسار

5کاردان فنی الکترونیکواحد گرمسار

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد گرمسار

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد گرمسار

5کاردان فنی برق - مخابراتواحد گرمسار

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد گرمسار

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد گرمسار

5کاردانی حسابداريواحد گرمسار

5کاردانی فنی برقواحد گرمسار

5کاردانی فنی مخابراتواحد گرمسار

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد گرمسار

5کامپیوترواحد گرمسار

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد گرمسار

5کنترلواحد گرمسار

5مترجمی زبان انگلیسیواحد گرمسار

5مترجمی زبان عربیواحد گرمسار

5مدیریت آموزشیواحد گرمسار

5مدیریت آموزشیواحد گرمسار

5مدیریت بازرگانیواحد گرمسار

5مدیریت دولتیواحد گرمسار

5مدیریت صنعتیواحد گرمسار

5مدیریت مالیواحد گرمسار

5مدیریت وبرنامه ریزي آموزشیواحد گرمسار

5مردم شناسیواحد گرمسار

5مطالعات خانوادهواحد گرمسار

5مطالعات زنان- حقوق زن در اسالمواحد گرمسار

5مطالعات فرهنگیواحد گرمسار

5معماريواحد گرمسار



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مکانیک خودروواحد گرمسار

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد گرمسار

5مهندسی اجرایی عمرانواحد گرمسار

5مهندسی برقواحد گرمسار

5مهندسی برق- الکترونیکواحد گرمسار

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد گرمسار

5مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتالواحد گرمسار

5مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد گرمسار

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد گرمسار

5مهندسی برق - شبکه هاي مخابراتیواحد گرمسار

5مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد گرمسار

5مهندسی برق - کنترلواحد گرمسار

5مهندسی برق - مخابراتواحد گرمسار

5مهندسی برق - مخابرات سیستمواحد گرمسار

5مهندسی برق ـ قدرتواحد گرمسار

5مهندسی پزشکیواحد گرمسار

5مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد گرمسار

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد گرمسار

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد گرمسار

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد گرمسار

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد گرمسار

5مهندسی تکنولوژي سخت افزار کامپیوترواحد گرمسار

5مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزاري رایانهواحد گرمسار

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد گرمسار

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد گرمسار

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ساخت و تولیدواحد گرمسار

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد گرمسار

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد گرمسار

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد گرمسار

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد گرمسار

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد گرمسار

5مهندسی رباتیکواحد گرمسار

5مهندسی شهرسازيواحد گرمسار

5مهندسی عمرانواحد گرمسار

5مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد گرمسار

5مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي ارتباطی و کامپیوتريواحد گرمسار

5مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي کامپیوتريواحد گرمسار

5مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برقواحد گرمسار

5مهندسی فناوري شبکه هاي توزیع برقواحد گرمسار

5مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقواحد گرمسار

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد گرمسار

5مهندسی کامپیوترواحد گرمسار

5مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد گرمسار



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد گرمسار

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد گرمسار

5مهندسی کامپیوتر - شبکه هاي کامپیوتريواحد گرمسار

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد گرمسار

5مهندسی مکانیکواحد گرمسار

5مهندسی هسته اي - مهندسی راکتورواحد گرمسار

5مهندسی هوا فضاواحد گرمسار

5مهندسی هوا فضا - آیرودینامیکواحد گرمسار

5مهندسی هوا فضا - هوا فضاواحد گرمسار

5مهندسی هوافضا - آئرودینامیکواحد گرمسار

5نرم افزار کامپیوترواحد گرمسار

5نقشه برداريواحد گرمسار

5نقشه کشی صنعتیواحد گرمسار

5نقشه کشی عمومیواحد گرمسار

5نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد گرمسار

5حسابداريواحد گرمسار - محل تشکیل کالس مرکز ایوانکی

5مهندسی پزشکیواحد گرمسار - محل تشکیل کالس مرکز ایوانکی

5الکتروتکنیکواحد گرمی

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد گرمی

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد گرمی

5امور اداريواحد گرمی

5امور گمرکیواحد گرمی

5آموزش و پرورش ابتداییواحد گرمی

5تاسیساتواحد گرمی

5تاسیسات -تهویه مطبوعواحد گرمی

5تأسیسات -تبریدواحد گرمی

5تبریدواحد گرمی

5تربیت بدنیواحد گرمی

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد گرمی

5تربیت بدنی و علوم ورزشی- ورزش همگانیواحد گرمی

5تربیت بدنی و علوم ورزشی-بیومکانیک ورزشیواحد گرمی

5تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشیواحد گرمی

5تربیت بدنی و علوم ورزشی - رفتار حرکتیواحد گرمی

5تربیت بدنی و علوم ورزشی -فیزیولوژي ورزشیواحد گرمی

5تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد گرمی

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد گرمی

5تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد گرمی

5تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد گرمی

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد گرمی

5تکنولوژي تولیدات دامیواحد گرمی

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد گرمی

5حسابداريواحد گرمی

5حسابداري- مالیاتیواحد گرمی



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5حسابداري - حسابرسیواحد گرمی

5حسابداري -دولتیواحد گرمی

5حقوقواحد گرمی

5حقوق خصوصیواحد گرمی

5دینی وعربیواحد گرمی

5ریاضی کاربردي ـ آنالیز عدديواحد گرمی

5ریخته گريواحد گرمی

5زبان وادبیات فارسیواحد گرمی

5ساخت و تولیدواحد گرمی

5ساخت و تولید- قالبسازيواحد گرمی

5ساخت و تولید - ماشین ابزارواحد گرمی

5ساخت و تولید - ماشین افزارواحد گرمی

5ساختمانواحد گرمی

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد گرمی

5سازهواحد گرمی

5صنایع شیمیاییواحد گرمی

5صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییواحد گرمی

5صنایع فلزي - صنایع فلزيواحد گرمی

5طراحی و دوختواحد گرمی

5طراحی و دوخت - طراحی و دوختواحد گرمی

5علمی-کابردي ماشینهاي کشاورزي-مکانیسین ماشینهاي کشاورزيواحد گرمی

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد گرمی

5علمی - کاربردي تاسیسات - تبریدواحد گرمی

5علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعواحد گرمی

5علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارواحد گرمی

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد گرمی

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد گرمی

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد گرمی

5علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیواحد گرمی

5علمی کاربردي امور اداريواحد گرمی

5علمی کاربردي امور زراعی و باغی - تکنولوژي تولیدات زراعیواحد گرمی

5علمی کاربردي حسابداريواحد گرمی

5علمی کاربردي ساختمانواحد گرمی

5علمی کاربردي فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد گرمی

5علمی کاربردي گرافیک- گرافیکواحد گرمی

5علمی کاربردي معماريواحد گرمی

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد گرمی

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد گرمی

5علوم تجربیواحد گرمی

5علوم ورزشیواحد گرمی

5علوم ورزشی - علوم انسانی ورزشواحد گرمی

5علوم ورزشی - علوم زیستی ورزشواحد گرمی



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزشواحد گرمی

5علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزشواحد گرمی

5عمرانواحد گرمی

5فتوگرافیک گرافیکواحد گرمی

5فناوري اطالعات وارتباطاتواحد گرمی

5کاردانی امور زراعی و باغی - تکنولوژي تولیدات زراعیواحد گرمی

5کاردانی امور گمرکیواحد گرمی

5کاردان فنی الکترونیکواحد گرمی

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد گرمی

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد گرمی

5کاردان فنی صنایع اتومبیلواحد گرمی

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد گرمی

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد گرمی

5کاردان فنی مکانیک -صنایع اتومبیلواحد گرمی

ـ ساخت و تولیدواحد گرمی 5کاردان فنی مکانیک 

5کاردانی آموزش دینی و عربیواحد گرمی

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد گرمی

5کاردانی حسابداريواحد گرمی

5کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات (ICT)واحد گرمی

5کاردانی فنی برقواحد گرمی

5کاردانی فنی مکانیکواحد گرمی

5کاردانی مدیریت بازرگانیواحد گرمی

5کاردانی مدیریت گمرکیواحد گرمی

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد گرمی

5کارهاي عمومی ساختمانواحد گرمی

5کامپیوترواحد گرمی

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد گرمی

5گرافیک-گرافیکواحد گرمی

5ماشین هاي کشاورزيواحد گرمی

5متالورژيواحد گرمی

5متالورژي-ریخته گريواحد گرمی

5مدیریت اجراییواحد گرمی

5مدیریت بازرگانیواحد گرمی

5مدیریت دولتیواحد گرمی

5مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیواحد گرمی

5مدیریت دولتی - خط مشی گذاري عمومیواحد گرمی

5مدیریت صنعتیواحد گرمی

5مدیریت کسب و کار - رفتار سازمانی و منابع انسانیواحد گرمی

5مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد گرمی

5معماريواحد گرمی

5مکانیک خودروواحد گرمی

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد گرمی

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد گرمی

5مهندسی اجرایی عمرانواحد گرمی



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد گرمی

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد گرمی

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد گرمی

5مهندسی تکنولوژي حمل و نقل و ترافیک شهريواحد گرمی

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد گرمی

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد گرمی

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد گرمی

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد گرمی

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد گرمی

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد گرمی

5مهندسی حرفه اي معماريواحد گرمی

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد گرمی

5مهندسی عمرانواحد گرمی

5مهندسی عمران-خاكواحد گرمی

5مهندسی عمران-مهندسی آبواحد گرمی

5مهندسی عمران - سازهواحد گرمی

5مهندسی عمران -آبواحد گرمی

5مهندسی عمران -راهواحد گرمی

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد گرمی

5مهندسی فناوري عمران - حمل و نقل شهريواحد گرمی

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد گرمی

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد گرمی

5مهندسی کامپیوترواحد گرمی

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد گرمی

5مهندسی معماريواحد گرمی

5نرم افزار کامپیوترواحد گرمی

5نقشه برداريواحد گرمی

5نقشه برداري - نقشه برداريواحد گرمی

5نقشه کشی صنعتیواحد گرمی

5نقشه کشی عمومیواحد گرمی

5نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد گرمی

5نقشه کشی معماريواحد گرمی

5نقشه کشی معماري- معماريواحد گرمی

5هنرهاي تجسمی ـ نقاشیواحد گرمی

5حسابداريواحد گرمی - پردیس انگوت

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد گرمی - پردیس انگوت

5علمی کاربردي حسابداريواحد گرمی - پردیس انگوت

5علمی کاربردي عمران ـ سدوشبکهواحد گرمی - پردیس انگوت

5عمران - سد و شبکهواحد گرمی - پردیس انگوت

5کاردانی حسابداريواحد گرمی - پردیس انگوت

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد گرمی - پردیس انگوت

5معماريواحد گرمی - پردیس انگوت

5پرورش و مدیریت تولید طیورواحد گلپایگان

5تکنولوژي موادغذاییواحد گلپایگان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5حسابداريواحد گلپایگان

5حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد گلپایگان

5ساخت و تولیدواحد گلپایگان

5ساخت و تولید- قالبسازيواحد گلپایگان

5ساخت و تولید - ماشین ابزارواحد گلپایگان

5ساخت و تولید - ماشین افزارواحد گلپایگان

5سازهواحد گلپایگان

5علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارواحد گلپایگان

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد گلپایگان

5علمی کاربردي حسابداريواحد گلپایگان

5علمی کاربردي ساخت وتولید-قالبسازيواحد گلپایگان

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد گلپایگان

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد گلپایگان

5علوم دامیواحد گلپایگان

5علوم دامی - تغذیه دامواحد گلپایگان

5علوم دامی - تغذیه طیورواحد گلپایگان

5علوم دامی - فیزیولوژي دام و طیورواحد گلپایگان

5علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذاییواحد گلپایگان

5علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذاییواحد گلپایگان

5کاردانی تکنولوژي مواد غذاییواحد گلپایگان

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد گلپایگان

5کامپیوترواحد گلپایگان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد گلپایگان

5مکانیک خودروواحد گلپایگان

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد گلپایگان

5مهندسی اجرایی عمرانواحد گلپایگان

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد گلپایگان

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولیدواحد گلپایگان

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید-قالبسازيواحد گلپایگان

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد گلپایگان

5مهندسی تکنولوژي مخابرات - سوئیچ هاي شبکه ثابتواحد گلپایگان

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد گلپایگان

5مهندسی تولیدات دامیواحد گلپایگان

5مهندسی حرفه اي ساخت و تولیدواحد گلپایگان

5مهندسی حرفه اي علوم دامیواحد گلپایگان

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد گلپایگان

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد گلپایگان

5مهندسی علوم دامیواحد گلپایگان

5مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد گلپایگان

5مهندسی عمرانواحد گلپایگان

5مهندسی عمران - زلزلهواحد گلپایگان

5مهندسی عمران - سازهواحد گلپایگان

5مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد گلپایگان

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد گلپایگان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی فناوري ساخت و تولید - قالبسازيواحد گلپایگان

5مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برقواحد گلپایگان

5مهندسی فناوري شبکه هاي توزیع برقواحد گلپایگان

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد گلپایگان

5مهندسی کشاورزي - علوم دامیواحد گلپایگان

5مهندسی کشاورزي - علوم دامی گرایش تغذیه دامواحد گلپایگان

5مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد گلپایگان

5مهندسی کشاورزي -پرورش و مدیریت تولید طیورواحد گلپایگان

5مهندسی مکانیکواحد گلپایگان

5مهندسی مکانیک-حرارت و سیاالتواحد گلپایگان

5مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد گلپایگان

5مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدواحد گلپایگان

5مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت و سیاالتواحد گلپایگان

5مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد گلپایگان

5نرم افزار کامپیوترواحد گلپایگان

5الکترونیک عمومیواحد گناباد

5الکتروتکنیکواحد گناباد

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد گناباد

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد گناباد

5الکترونیکواحد گناباد

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد گناباد

5الهیات و معارف اسالمیواحد گناباد

5الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد گناباد

5آمارواحد گناباد

5آمار - آمار اجتماعی و اقتصاديواحد گناباد

5آمار اجتماعی و اقتصاديواحد گناباد

5آمار اقتصاديواحد گناباد

5آمار ریاضیواحد گناباد

5آمار و سنجش آموزشیواحد گناباد

5آمار و کاربردهاواحد گناباد

5آموزش دینی و عربیواحد گناباد

5آموزش زبان انگلیسیواحد گناباد

5برق - شبکه هاي انتقال و توزیعواحد گناباد

5پژوهش علوم اجتماعیواحد گناباد

5تاسیساتواحد گناباد

5تاسیسات -تهویه مطبوعواحد گناباد

5تأسیسات -تبریدواحد گناباد

5تربیت بدنی - مربیگريواحد گناباد

5تربیت بدنی -مدیریتواحد گناباد

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد گناباد

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد گناباد

5جامعه شناسیواحد گناباد

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد گناباد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5حسابداريواحد گناباد

5حقوقواحد گناباد

5حقوق خانوادهواحد گناباد

5دامپزشکیواحد گناباد

5دبیري الهیات و معارف اسالمیواحد گناباد

5ساخت و تولیدواحد گناباد

5ساخت و تولید- قالبسازيواحد گناباد

5ساخت و تولید - ماشین افزارواحد گناباد

5ساختمانواحد گناباد

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد گناباد

5سرامیکواحد گناباد

5سنجش و اندازه گیري (روانسنجی)واحد گناباد

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد گناباد

5علمی - کاربردي تاسیسات - تبریدواحد گناباد

5علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعواحد گناباد

5علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارواحد گناباد

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد گناباد

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد گناباد

5علمی کاربردي الکترونیکواحد گناباد

5علمی کاربردي برق-شبکه هاي انتقال توزیعواحد گناباد

5علمی کاربردي برق - الکترونیک وابزار دقیقواحد گناباد

5علمی کاربردي برق - قدرتواحد گناباد

5علمی کاربردي برق صنعتیواحد گناباد

5علمی کاربردي حسابداريواحد گناباد

5علمی کاربردي معماريواحد گناباد

5علوم اجتماعی - خدمات اجتماعیواحد گناباد

5علوم اجتماعی -جامعه شناسیواحد گناباد

5علوم تربیتی ـ آموزش و پرورش پیش دبستانیواحد گناباد

5علوم مهندسیواحد گناباد

5علوم مهندسی - ریاضی مهندسیواحد گناباد

5علوم ورزشیواحد گناباد

5عمرانواحد گناباد

5فقه و حقوق اسالمیواحد گناباد

5فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد گناباد

5قدرت -الکتروتکنیکواحد گناباد

5کاردانی دامپزشکیواحد گناباد

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد گناباد

5کاردان فنی برق - قدرتواحد گناباد

5کاردان فنی برق - مخابراتواحد گناباد

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد گناباد

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد گناباد

5کاردان فنی مخابراتواحد گناباد

5کاردان فنی مواد-سرامیکواحد گناباد

5کاردانی امور مالی و مالیاتیواحد گناباد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد گناباد

5کاردانی علوم ورزشیواحد گناباد

5کاردانی فنی برقواحد گناباد

5کاردانی فنی مخابراتواحد گناباد

5کاردانی مدیریت بازرگانیواحد گناباد

5کارهاي عمومی ساختمانواحد گناباد

5کامپیوترواحد گناباد

5کنترلواحد گناباد

5مخابراتواحد گناباد

5مددکاري اجتماعیواحد گناباد

5مدیریت بازرگانیواحد گناباد

5مطالعات خانوادهواحد گناباد

5معارف اسالمیواحد گناباد

5معارف اسالمی و حقوق گرایش حقوق خانوادهواحد گناباد

5معماريواحد گناباد

5مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکیواحد گناباد

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد گناباد

5مهندسی اجرایی عمرانواحد گناباد

5مهندسی برقواحد گناباد

5مهندسی برق- الکترونیکواحد گناباد

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد گناباد

5مهندسی برق- کنترل و سیستمواحد گناباد

5مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیکواحد گناباد

5مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد گناباد

5مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژيواحد گناباد

5مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستمهاي انرژي الکتریکیواحد گناباد

5مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتالواحد گناباد

5مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد گناباد

5مهندسی برق - سیستمهاي دیجیتالواحد گناباد

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد گناباد

5مهندسی برق - شبکه هاي انتقال و توزیعواحد گناباد

5مهندسی برق - قدرت گرایش الکترونیک قدرتواحد گناباد

5مهندسی برق - قدرت گرایش تکنولوژي فشار قويواحد گناباد

5مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد گناباد

5مهندسی برق - قدرت گرایش ماشین هاي الکتریکیواحد گناباد

5مهندسی برق - کنترلواحد گناباد

5مهندسی برق - مخابراتواحد گناباد

5مهندسی برق - مخابرات امن و رمز نگاريواحد گناباد

5مهندسی برق - مخابرات سیستمواحد گناباد

5مهندسی برق - مخابرات میدان و موجواحد گناباد

5مهندسی برق - مخابرات نوريواحد گناباد

5مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد گناباد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی برق ـ قدرتواحد گناباد

5مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد گناباد

واحد گناباد

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5انتقال

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد گناباد

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد گناباد

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد گناباد

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد گناباد

5مهندسی تکنولوژي بهره برداري نیروگاهواحد گناباد

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد گناباد

5مهندسی تکنولوژي راهسازيواحد گناباد

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد گناباد

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد گناباد

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد گناباد

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ساخت و تولیدواحد گناباد

5مهندسی تکنولوژي کنترل - فرآیندواحد گناباد

5مهندسی تکنولوژي مخابرات- انتقالواحد گناباد

5مهندسی تکنولوژي مخابرات- سوئیچواحد گناباد

5مهندسی تکنولوژي مخابرات - سوئیچ هاي شبکه ثابتواحد گناباد

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد گناباد

5مهندسی تکنولوژي مکانیک نیروگاهواحد گناباد

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد گناباد

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد گناباد

5مهندسی حرفه اي معماريواحد گناباد

5مهندسی عمرانواحد گناباد

5مهندسی فناوري اطالعاتواحد گناباد

5مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برقواحد گناباد

5مهندسی فناوري شبکه هاي توزیع برقواحد گناباد

5مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقواحد گناباد

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد گناباد

5مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد گناباد

5مهندسی کامپیوترواحد گناباد

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد گناباد

5مهندسی مکاترونیکواحد گناباد

5مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولیدواحد گناباد

واحد گناباد

مهندسی مکاترونیک گرایش ارتباطات جنبی انسان-ماشین-

5کامپیوتر

واحد گناباد

مهندسی مکاترونیک گرایش طراحی رباتها و سیستمهاي 

5مکاترونیکی

5مهندسی مکانیکواحد گناباد

5مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد گناباد

5نرم افزار کامپیوترواحد گناباد

5نقشه کشی معماري- معماريواحد گناباد

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد گنبدکاووس



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5امور اداريواحد گنبدکاووس

5آموزش ابتداییواحد گنبدکاووس

5آموزش زبان انگلیسیواحد گنبدکاووس

5آموزش و پرورش ابتداییواحد گنبدکاووس

5تاسیسات -تهویه مطبوعواحد گنبدکاووس

5تربیت بدنیواحد گنبدکاووس

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد گنبدکاووس

5تربیت بدنی - مربیگريواحد گنبدکاووس

5تربیت بدنی -مدیریتواحد گنبدکاووس

5تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد گنبدکاووس

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد گنبدکاووس

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد گنبدکاووس

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد گنبدکاووس

5حسابداريواحد گنبدکاووس

5حقوقواحد گنبدکاووس

5حقوق - حقوق ثبتیواحد گنبدکاووس

5حقوق بین المللواحد گنبدکاووس

5حقوق جزا و جرم شناسیواحد گنبدکاووس

5ریاضی - ریاضیات مالیواحد گنبدکاووس

5ریاضی کاربردي - ریاضی مالیواحد گنبدکاووس

5زبان وادبیات انگلیسیواحد گنبدکاووس

5ساختمانواحد گنبدکاووس

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد گنبدکاووس

5شیمی- کاربرديواحد گنبدکاووس

5شیمی کاربرديواحد گنبدکاووس

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد گنبدکاووس

5علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعواحد گنبدکاووس

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد گنبدکاووس

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد گنبدکاووس

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد گنبدکاووس

5علمی کاربردي امور اداريواحد گنبدکاووس

5علمی کاربردي حسابداريواحد گنبدکاووس

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد گنبدکاووس

5علوم تربیتی ـ آموزش و پرورش پیش دبستانیواحد گنبدکاووس

5علوم دامیواحد گنبدکاووس

5علوم قضاییواحد گنبدکاووس

5علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد گنبدکاووس

5علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذاییواحد گنبدکاووس

5علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذاییواحد گنبدکاووس

5علوم ورزشیواحد گنبدکاووس

5عمرانواحد گنبدکاووس

5کاردان فنی الکترونیکواحد گنبدکاووس

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد گنبدکاووس



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد گنبدکاووس

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد گنبدکاووس

5کاردانی حسابداريواحد گنبدکاووس

5کاردانی فنی برقواحد گنبدکاووس

5کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد گنبدکاووس

5کامپیوترواحد گنبدکاووس

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد گنبدکاووس

5مدیریت بازرگانیواحد گنبدکاووس

5مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد گنبدکاووس

5مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد گنبدکاووس

5مدیریت دولتیواحد گنبدکاووس

5مطالعات خانوادهواحد گنبدکاووس

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد گنبدکاووس

5مهندسی اجرایی عمرانواحد گنبدکاووس

5مهندسی برقواحد گنبدکاووس

5مهندسی برق- الکترونیکواحد گنبدکاووس

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد گنبدکاووس

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد گنبدکاووس

5مهندسی برق - کنترلواحد گنبدکاووس

5مهندسی برق ـ قدرتواحد گنبدکاووس

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد گنبدکاووس

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد گنبدکاووس

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد گنبدکاووس

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد گنبدکاووس

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد گنبدکاووس

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد گنبدکاووس

5مهندسی تکنولوژي متالورژي-ذوب فلزاتواحد گنبدکاووس

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد گنبدکاووس

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد گنبدکاووس

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد گنبدکاووس

5مهندسی حرفه اي معماريواحد گنبدکاووس

5مهندسی صنایعواحد گنبدکاووس

5مهندسی صنایع - مهندسی صنایعواحد گنبدکاووس

5مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد گنبدکاووس

5مهندسی عمرانواحد گنبدکاووس

5مهندسی عمران - سازهواحد گنبدکاووس

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد گنبدکاووس

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد گنبدکاووس

5مهندسی کامپیوترواحد گنبدکاووس

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد گنبدکاووس

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد گنبدکاووس

5مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد گنبدکاووس

5مهندسی متالورژي و مواد - متالورژي استخراجیواحد گنبدکاووس

5مهندسی مکانیکواحد گنبدکاووس



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی مواد و متالورژيواحد گنبدکاووس

5نرم افزار کامپیوترواحد گنبدکاووس

5نقشه کشی معماريواحد گنبدکاووس

5نقشه کشی معماري- معماريواحد گنبدکاووس

5الکترونیک عمومیواحد الرستان

5الکتروتکنیکواحد الرستان

5آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)واحد الرستان

5آب و هواشناسیواحد الرستان

5آب و هواشناسی - آب و هواشناسی کاربرديواحد الرستان

5آموزش زبان انگلیسیواحد الرستان

5آموزش و پرورش ابتداییواحد الرستان

5بیمهواحد الرستان

5تربیت بدنیواحد الرستان

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد الرستان

5تربیت بدنی - مربیگريواحد الرستان

5تربیت بدنی -مدیریتواحد الرستان

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد الرستان

5تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد الرستان

5تکنولوژي تولیدات دامیواحد الرستان

5جغرافیاواحد الرستان

5جغرافیا - طبیعی گرایش اقلیم شناسیواحد الرستان

5جغرافیا - طبیعی گرایش ژئومرفولوژيواحد الرستان

5جغرافیا و برنامه ریزي روستاییواحد الرستان

5جغرافیا و برنامه ریزي روستایی - برنامه ریزي کالبدي-فضاییواحد الرستان

5جغرافیا و برنامه ریزي شهريواحد الرستان

5جغرافیا و برنامه ریزي گردشگريواحد الرستان

5جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري - گردشگري شهريواحد الرستان

5جغرافیاطبیعی - ژئومورفولوژي، هیدرولوژيواحد الرستان

5جغرافیاي طبیعیواحد الرستان

5جغرافیاي طبیعی- ژئومورفولوژي در برنامه ریزي محیطیواحد الرستان

5جغرافیاي طبیعی-اقلیم شناسی در برنامه ریزي محیطیواحد الرستان

5جغرافیاي طبیعی - ژئومرفولوژيواحد الرستان

5جغرافیاي طبیعی -اقلیم شناسیواحد الرستان

5جوشکاريواحد الرستان

5حسابداريواحد الرستان

5حقوقواحد الرستان

5حقوق جزا و جرم شناسیواحد الرستان

5حقوق خصوصیواحد الرستان

5دامپزشکیواحد الرستان

5روابط بین المللواحد الرستان

5روابط سیاسی ( روابط دیپلماتیک )واحد الرستان

5روابط سیاسی در روابط دیپلماتیکواحد الرستان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5زبان وادبیات انگلیسیواحد الرستان

5ژئومورفولوژيواحد الرستان

5ژئومورفولوژي - برنامه ریزي محیطیواحد الرستان

5ژئومورفولوژي - ژئومورفولوژي و آمایش محیطواحد الرستان

5ژئومورفولوژي - هیدرو ژئومورفولوژي در برنامه ریزي محیطیواحد الرستان

5ساختمانواحد الرستان

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد الرستان

5سازهواحد الرستان

5سازه هاي هیدرولیکیواحد الرستان

5سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیاییواحد الرستان

واحد الرستان

سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی - سیستم اطالعات 

5جغرافیایی

واحد الرستان

سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی - مطالعات شهري و 

5روستایی

5طراحی شهريواحد الرستان

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد الرستان

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد الرستان

5علمی کاربردي حسابداريواحد الرستان

5علمی کاربردي عمران ـ سدوشبکهواحد الرستان

5علمی کاربردي معماريواحد الرستان

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد الرستان

5علوم سیاسیواحد الرستان

5علوم قضاییواحد الرستان

5علوم و مهندسی آب - سازه هاي آبیواحد الرستان

5علوم ورزشیواحد الرستان

5عمرانواحد الرستان

5فقه و حقوق خصوصیواحد الرستان

5فیزیولوژي ورزشیواحد الرستان

5فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی کاربرديواحد الرستان

5کاردانی فنی عمران - بتنواحد الرستان

5کاردان فنی عمران-پل سازي وابنیه فنیواحد الرستان

5کاردان فنی عمران -نقشه برداريواحد الرستان

5کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد الرستان

5کاردان فنی عمران ـ نقشه برداري ( ژئودزي)واحد الرستان

5کاردانی بیمهواحد الرستان

5کاردانی حسابداريواحد الرستان

5کاردانی علوم ورزشیواحد الرستان

5کاردانی فنی عمرانواحد الرستان

5کاردانی فنی مکانیکواحد الرستان

5کاردانی معماريواحد الرستان

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد الرستان

5کاردانی نقشه برداريواحد الرستان

5کارهاي عمومی ساختمانواحد الرستان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کامپیوترواحد الرستان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد الرستان

5مترجمی زبان انگلیسیواحد الرستان

5مدیریت دولتیواحد الرستان

5مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیواحد الرستان

5مدیریت دولتی-مدیریت تحولواحد الرستان

5مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد الرستان

5مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیواحد الرستان

5مدیریت صنعتیواحد الرستان

5مدیریت ورزشیواحد الرستان

5مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشیواحد الرستان

5مربی بهداشت مدارسواحد الرستان

5معماريواحد الرستان

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد الرستان

5مهندسی اجرایی عمرانواحد الرستان

5مهندسی آبیاريواحد الرستان

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد الرستان

5مهندسی تکنولوژي عمران- آب و فاضالبواحد الرستان

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد الرستان

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد الرستان

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد الرستان

5مهندسی تکنولوژي نقشه برداريواحد الرستان

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد الرستان

5مهندسی حرفه اي معماريواحد الرستان

5مهندسی شهرسازيواحد الرستان

5مهندسی صنایع - برنامه ریزي و تحلیل سیستمهاواحد الرستان

5مهندسی عمرانواحد الرستان

5مهندسی عمران-خاكواحد الرستان

5مهندسی عمران-مهندسی آبواحد الرستان

5مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد الرستان

5مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد الرستان

5مهندسی عمران - سازهواحد الرستان

5مهندسی عمران - سنجش از دورواحد الرستان

5مهندسی عمران - سیستم هاي اطالعات جغرافیاییواحد الرستان

5مهندسی عمران - مدیریت منابع آبواحد الرستان

5مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد الرستان

5مهندسی عمران - مهندسی سنجش از دور - جی آي اسواحد الرستان

5مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آبواحد الرستان

5مهندسی عمران - نقشه برداريواحد الرستان

5مهندسی عمران -آبواحد الرستان

5مهندسی عمران -راهواحد الرستان

5مهندسی عمران -سازه هاي هیدرولیکیواحد الرستان

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد الرستان

5مهندسی فناوري عمران - نقشه برداريواحد الرستان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی کامپیوترواحد الرستان

5مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد الرستان

5مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد الرستان

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد الرستان

5مهندسی کشاورزي -سازه هاي آبیواحد الرستان

5مهندسی معماريواحد الرستان

5مهندسی نقشه برداريواحد الرستان

5مهندسی نقشه برداري - سنجش از دورواحد الرستان

5نرم افزار کامپیوترواحد الرستان

5نقاشیواحد الرستان

5نقشه برداريواحد الرستان

5نقشه برداري - نقشه برداريواحد الرستان

5الکترونیک عمومیواحد المرد

5الکتروتکنیکواحد المرد

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد المرد

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد المرد

5الکترونیک - برق صنعتیواحد المرد

5ایمنی صنعتی و محیط کارواحد المرد

5آمار - آمار ریاضیواحد المرد

5آمار ریاضیواحد المرد

5آموزش ابتداییواحد المرد

5آموزش زبان انگلیسیواحد المرد

5آموزش و بهسازي منابع انسانیواحد المرد

5آموزش و پرورش ابتداییواحد المرد

5برنامه ریزي درسیواحد المرد

5تحقیقات آموزشیواحد المرد

5تربیت بدنیواحد المرد

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد المرد

5تربیت بدنی -مدیریتواحد المرد

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد المرد

5تربیت دبیر زبان انگلیسیواحد المرد

5تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد المرد

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد المرد

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد المرد

5تکنولوژي محیط زیستواحد المرد

5حسابداريواحد المرد

5حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد المرد

5حقوقواحد المرد

5حقوق عمومیواحد المرد

5دبیري زبان انگلیسیواحد المرد

5زبان و ادبیات فارسی - ادبیات کودك و نوجوانواحد المرد

5زبان وادبیات انگلیسیواحد المرد

5ساختمانواحد المرد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد المرد

5شناخت اندیشه هاي امام خمینی (ره)واحد المرد

5شیمی- کاربرديواحد المرد

5شیمی - شیمی پلیمرواحد المرد

5شیمی -شیمی آلیواحد المرد

5شیمی -شیمی تجزیهواحد المرد

5شیمی کاربرديواحد المرد

5صنایع - ایمنی صنعتیواحد المرد

5صنایع شیمیاییواحد المرد

5صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییواحد المرد

5صنایع فلزي - صنایع فلزيواحد المرد

5صنایع گازواحد المرد

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد المرد

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد المرد

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد المرد

5علمی - کاربردي صنایع شیمیایی - صنایع شیمیاییواحد المرد

5علمی - کاربردي صنایع فلزي - صنایع فلزيواحد المرد

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد المرد

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد المرد

5علمی کاربردي حسابداريواحد المرد

5علمی کاربردي گرافیک- گرافیکواحد المرد

5علمی کاربردي مترجمی خبر انگلیسیواحد المرد

5علمی کاربردي معماريواحد المرد

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد المرد

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد المرد

5علوم اسالمی -اندیشه سیاسی دراسالمواحد المرد

5علوم تربیتیواحد المرد

5علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد المرد

5علوم تربیتی - برنامه ریزي آموزشیواحد المرد

5علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد المرد

5علوم تربیتی -برنامه ریزي درسیواحد المرد

5علوم سیاسیواحد المرد

5علوم سیاسی - مسائل ایرانواحد المرد

5علوم ورزشیواحد المرد

5عمرانواحد المرد

5فتوگرافیک گرافیکواحد المرد

5فلسفه تعلیم و تربیتواحد المرد

5فلسفه تعلیم و تربیت - تعلیم و تربیت اسالمیواحد المرد

5فیزیولوژي ورزشی - تغذیه ورزشواحد المرد

5کاردان فنی شیمی - عملیات پتروشیمیواحد المرد

5کاردان فنی عمران -نقشه برداريواحد المرد

5کاردان فنی عملیات پتروشیمیواحد المرد

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد المرد

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد المرد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردانی حسابداريواحد المرد

5کاردانی صنایع - ایمنی صنعتیواحد المرد

5کاردانی علوم ورزشیواحد المرد

5کاردانی فنی عملیات پتروشیمیواحد المرد

5کاردانی فنی مکانیکواحد المرد

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد المرد

5کارشناسی حرفه اي گرافیک - تصویرسازيواحد المرد

5کامپیوترواحد المرد

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد المرد

5گرافیکواحد المرد

5گرافیک-گرافیکواحد المرد

5گرافیک - تصویر سازيواحد المرد

5مترجمی زبان انگلیسیواحد المرد

5مدیریت آموزشیواحد المرد

5مدیریت بازرگانیواحد المرد

5مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد المرد

5مدیریت بیمهواحد المرد

5مدیریت صنعتیواحد المرد

5مدیریت مالیواحد المرد

5مدیریت ورزشیواحد المرد

5مطالعات منطقه ايواحد المرد

5مطالعات منطقه اي - مطالعات ایرانواحد المرد

5مطالعات منطقه اي - مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقاواحد المرد

5معماريواحد المرد

5مکانیک خودروواحد المرد

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد المرد

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد المرد

5مهندسی اجرایی عمرانواحد المرد

5مهندسی اکتشاف نفتواحد المرد

5مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)واحد المرد

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد المرد

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد المرد

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد المرد

5مهندسی تکنولوژي جوشکاريواحد المرد

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد المرد

5مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیاییواحد المرد

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد المرد

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد المرد

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد المرد

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد المرد

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد المرد

5مهندسی حرفه اي ایمنی صنعتیواحد المرد

5مهندسی حرفه اي صنایع شیمیاییواحد المرد

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد المرد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی حرفه اي معماريواحد المرد

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد المرد

5مهندسی رباتیکواحد المرد

5مهندسی شیمیواحد المرد

5مهندسی شیمی - بهداشت، ایمنی و محیط زیستواحد المرد

5مهندسی شیمی - صنایع پاالیش ، پتروشیمی و گازواحد المرد

5مهندسی شیمی - طراحی فرآیندواحد المرد

5مهندسی شیمی - فرآوري و انتقال گازواحد المرد

5مهندسی شیمی ـ مهندسی فرآیندواحد المرد

5مهندسی شیمی گرایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست اچ اس ايواحد المرد

5مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد المرد

5مهندسی فرآوري و انتقال گازواحد المرد

5مهندسی فناوري اطالعاتواحد المرد

5مهندسی فناوري جوشواحد المرد

5مهندسی فناوري صنایع شیمیاییواحد المرد

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد المرد

5مهندسی کامپیوترواحد المرد

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد المرد

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد المرد

5مهندسی معماريواحد المرد

واحد المرد

مهندسی مکاترونیک گرایش طراحی رباتها و سیستمهاي 

5مکاترونیکی

5مهندسی مکانیکواحد المرد

5مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد المرد

5مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت و سیاالتواحد المرد

5مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد المرد

5مهندسی نفتواحد المرد

5مهندسی نفت - اکتشافواحد المرد

5مهندسی نفت - اکتشاف نفتواحد المرد

5مهندسی نفت - اکتشافاتواحد المرد

5مهندسی نفت - مخازن هیدروکربوريواحد المرد

5مهندسی نفت - مهندسی مخازن نفتواحد المرد

5مهندسی نفت (مخازن هیدروکربوري)واحد المرد

5نرم افزار کامپیوترواحد المرد

5نقشه برداريواحد المرد

5نقشه برداري - نقشه برداريواحد المرد

5نقشه کشی معماريواحد المرد

5نقشه کشی معماري- معماريواحد المرد

5الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد لبنان

5الهیات و معارف اسالمی - فلسفه و حکمت اسالمیواحد لبنان

5الهیات و معارف اسالمی - فلسفه و کالم اسالمیواحد لبنان

5برنامه ریزي درسیواحد لبنان

5حسابداريواحد لبنان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5حقوقواحد لبنان

5حقوق بین المللواحد لبنان

5حقوق جزا و جرم شناسیواحد لبنان

5حقوق خصوصیواحد لبنان

5حقوق عمومیواحد لبنان

5روابط بین المللواحد لبنان

5روانشناسی بالینیواحد لبنان

5روانشناسی تربیتیواحد لبنان

5روانشناسی عمومیواحد لبنان

5زبان و ادبیات عربواحد لبنان

5زبان وادبیات فارسیواحد لبنان

5شیمی -شیمی فیزیکواحد لبنان

5علوم اجتماعی -جامعه شناسیواحد لبنان

5علوم اقتصاديواحد لبنان

5علوم تربیتیواحد لبنان

5علوم تربیتی - برنامه ریزي آموزشیواحد لبنان

5علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد لبنان

5علوم تربیتی -برنامه ریزي درسیواحد لبنان

5علوم سیاسیواحد لبنان

5علوم قرآن و حدیثواحد لبنان

5علوم قرآن و حدیثواحد لبنان

5علوم قرآنیواحد لبنان

5فلسفه و حکمت اسالمیواحد لبنان

5مدیریت اجراییواحد لبنان

5مدیریت آموزشیواحد لبنان

5مدیریت آموزشیواحد لبنان

5مدیریت بازرگانیواحد لبنان

5مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد لبنان

5مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلیواحد لبنان

5مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللیواحد لبنان

5مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیکواحد لبنان

5مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمهواحد لبنان

5مدیریت بازرگانی - مدیریت تحولواحد لبنان

5مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد لبنان

5مدیریت دولتیواحد لبنان

5مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیواحد لبنان

5مدیریت دولتی- مدیریت نیروي انسانیواحد لبنان

5مدیریت دولتی-مدیریت تحولواحد لبنان

5مدیریت دولتی - تشکیالت و روشهاواحد لبنان

5مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیواحد لبنان

5مدیریت دولتی - مدیریت سیستمهاي اطالعاتیواحد لبنان

5مدیریت صنعتیواحد لبنان

5مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیاتواحد لبنان

5مدیریت صنعتی - تولیدواحد لبنان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مدیریت صنعتی - مالیواحد لبنان

5مدیریت وبرنامه ریزي آموزشیواحد لبنان

5مهندسی برق- الکترونیکواحد لبنان

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد لبنان

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد لبنان

5مهندسی برق - کنترلواحد لبنان

5مهندسی برق - مخابراتواحد لبنان

5مهندسی برق - مخابرات میدان و موجواحد لبنان

5مهندسی برق ـ قدرتواحد لبنان

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد لبنان

5مهندسی کشاورزي -زراعتواحد لبنان

5مهندسی معماريواحد لبنان

5مهندسی نقشه برداري - سیستم هاي اطالعات جغرافیایی (GIS)واحد لنجان

5الکتروتکنیکواحد لنجان

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد لنجان

5تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد لنجان

5تولید صنعتیواحد لنجان

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد لنجان

5حسابداريواحد لنجان

5ریخته گريواحد لنجان

5ساخت و تولیدواحد لنجان

5ساخت و تولید- قالبسازيواحد لنجان

5ساخت و تولید - ماشین ابزارواحد لنجان

5ساخت و تولید - ماشین افزارواحد لنجان

5ساختمانواحد لنجان

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد لنجان

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد لنجان

5علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارواحد لنجان

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد لنجان

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد لنجان

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد لنجان

5علمی کاربردي ساخت وتولید-قالبسازيواحد لنجان

5علمی کاربردي معماريواحد لنجان

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد لنجان

5علوم تجربیواحد لنجان

5عمرانواحد لنجان

5کاردانی فنی متالورژي - ریخته گريواحد لنجان

5کاردان فنی ریخته گريواحد لنجان

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد لنجان

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد لنجان

5کاردان فنی مواد-ریخته گريواحد لنجان

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد لنجان

5کارهاي عمومی ساختمانواحد لنجان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کامپیوترواحد لنجان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد لنجان

5متالورژي صنعتیواحد لنجان

5مخاطرات محیطیواحد لنجان

5مخاطرات محیطی - طبیعی و انسانیواحد لنجان

5مدیریت خانوادهواحد لنجان

5مدیریت خانواده - مدیریت خانوادهواحد لنجان

5معماريواحد لنجان

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد لنجان

5مهندسی اجرایی عمرانواحد لنجان

5مهندسی برقواحد لنجان

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد لنجان

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد لنجان

5مهندسی برق ـ قدرتواحد لنجان

واحد لنجان

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5مدیریت آي سی تی

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد لنجان

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد لنجان

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد لنجان

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولیدواحد لنجان

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد لنجان

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد لنجان

5مهندسی حرفه اي ساخت و تولیدواحد لنجان

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد لنجان

5مهندسی حرفه اي معماريواحد لنجان

5مهندسی صنایعواحد لنجان

5مهندسی صنایع - برنامه ریزي و تحلیل سیستمهاواحد لنجان

5مهندسی صنایع - بهینه سازي سیستم هاواحد لنجان

5مهندسی صنایع - تولید صنعتیواحد لنجان

5مهندسی صنایع - سیستم هاي کالنواحد لنجان

5مهندسی صنایع - سیستم هاي کالن اقتصادي و اجتماعیواحد لنجان

5مهندسی صنایع - سیستم هاي مالیواحد لنجان

5مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وريواحد لنجان

5مهندسی صنایع - لجستیک و زنجیره تامینواحد لنجان

5مهندسی صنایع - مهندسی صنایعواحد لنجان

5مهندسی صنایع - مهندسی لجستیک و زنجیره تأمینواحد لنجان

5مهندسی صنایع - مهندسی مالیواحد لنجان

5مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وريواحد لنجان

5مهندسی عمرانواحد لنجان

واحد لنجان

مهندسی عمران-مهندسی سیستمهاي اطالعات جغرافیایی ـ جی 

5آي اس

5مهندسی عمران - سازهواحد لنجان

5مهندسی عمران - سنجش از دورواحد لنجان

5مهندسی عمران - سیستم هاي اطالعات جغرافیاییواحد لنجان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی عمران - مهندسی سنجش از دور - جی آي اسواحد لنجان

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد لنجان

5مهندسی فناوري ساخت و تولیدواحد لنجان

5مهندسی فناوري ساخت و تولید - قالبسازيواحد لنجان

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد لنجان

5مهندسی کامپیوترواحد لنجان

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد لنجان

5مهندسی مالیواحد لنجان

5مهندسی متالورژي و مواد - متالورژي صنعتیواحد لنجان

5مهندسی مکانیکواحد لنجان

5مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد لنجان

5مهندسی مواد و متالورژيواحد لنجان

5مهندسی مواد و متالورژي - مهندسی متالورژيواحد لنجان

5مهندسی نقشه برداري - سنجش از دورواحد لنجان

5مهندسی نقشه برداري - سیستم اطالعات مکانیواحد لنجان

5نرم افزار کامپیوترواحد لنجان

5نقشه کشی معماري- معماريواحد لنجان

5تربیت بدنیواحد لنگرود

5تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد لنگرود

5حسابداريواحد لنگرود

5علمی کاربردي معماريواحد لنگرود

5کاردانی معماريواحد لنگرود

5مترجمی زبان انگلیسیواحد لنگرود

5مدیریت بازرگانیواحد لنگرود

5مدیریت مالیواحد لنگرود

5معماريواحد لنگرود

5مهندسی معماريواحد لنگرود

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد ماکو

5امور بانکیواحد ماکو

5امور گمرکیواحد ماکو

5آموزش زبان انگلیسیواحد ماکو

5آموزش علوم تجربیواحد ماکو

5بیوتکنولوژي کشاورزيواحد ماکو

5تاریخواحد ماکو

5تربیت بدنیواحد ماکو

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد ماکو

5تربیت بدنی - مربیگريواحد ماکو

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد ماکو

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد ماکو

5تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد ماکو

5ترویج و آموزش کشاورزيواحد ماکو

5ترویج و آموزش کشاورزي پایدارواحد ماکو

5تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد ماکو



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5حسابداريواحد ماکو

5حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد ماکو

5حقوقواحد ماکو

5حقوق خصوصیواحد ماکو

5دامپزشکیواحد ماکو

5زبان وادبیات انگلیسیواحد ماکو

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد ماکو

5شیمی کاربرديواحد ماکو

5صنایع غذاییواحد ماکو

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد ماکو

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد ماکو

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد ماکو

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد ماکو

5علمی کاربردي ارتباطات و فناوري اطالعات (آي سی تی)واحد ماکو

5علمی کاربردي حسابداريواحد ماکو

5علمی کاربردي معماريواحد ماکو

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد ماکو

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد ماکو

5علوم تجربیواحد ماکو

5علوم تربیتیواحد ماکو

5علوم قرآن و حدیثواحد ماکو

5علوم قضاییواحد ماکو

5علوم و فناوري نانو - نانو شیمیواحد ماکو

5علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد ماکو

5علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذاییواحد ماکو

5علوم و مهندسی صنایع غذایی - شیمی مواد غذاییواحد ماکو

5علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذاییواحد ماکو

5علوم و مهندسی صنایع غذایی - علوم مواد غذاییواحد ماکو

5علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذاییواحد ماکو

5علوم ورزشیواحد ماکو

5عمرانواحد ماکو

5کاردانی امور گمرکیواحد ماکو

5کاردانی دامپزشکیواحد ماکو

5کاردان فنی صنایع غذاییواحد ماکو

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد ماکو

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد ماکو

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد ماکو

5کاردانی حسابداريواحد ماکو

5کاردانی علوم ورزشیواحد ماکو

5کاردانی مدیریت گمرکیواحد ماکو

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد ماکو

5کامپیوترواحد ماکو

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد ماکو

5مدیریت اجراییواحد ماکو



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مدیریت امور بانکیواحد ماکو

5مدیریت امور گمرکیواحد ماکو

5مدیریت بازرگانیواحد ماکو

5مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد ماکو

5مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد ماکو

5مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد ماکو

5مدیریت بیمهواحد ماکو

5مدیریت صنعتیواحد ماکو

5مدیریت کسب و کار - رفتار سازمانی و منابع انسانیواحد ماکو

5مدیریت کشاورزيواحد ماکو

5مدیریت کشاورزي - مدیریت کشاورزيواحد ماکو

5معماريواحد ماکو

5مکانیک خودروواحد ماکو

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد ماکو

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد ماکو

5مهندسی اجرایی عمرانواحد ماکو

5مهندسی پلیمرواحد ماکو

5مهندسی پلیمر - پلیمرواحد ماکو

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد ماکو

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد ماکو

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد ماکو

5مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزاري رایانهواحد ماکو

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد ماکو

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد ماکو

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد ماکو

5مهندسی حرفه اي معماريواحد ماکو

5مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد ماکو

5مهندسی عمرانواحد ماکو

5مهندسی فضاي سبزواحد ماکو

5مهندسی کامپیوترواحد ماکو

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد ماکو

5مهندسی کشاورزي- بیوتکنولوژي کشاورزيواحد ماکو

5مهندسی کشاورزي - ترویج و آموزش کشاورزيواحد ماکو

5مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد ماکو

5مهندسی کشاورزي ـ مدیریت کشاورزيواحد ماکو

5نرم افزار کامپیوترواحد ماکو

5نقشه کشی معماري- معماريواحد ماکو

5مدیریت بازرگانیواحد ماکو - محل تشکیل کالس مرکز چالدران

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد ماکو - محل تشکیل کالس مرکز چالدران

5آموزش زبان انگلیسیواحد ماهشهر

5تربیت بدنیواحد ماهشهر

5جغرافیاواحد ماهشهر

5جغرافیا - انسانی گرایش روستاییواحد ماهشهر

5جغرافیا - انسانی گرایش شهريواحد ماهشهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5جغرافیا ـ انسانی(روستایی)واحد ماهشهر

5جغرافیا و برنامه ریزي روستاییواحد ماهشهر

5جغرافیا و برنامه ریزي شهريواحد ماهشهر

5جغرافیا و برنامه ریزي شهري - کاربري اراضی و ممیزي امالكواحد ماهشهر

5جغرافیاي انسانی - شهريواحد ماهشهر

5حسابداريواحد ماهشهر

5علمی کاربردي حسابداريواحد ماهشهر

5علمی کاربردي گرافیک- گرافیکواحد ماهشهر

5علمی کاربردي گرافیک -تصویرسازيواحد ماهشهر

5علمی کاربردي معماريواحد ماهشهر

5فتوگرافیک گرافیکواحد ماهشهر

5کاردانی حرفه اي تربیت بدنی _ مربیگري پایه بسکتبالواحد ماهشهر

5کاردانی حسابداريواحد ماهشهر

5کارشناسی حرفه اي گرافیک - تصویرسازيواحد ماهشهر

5گرافیکواحد ماهشهر

5گرافیک-گرافیکواحد ماهشهر

5گرافیک - تصویر سازيواحد ماهشهر

5مدیریت فناوري اطالعات - کسب و کار الکترونیکواحد ماهشهر

5معماريواحد ماهشهر

5مهندسی معماريواحد ماهشهر

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد ماهشهر- محل تشکیل کالس هندیجان

5ادبیات نمایشیواحد مبارکه

5الکتروتکنیکواحد مبارکه

5ایمنی صنعتی و محیط کارواحد مبارکه

5آمار - آمار ریاضیواحد مبارکه

5آمار ریاضیواحد مبارکه

5آموزش ریاضیواحد مبارکه

5آموزش علوم تجربیواحد مبارکه

5تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد مبارکه

5تعمیرات سخت افزار کامپیوترواحد مبارکه

5تکنولوژي محیط زیستواحد مبارکه

5دبیري علوم تجربیواحد مبارکه

5ریاضی - ریاضی کاربرديواحد مبارکه

5ریاضی - ریاضی محضواحد مبارکه

5ریاضی - ریاضیات مالیواحد مبارکه

5ریاضی کاربردي - بهینه سازيواحد مبارکه

5ریاضی کاربردي - ریاضی مالیواحد مبارکه

5ریاضی کاربردي ـ تحقیق در عملیاتواحد مبارکه

5ریاضی محضواحد مبارکه

5ریاضی محض-آنالیزواحد مبارکه

5ریاضی محض-جبرواحد مبارکه

5ریاضیات و کاربردهاواحد مبارکه

5سخت افزار کامپیوترواحد مبارکه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5صنایع - ایمنی صنعتیواحد مبارکه

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد مبارکه

5علمی - کاربردي مربی بهداشت مدارسواحد مبارکه

5علمی کاربردي برق صنعتیواحد مبارکه

5علمی کاربردي سخت افزارکامپیوترواحد مبارکه

5علمی کاربردي فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد مبارکه

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد مبارکه

5علوم تجربیواحد مبارکه

5علوم تصمیم و مهندسی دانشواحد مبارکه

5علوم کامپیوتر - علوم تصمیم و دانشواحد مبارکه

5علوم کامپیوتر - محاسبات علمیواحد مبارکه

5عمرانواحد مبارکه

5فیزیکواحد مبارکه

5فیزیک - حالت جامدواحد مبارکه

5کاردان فنی برق - قدرتواحد مبارکه

5کاردان فنی قدرتواحد مبارکه

5کاردان فنی مخابراتواحد مبارکه

5کاردان فنی مکانیک - تاسیساتواحد مبارکه

5کاردان فنی مکانیک تاسیساتواحد مبارکه

5کاردانی حرفه اي معماري _ معماري داخلیواحد مبارکه

5کاردانی سخت افزار کامپیوترواحد مبارکه

5کاردانی فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد مبارکه

5کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات (ICT)واحد مبارکه

5کاردانی فنی برقواحد مبارکه

5کاردانی فنی مکانیکواحد مبارکه

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد مبارکه

5کامپیوترواحد مبارکه

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد مبارکه

5مربی بهداشت مدارسواحد مبارکه

5معماريواحد مبارکه

5معماري داخلیواحد مبارکه

5مکانیک خودروواحد مبارکه

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد مبارکه

5مهندسی برقواحد مبارکه

5مهندسی برق- الکترونیکواحد مبارکه

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد مبارکه

5مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتالواحد مبارکه

5مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد مبارکه

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد مبارکه

5مهندسی برق - شبکه هاي مخابراتیواحد مبارکه

5مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد مبارکه

5مهندسی برق ـ قدرتواحد مبارکه

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد مبارکه

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد مبارکه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی تکنولوژي سخت افزار کامپیوترواحد مبارکه

5مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزاري رایانهواحد مبارکه

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد مبارکه

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ساخت و تولیدواحد مبارکه

5مهندسی تکنولوژي کنترل - فرآیندواحد مبارکه

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد مبارکه

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد مبارکه

5مهندسی حرفه اي ایمنی صنعتیواحد مبارکه

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد مبارکه

5مهندسی سیستمهاي اقتصادي - اجتماعیواحد مبارکه

5مهندسی صنایعواحد مبارکه

5مهندسی صنایع - سیستم هاي کالنواحد مبارکه

5مهندسی صنایع - سیستم هاي کالن اقتصادي و اجتماعیواحد مبارکه

5مهندسی صنایع - مهندسی صنایعواحد مبارکه

5مهندسی فناوري اطالعاتواحد مبارکه

5مهندسی فناوري اطالعات - طراحی و تولید نرم افزارواحد مبارکه

5مهندسی فناوري اطالعات - معماري سازمانیواحد مبارکه

5مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقواحد مبارکه

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد مبارکه

5مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد مبارکه

5مهندسی کامپیوترواحد مبارکه

5مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد مبارکه

5مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد مبارکه

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد مبارکه

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد مبارکه

5مهندسی مالیواحد مبارکه

5مهندسی مکاترونیکواحد مبارکه

5مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولیدواحد مبارکه

5مهندسی مکانیکواحد مبارکه

5نرم افزار کامپیوترواحد مبارکه

5نقشه کشی صنعتیواحد مبارکه

5استخراج معدنواحد محالت

5اکتشاف معدنواحد محالت

5الکترونیک عمومیواحد محالت

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد محالت

5الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد محالت

5امور بانکیواحد محالت

5ایران شناسی - ایران شناسی تاریخواحد محالت

5ایران شناسی - آداب و رسوم و میراث فرهنگیواحد محالت

5ایران شناسی - فرهنگ مردم، آداب و رسوم و میراث فرهنگیواحد محالت

5ایرانشناسی گرایش ایرانشناسی - تاریخواحد محالت

5آموزش زبان انگلیسیواحد محالت

5آموزش کودکان استثناییواحد محالت



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5باستان شناسیواحد محالت

5باستان شناسیواحد محالت

5تاریخواحد محالت

5تاریخ - اسناد و مدارك آرشیوي و نسخه شناسیواحد محالت

5تاریخ - تاریخ ایران باستانواحد محالت

5تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسالمواحد محالت

5تاریخ - تاریخ ایران دوره اسالمواحد محالت

5تاریخ - مطالعات آسیاي مرکزي و قفقازواحد محالت

5تاریخ - مطالعات خلیج فارسواحد محالت

5تاریخ -تاریخ اسالمواحد محالت

5تاریخ -تاریخ انقالب اسالمیواحد محالت

5تاریخ -تاریخ ایران اسالمیواحد محالت

5تاریخ -تاریخ عمومی جهانواحد محالت

5تاریخ انقالب اسالمیواحد محالت

5تحقیقات آموزشیواحد محالت

5تربیت بدنیواحد محالت

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد محالت

5تربیت بدنی - مربیگريواحد محالت

5تربیت بدنی و علوم ورزشی -فیزیولوژي ورزشیواحد محالت

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد محالت

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد محالت

5تربیت معلم آموزش ریاضیواحد محالت

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد محالت

5تکنولوژي معماريواحد محالت

5حسابداريواحد محالت

5حسابداري- مالیاتیواحد محالت

5حسابداري - حسابرسیواحد محالت

5حسابداري -دولتیواحد محالت

5حقوقواحد محالت

5حقوق بین المللواحد محالت

5حقوق جزا و جرم شناسیواحد محالت

5حقوق خصوصیواحد محالت

5دبیري تاریخواحد محالت

5راهنمایی و مشاورهواحد محالت

5راهنمایی و مشاوره - مشاورهواحد محالت

5روان شناسیواحد محالت

5روان شناسی عمومیواحد محالت

5روانشناسیواحد محالت

5روانشناسی - روانشناسی عمومیواحد محالت

5روانشناسی عمومیواحد محالت

5ریاضیواحد محالت

5زبان وادبیات انگلیسیواحد محالت

5زراعت واصالح نباتاتواحد محالت



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5زمین شناسیواحد محالت

5زمین شناسی - پترولوژيواحد محالت

5زمین شناسی - زمین شناسی اقتصاديواحد محالت

5زمین شناسی کاربرديواحد محالت

5زیست شناسی - علوم گیاهیواحد محالت

5زیست شناسی گیاهیواحد محالت

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد محالت

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد محالت

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد محالت

5علمی کاربردي اکتشاف معدنواحد محالت

5علمی کاربردي تولیدوبهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد محالت

5علمی کاربردي حسابداريواحد محالت

5علمی کاربردي حفاري اکتشافیواحد محالت

5علمی کاربردي سخت افزارکامپیوترواحد محالت

5علمی کاربردي معماريواحد محالت

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد محالت

5علمی کاربردي مهندسی معدنواحد محالت

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد محالت

5علوم تربیتیواحد محالت

5علوم تربیتی - آموزش و پرورش کودکان استثناییواحد محالت

5علوم تربیتی - آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنیواحد محالت

5علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد محالت

5علوم زمین - پترولوژيواحد محالت

5علوم زمین - زمین شناسی اقتصاديواحد محالت

5علوم زمین شناسی اقتصاديواحد محالت

5علوم و مهندسی باغبانیواحد محالت

5علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد محالت

5علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذاییواحد محالت

5علوم ورزشیواحد محالت

5عمرانواحد محالت

5فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد محالت

5فیزیولوژي ورزشیواحد محالت

5فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت ورزشی بالینیواحد محالت

5فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی عصبی - عضالنیواحد محالت

5فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی عصبی عضالنیواحد محالت

5فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی قلب و عروق و تنفسواحد محالت

5فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی کاربرديواحد محالت

5کاردانی فنی عمران - بتنواحد محالت

5کاردانی فنی معدنواحد محالت

5کاردان فنی استخراج معادن غیر ذغال سنگواحد محالت

5کاردان فنی جوشکاريواحد محالت

5کاردان فنی ساختمانهاي بتنیواحد محالت

5کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد محالت



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردان فنی معدن - استخراج معادن ذغال سنگواحد محالت

5کاردان فنی معدن - استخراج معادن غیر ذغال سنگواحد محالت

ـ استخراج معادل زغالسنگواحد محالت 5کاردان فنی معدن 

5کاردان فنی مکانیک -صنایع اتومبیلواحد محالت

5کاردان فنی مکانیک ـ جوشکاريواحد محالت

5کاردانی امور بانکیواحد محالت

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد محالت

5کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد محالت

5کاردانی حسابداريواحد محالت

5کاردانی علوم ورزشیواحد محالت

5کاردانی فنی کامپیوتر - سیستم هاي کامپیوتريواحد محالت

5کاردانی فنی مکانیکواحد محالت

5کاردانی مدیریت بازرگانیواحد محالت

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد محالت

5کامپیوترواحد محالت

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد محالت

5مترجمی زبان انگلیسیواحد محالت

5مدیریت امور بانکیواحد محالت

5مدیریت آموزشیواحد محالت

5مدیریت بازرگانیواحد محالت

5مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد محالت

5مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد محالت

5مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد محالت

5مدیریت صنعتیواحد محالت

5مدیریت وبرنامه ریزي آموزشیواحد محالت

5معدن- استخراج معدنواحد محالت

5معماريواحد محالت

5مکانیک خودروواحد محالت

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد محالت

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد محالت

5مهندسی اجرایی عمرانواحد محالت

5مهندسی استخراج معدنواحد محالت

5مهندسی اکتشاف نفتواحد محالت

5مهندسی برقواحد محالت

5مهندسی برق ـ قدرتواحد محالت

5مهندسی تکنولوژي استخراج معادن زیر زمینیواحد محالت

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد محالت

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد محالت

5مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزاري رایانهواحد محالت

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد محالت

5مهندسی تکنولوژي معدنواحد محالت

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد محالت

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد محالت

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد محالت



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد محالت

5مهندسی تولیدات گیاهی- باغبانیواحد محالت

5مهندسی تولیدات گیاهی - زراعتواحد محالت

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد محالت

5مهندسی حرفه اي معماريواحد محالت

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد محالت

5مهندسی حفاري و استخراج نفتواحد محالت

5مهندسی صنایعواحد محالت

5مهندسی صنایع - برنامه ریزي و تحلیل سیستمهاواحد محالت

5مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وريواحد محالت

5مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وريواحد محالت

5مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد محالت

5مهندسی عمرانواحد محالت

5مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد محالت

5مهندسی فناوري معدن - استخراج معادن زیرزمینیواحد محالت

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد محالت

5مهندسی کامپیوترواحد محالت

5مهندسی کامپیوتر- معماري سیستم هاي کامپیوتريواحد محالت

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد محالت

5مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد محالت

5مهندسی کشاورزي - علوم باغبانیواحد محالت

5مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد محالت

5مهندسی کشاورزي -علوم وصنایع غذایی- تکنولوژي مواد غذاییواحد محالت

5مهندسی معدنواحد محالت

5مهندسی معدن - استخراج معدنواحد محالت

5مهندسی معدن - استخراج مواد معدنیواحد محالت

5مهندسی معدن - اکتشاف معدنواحد محالت

5مهندسی معدن - اکتشاف مواد معدنیواحد محالت

5مهندسی معدن - مهندسی استخراج معدنواحد محالت

5مهندسی معدن - مهندسی اکتشاف معدنواحد محالت

5مهندسی معماريواحد محالت

5مهندسی نفتواحد محالت

5مهندسی نفت- حفاري و استخراج نفتواحد محالت

5مهندسی نفت - اکتشاف نفتواحد محالت

5مهندسی نفت - حفاري و استخراج نفتواحد محالت

5مهندسی نفت - مهندسی حفاري و استخراج نفتواحد محالت

5مهندسی ورزشواحد محالت

5نرم افزار کامپیوترواحد محالت

5اکتشاف معدنواحد مراغه

5الکتروتکنیکواحد مراغه

5الکترونیکواحد مراغه

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد مراغه

5آب زمین شناسیواحد مراغه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5آبشناسیواحد مراغه

5زمین شناسیواحد مراغه

5زمین شناسی-فسیل شناسی و چینه شناسیواحد مراغه

5زمین شناسی - تکتونیکواحد مراغه

5زمین شناسی -آب شناسیواحد مراغه

5زیست شناسی - سلولی و مولکولیواحد مراغه

5زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد مراغه

5زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولیواحد مراغه

5زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد مراغه

5زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولیواحد مراغه

5زیست شناسی سلولی و مولکولی-زیست فناوريواحد مراغه

5زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد مراغه

5زیست شناسی سلولی و مولکولی - بیوتکنولوژيواحد مراغه

5زیست شناسی سلولی و مولکولی ـ ژنتیکواحد مراغه

5زیست فناوريواحد مراغه

5ساخت و تولیدواحد مراغه

5ساخت و تولید- قالبسازيواحد مراغه

5ساخت و تولید - ماشین ابزارواحد مراغه

5ساخت و تولید - ماشین افزارواحد مراغه

5ساختمانواحد مراغه

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد مراغه

5سازهواحد مراغه

5سازه هاي هیدرولیکیواحد مراغه

5شیمی- کاربرديواحد مراغه

5شیمی -شیمی تجزیهواحد مراغه

5شیمی -شیمی کاربرديواحد مراغه

5شیمی کاربرديواحد مراغه

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد مراغه

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد مراغه

5علمی کاربردي اکتشاف معدنواحد مراغه

5علمی کاربردي عمران ـ سدوشبکهواحد مراغه

5علمی کاربردي معماريواحد مراغه

5علوم زمین - آب زمین شناسیواحد مراغه

5علوم زمین - چینه نگاري و دیرینه شناسیواحد مراغه

5عمرانواحد مراغه

5فتوگرافیک گرافیکواحد مراغه

5فیزیکواحد مراغه

5فیزیک - اختر شناسیواحد مراغه

5کاردان فنی الکترونیکواحد مراغه

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد مراغه

5کاردان فنی عمران - عمران روستاییواحد مراغه

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد مراغه

5کاردان فنی عمران -آب و فاضالبواحد مراغه

5کاردان فنی عمران روستاییواحد مراغه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد مراغه

5کاردانی فنی برقواحد مراغه

5کاردانی معماريواحد مراغه

5کارهاي عمومی ساختمانواحد مراغه

5مدیریت شهريواحد مراغه

5معماريواحد مراغه

5معماري سنتیواحد مراغه

5مکانیک خودروواحد مراغه

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد مراغه

5مهندسی اجرایی عمرانواحد مراغه

5مهندسی استخراج معدنواحد مراغه

5مهندسی اکتشاف نفتواحد مراغه

5مهندسی برق- الکترونیکواحد مراغه

5مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد مراغه

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد مراغه

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد مراغه

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد مراغه

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد مراغه

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید-قالبسازيواحد مراغه

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد مراغه

5مهندسی تکنولوژي عمران- آب و فاضالبواحد مراغه

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد مراغه

5مهندسی تکنولوژي عمران - آب و فاضالبواحد مراغه

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد مراغه

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد مراغه

5مهندسی تکنولوژي نقشه برداريواحد مراغه

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد مراغه

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد مراغه

5مهندسی حرفه اي معماريواحد مراغه

5مهندسی شهرسازيواحد مراغه

5مهندسی عمرانواحد مراغه

5مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد مراغه

5مهندسی عمران-خاكواحد مراغه

5مهندسی عمران-مهندسی آبواحد مراغه

5مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد مراغه

5مهندسی عمران - آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد مراغه

5مهندسی عمران - آب و فاضالبواحد مراغه

5مهندسی عمران - زلزلهواحد مراغه

5مهندسی عمران - سازهواحد مراغه

5مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد مراغه

5مهندسی عمران - مدیریت منابع آبواحد مراغه

5مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد مراغه

5مهندسی عمران - مهندسی زلزلهواحد مراغه

5مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد مراغه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آبواحد مراغه

5مهندسی عمران - نقشه برداريواحد مراغه

5مهندسی عمران -راهواحد مراغه

5مهندسی عمران -سازه هاي هیدرولیکیواحد مراغه

5مهندسی عمران -مکانیک خاك وپیواحد مراغه

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد مراغه

5مهندسی فناوري عمران - نقشه برداريواحد مراغه

5مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد مراغه

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد مراغه

5مهندسی معدنواحد مراغه

5مهندسی معدن - استخراج معدنواحد مراغه

5مهندسی معدن - اکتشاف معدنواحد مراغه

5مهندسی معماريواحد مراغه

5مهندسی مکانیکواحد مراغه

5مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد مراغه

5مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدواحد مراغه

5مهندسی نفتواحد مراغه

5مهندسی نفت - اکتشاف نفتواحد مراغه

5مهندسی نقشه برداريواحد مراغه

5میکروبیولوژي - میکروبیولوژي صنعتیواحد مراغه

5میکروبیولوژيواحد مراغه

5میکروبییولوژي - صنعتیواحد مراغه

5نرم افزار کامپیوترواحد مراغه

5نقشه کشی عمومیواحد مراغه

5نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد مراغه

5نقشه کشی معماريواحد مراغه

5نقشه کشی معماري- معماريواحد مراغه

5نمایش- کارگردانیواحد مراغه

5نمایش - ادبیات نمایشیواحد مراغه

5نمایش - بازیگريواحد مراغه

5هنرهاي نمایشیواحد مراغه

5هنرهاي نمایشی- بازیگريواحد مراغه

5هنرهاي نمایشی- کارگردانیواحد مراغه

5اقتصاد کشاورزيواحد مرند

5الکتروتکنیکواحد مرند

5امور دامی - تکنولوژي پرورش طیورواحد مرند

5امور زراعی و باغیواحد مرند

5امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیواحد مرند

5امور زراعی و باغی-تکنولوژي تولیدات زراعیواحد مرند

5برنامه ریزي شهريواحد مرند

5برنامه ریزي منطقه ايواحد مرند

5تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد مرند

5شهرسازيواحد مرند

5علمی کاربردي امورزراعی وباغی-تکنولوژي تولیدات باغیواحد مرند



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی کاربردي برق - قدرتواحد مرند

5علمی کاربردي تولیدوبهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد مرند

5علمی کاربردي خط تولید صنایع سرامیکواحد مرند

5علمی کاربردي صنایع پالستیکواحد مرند

5علمی کاربردي عمران-آب وفاضالبواحد مرند

5علمی کاربردي معماريواحد مرند

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد مرند

5علوم باغبانیواحد مرند

5علوم باغبانی-فیزیولوژي و اصالح گیاهان دارویی، ادویه اي و عطريواحد مرند

5علوم کامپیوترواحد مرند

5علوم و مهندسی باغبانیواحد مرند

5علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان داروییواحد مرند

5علوم و مهندسی خاكواحد مرند

5علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد مرند

5علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذاییواحد مرند

5عمرانواحد مرند

5کاردانی فنی عمران - بتنواحد مرند

5کاردان فنی الکترونیکواحد مرند

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد مرند

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد مرند

5کاردان فنی برق - مخابراتواحد مرند

5کاردان فنی عمران -آب و فاضالبواحد مرند

5کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد مرند

5کاردان فنی مواد-سرامیکواحد مرند

5کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد مرند

5کاردانی فنی برقواحد مرند

5کاردانی فنی عمرانواحد مرند

5کاردانی فنی مخابراتواحد مرند

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد مرند

5گیاه پزشکیواحد مرند

5گیاهپزشکیواحد مرند

واحد مرند

مدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري خاك - شیمی و حاصلخیزي 

5خاك

5معماريواحد مرند

5معماري داخلیواحد مرند

5مکانیک خودروواحد مرند

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد مرند

5مهندسی اجرایی عمرانواحد مرند

5مهندسی برقواحد مرند

5مهندسی پزشکیواحد مرند

5مهندسی پزشکی-بیومتریالواحد مرند

5مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد مرند

5مهندسی پزشکی - بیومکانیکواحد مرند



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

واحد مرند

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5سیستمهاي تحت شبکه

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد مرند

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد مرند

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد مرند

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد مرند

5مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیاییواحد مرند

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد مرند

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد مرند

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد مرند

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد مرند

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد مرند

5مهندسی تکنولوژي نقشه برداريواحد مرند

5مهندسی تولیدات گیاهیواحد مرند

5مهندسی حرفه اي صنایع شیمیاییواحد مرند

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد مرند

5مهندسی حرفه اي معماريواحد مرند

5مهندسی شهرسازيواحد مرند

5مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد مرند

5مهندسی عمرانواحد مرند

5مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد مرند

5مهندسی عمران - سازهواحد مرند

5مهندسی عمران - سنجش از دورواحد مرند

5مهندسی عمران - سیستم هاي اطالعات جغرافیاییواحد مرند

5مهندسی عمران - مهندسی سنجش از دور - جی آي اسواحد مرند

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد مرند

5مهندسی فضاي سبزواحد مرند

5مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقواحد مرند

5مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد مرند

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد مرند

واحد مرند

مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح 

5گیاهان دارویی، ادویه اي و عطري

5مهندسی کشاورزي - اقتصاد کشاورزيواحد مرند

5مهندسی کشاورزي - خاکشناسی گرایش شیمی و حاصلخیزي خاكواحد مرند

5مهندسی کشاورزي - علوم باغبانیواحد مرند

5مهندسی کشاورزي - علوم خاكواحد مرند

5مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد مرند

5مهندسی کشاورزي - گیاه پزشکیواحد مرند

5مهندسی کشاورزي -علوم خاك گرایش شیمی و حاصلخیزي خاكواحد مرند

5مهندسی ماشین هاي کشاورزيواحد مرند

5مهندسی متالورژي و مواد - سرامیکواحد مرند

5مهندسی معماريواحد مرند



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی مکانیکواحد مرند

5مهندسی نقشه برداري - سنجش از دورواحد مرند

5نرم افزار کامپیوترواحد مرند

5باستان شناسیواحد مرودشت

5علمی کاربردي شهرسازيواحد مرودشت

5علمی کاربردي معماريواحد مرودشت

5فتوگرافیک گرافیکواحد مرودشت

5کاردانی شهرسازيواحد مرودشت

5کاردانی فنی شهرسازيواحد مرودشت

5گرافیک - تصویر سازيواحد مرودشت

5مدیریت خدمات بهداشتی و درمانیواحد مرودشت

5مربی کودكواحد مرودشت

5معماريواحد مرودشت

5مهندسی معماريواحد مرودشت

5الکترونیک عمومیواحد مریوان

5الکتروتکنیکواحد مریوان

5الکتروتکنیک - الکترونیک عمومیواحد مریوان

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد مریوان

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد مریوان

5امور اداريواحد مریوان

5آموزش زبان انگلیسیواحد مریوان

5آموزش و پرورش ابتداییواحد مریوان

5برق - قدرت گرایش توزیعواحد مریوان

5تاسیساتواحد مریوان

5تاسیسات -تهویه مطبوعواحد مریوان

5تربیت بدنیواحد مریوان

5تربیت بدنی -مدیریتواحد مریوان

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد مریوان

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد مریوان

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد مریوان

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد مریوان

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد مریوان

5حسابداريواحد مریوان

5ساختمانواحد مریوان

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد مریوان

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد مریوان

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد مریوان

5علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعواحد مریوان

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد مریوان

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد مریوان

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد مریوان

5علمی کاربردي برق-قدرت گرایش توزیعواحد مریوان

5علمی کاربردي برق - قدرتواحد مریوان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی کاربردي حسابداريواحد مریوان

5علمی کاربردي فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد مریوان

5علمی کاربردي معماريواحد مریوان

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد مریوان

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد مریوان

5علوم تربیتیواحد مریوان

5علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد مریوان

5علوم و مهندسی شیالتواحد مریوان

5علوم ورزشیواحد مریوان

5عمرانواحد مریوان

5فناوري اطالعات وارتباطاتواحد مریوان

5فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستیواحد مریوان

5کاردان فنی برق - تاسیساتواحد مریوان

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد مریوان

5کاردان فنی عمران ـ نقشه برداري ( ژئودزي)واحد مریوان

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد مریوان

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد مریوان

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد مریوان

5کاردانی حسابداريواحد مریوان

5کاردانی علوم ورزشیواحد مریوان

5کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات (ICT)واحد مریوان

5کاردانی فنی برقواحد مریوان

5کاردانی فنی برق و تاسیساتواحد مریوان

5کاردانی فنی عمرانواحد مریوان

5کاردانی معماريواحد مریوان

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد مریوان

5کاردانی نقشه برداريواحد مریوان

5کامپیوترواحد مریوان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد مریوان

5معماريواحد مریوان

5مکانیک خودروواحد مریوان

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد مریوان

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد مریوان

5مهندسی اجرایی عمرانواحد مریوان

5مهندسی برقواحد مریوان

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد مریوان

5مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیکواحد مریوان

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد مریوان

5مهندسی برق ـ قدرتواحد مریوان

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد مریوان

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد مریوان

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد مریوان

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد مریوان

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید-قالبسازيواحد مریوان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد مریوان

5مهندسی تکنولوژي مخابرات- انتقالواحد مریوان

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد مریوان

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد مریوان

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد مریوان

5مهندسی تکنولوژي نقشه برداريواحد مریوان

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد مریوان

5مهندسی حرفه اي معماريواحد مریوان

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد مریوان

5مهندسی عمرانواحد مریوان

5مهندسی فناوري عمران - نقشه برداريواحد مریوان

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد مریوان

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد مریوان

5مهندسی کامپیوترواحد مریوان

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد مریوان

5مهندسی معماريواحد مریوان

5مهندسی مکانیکواحد مریوان

5نرم افزار کامپیوترواحد مریوان

5نقشه برداريواحد مریوان

5نقشه برداري - ژئودزيواحد مریوان

5نقشه برداري - نقشه برداريواحد مریوان

5نقشه کشی معماري- معماريواحد مریوان

5الکترونیک عمومیواحد مسجدسلیمان

5الکتروتکنیکواحد مسجدسلیمان

5الکترونیکواحد مسجدسلیمان

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد مسجدسلیمان

5ایمنی صنعتی و محیط کارواحد مسجدسلیمان

5آموزش ابتداییواحد مسجدسلیمان

5آموزش دینی و عربیواحد مسجدسلیمان

5آموزش زبان انگلیسیواحد مسجدسلیمان

5آموزش و پرورش ابتداییواحد مسجدسلیمان

5بهره برداري ازمنابع نفتواحد مسجدسلیمان

5تربیت بدنیواحد مسجدسلیمان

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد مسجدسلیمان

5تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد مسجدسلیمان

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد مسجدسلیمان

5تربیت دبیر زبان انگلیسیواحد مسجدسلیمان

5تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد مسجدسلیمان

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد مسجدسلیمان

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد مسجدسلیمان

5تربیت معلم قرآن مجیدواحد مسجدسلیمان

5تولید صنعتیواحد مسجدسلیمان

5حسابداريواحد مسجدسلیمان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد مسجدسلیمان

5دبیري زبان انگلیسیواحد مسجدسلیمان

5دینی وعربیواحد مسجدسلیمان

5روان شناسیواحد مسجدسلیمان

5روانشناسیواحد مسجدسلیمان

5زبان وادبیات انگلیسیواحد مسجدسلیمان

5ساخت و تولیدواحد مسجدسلیمان

5ساخت و تولید- قالبسازيواحد مسجدسلیمان

5ساختمانواحد مسجدسلیمان

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد مسجدسلیمان

5سخت افزار کامپیوترواحد مسجدسلیمان

5صنایع پالستیکواحد مسجدسلیمان

5صنایع شیمیاییواحد مسجدسلیمان

5صنایع فلزي - صنایع فلزيواحد مسجدسلیمان

5علم اطالعات و دانش شناسیواحد مسجدسلیمان

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد مسجدسلیمان

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد مسجدسلیمان

5علمی - کاربردي صنایع فلزي - صنایع فلزيواحد مسجدسلیمان

5علمی - کاربردي کتابداري و اطالع رسانیواحد مسجدسلیمان

5علمی - کاربردي مکانیک - تعمیرات نیروگاهواحد مسجدسلیمان

5علمی کاربردي تعمیر و نگهداري در صنعت سیمانواحد مسجدسلیمان

5علمی کاربردي حسابداريواحد مسجدسلیمان

5علمی کاربردي ساخت وتولید-قالبسازيواحد مسجدسلیمان

5علمی کاربردي صنایع پالستیکواحد مسجدسلیمان

5علمی کاربردي گرافیک- گرافیکواحد مسجدسلیمان

5علمی کاربردي معماريواحد مسجدسلیمان

5علمی کاربردي مکانیک ـ تعمیرات نیروگاههاواحد مسجدسلیمان

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد مسجدسلیمان

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد مسجدسلیمان

5علوم تربیتیواحد مسجدسلیمان

5علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد مسجدسلیمان

5علوم و صنایع غذاییواحد مسجدسلیمان

5علوم ورزشیواحد مسجدسلیمان

5عمرانواحد مسجدسلیمان

5قدرت -الکتروتکنیکواحد مسجدسلیمان

5کاردانی فنی مکانیک - ماشین آالت صنعت سیمانواحد مسجدسلیمان

5کاردان فنی الکترونیکواحد مسجدسلیمان

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد مسجدسلیمان

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد مسجدسلیمان

5کاردان فنی جوشکاريواحد مسجدسلیمان

5کاردان فنی عمران -آب و فاضالبواحد مسجدسلیمان

5کاردان فنی مکانیک ـ جوشکاريواحد مسجدسلیمان

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد مسجدسلیمان

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد مسجدسلیمان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردانی حسابداريواحد مسجدسلیمان

5کاردانی فنی برقواحد مسجدسلیمان

5کاردانی فنی برق _ الکتریک نیروگاهواحد مسجدسلیمان

5کاردانی فنی جوشکاريواحد مسجدسلیمان

5کاردانی فنی مکانیکواحد مسجدسلیمان

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد مسجدسلیمان

5کارشناسی حرفه اي علوم کتابداري و اطالع رسانیواحد مسجدسلیمان

5کامپیوترواحد مسجدسلیمان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد مسجدسلیمان

5کتابداريواحد مسجدسلیمان

5کتابداري واطالع رسانیواحد مسجدسلیمان

5گرافیک-گرافیکواحد مسجدسلیمان

5مالی - مهندسی مالیواحد مسجدسلیمان

5مدیریت - مدیریت مالیواحد مسجدسلیمان

5مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیواحد مسجدسلیمان

5مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد مسجدسلیمان

5مدیریت صنعتیواحد مسجدسلیمان

5مدیریت صنعتی - مالیواحد مسجدسلیمان

5مربی بهداشت مدارسواحد مسجدسلیمان

5مشاوره ـ مشاوره مدرسهواحد مسجدسلیمان

5مشاوره و راهنماییواحد مسجدسلیمان

5معماريواحد مسجدسلیمان

5مکانیک خودروواحد مسجدسلیمان

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد مسجدسلیمان

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد مسجدسلیمان

5مهندسی اجرایی عمرانواحد مسجدسلیمان

5مهندسی برقواحد مسجدسلیمان

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد مسجدسلیمان

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد مسجدسلیمان

5مهندسی تکنولوژي جوشکاريواحد مسجدسلیمان

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید-قالبسازيواحد مسجدسلیمان

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد مسجدسلیمان

5مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزاري رایانهواحد مسجدسلیمان

5مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیاییواحد مسجدسلیمان

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد مسجدسلیمان

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد مسجدسلیمان

5مهندسی حرفه اي ایمنی صنعتیواحد مسجدسلیمان

5مهندسی حرفه اي جوشواحد مسجدسلیمان

5مهندسی حرفه اي ساخت و تولیدواحد مسجدسلیمان

5مهندسی حرفه اي صنایع شیمیاییواحد مسجدسلیمان

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد مسجدسلیمان

5مهندسی حرفه اي معماريواحد مسجدسلیمان

5مهندسی شیمیواحد مسجدسلیمان

5مهندسی صنایعواحد مسجدسلیمان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی صنایع - برنامه ریزي و تحلیل سیستمهاواحد مسجدسلیمان

5مهندسی صنایع - تولید صنعتیواحد مسجدسلیمان

5مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وريواحد مسجدسلیمان

5مهندسی صنایع - مدیریت پروژهواحد مسجدسلیمان

5مهندسی صنایع - مهندسی صنایعواحد مسجدسلیمان

5مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وريواحد مسجدسلیمان

5مهندسی عمرانواحد مسجدسلیمان

5مهندسی فناوري جوشواحد مسجدسلیمان

5مهندسی فناوري ساخت و تولید - قالبسازيواحد مسجدسلیمان

5مهندسی فناوري صنایع شیمیاییواحد مسجدسلیمان

5مهندسی کامپیوترواحد مسجدسلیمان

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد مسجدسلیمان

5مهندسی معماريواحد مسجدسلیمان

5مهندسی نفتواحد مسجدسلیمان

5مهندسی نفت - بهره برداري از منابع نفتواحد مسجدسلیمان

5مهندسی نفت - مهندسی بهره برداري از منابع نفتواحد مسجدسلیمان

5مهندسی نفت -بهره برداري از منابع نفتواحد مسجدسلیمان

5مهندسی نفت ـ علمیات صنایع پتروشیمیواحد مسجدسلیمان

5نرم افزار کامپیوترواحد مسجدسلیمان

5نقشه کشی معماريواحد مسجدسلیمان

5نقشه کشی معماري- معماريواحد مسجدسلیمان

5الکترونیک عمومیواحد مشکین شهر

5الکتروتکنیکواحد مشکین شهر

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد مشکین شهر

5الکترونیکواحد مشکین شهر

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد مشکین شهر

5الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد مشکین شهر

5آموزش ابتداییواحد مشکین شهر

5آموزش علوم تجربیواحد مشکین شهر

5آموزش و پرورش ابتداییواحد مشکین شهر

5تربیت بدنیواحد مشکین شهر

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد مشکین شهر

5تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد مشکین شهر

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد مشکین شهر

5تربیت دبیر زبان و ادبیات فارسیواحد مشکین شهر

5تربیت معلم آموزش ریاضیواحد مشکین شهر

5تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد مشکین شهر

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد مشکین شهر

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد مشکین شهر

5حسابداريواحد مشکین شهر

5حفاظت و مرمت آثار تاریخیواحد مشکین شهر

5حفاظت و مرمت بناهاي تاریخیواحد مشکین شهر

5دبیري زبان وادبیات فارسیواحد مشکین شهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5دبیري علوم تجربیواحد مشکین شهر

5ریاضیواحد مشکین شهر

5زبان وادبیات عربیواحد مشکین شهر

5زمین شناسیواحد مشکین شهر

5ساختمانواحد مشکین شهر

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد مشکین شهر

5سازهواحد مشکین شهر

5عکاسیواحد مشکین شهر

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد مشکین شهر

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد مشکین شهر

5علمی - کاربردي عمران - امور پیمانهاواحد مشکین شهر

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد مشکین شهر

5علمی - کاربردي مربی بهداشت مدارسواحد مشکین شهر

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد مشکین شهر

5علمی کاربردي امورزراعی وباغی-تکنولوژي تولیدات باغیواحد مشکین شهر

5علمی کاربردي حسابداريواحد مشکین شهر

5علمی کاربردي معماريواحد مشکین شهر

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد مشکین شهر

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد مشکین شهر

5علوم تجربیواحد مشکین شهر

5علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد مشکین شهر

5علوم ورزشیواحد مشکین شهر

5عمرانواحد مشکین شهر

5کاردان فنی استخراج معادن غیر ذغال سنگواحد مشکین شهر

5کاردان فنی الکترونیکواحد مشکین شهر

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد مشکین شهر

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد مشکین شهر

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد مشکین شهر

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد مشکین شهر

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد مشکین شهر

5کاردانی حسابداريواحد مشکین شهر

5کاردانی فنی برقواحد مشکین شهر

5کاردانی فنی عمرانواحد مشکین شهر

5کاردانی معماريواحد مشکین شهر

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد مشکین شهر

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد مشکین شهر

5کودکیاري -مربی بهداشت مدارسواحد مشکین شهر

5مدیریت بازرگانیواحد مشکین شهر

5مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد مشکین شهر

5مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیواحد مشکین شهر

5مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد مشکین شهر

5مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیواحد مشکین شهر

5مدیریت صنعتیواحد مشکین شهر

5مدیریت صنعتی کاربرديواحد مشکین شهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مربی بهداشت مدارسواحد مشکین شهر

5مربی بهداشت مدارسواحد مشکین شهر

5معماريواحد مشکین شهر

5مکانیک خودروواحد مشکین شهر

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد مشکین شهر

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد مشکین شهر

5مهندسی اجرایی عمرانواحد مشکین شهر

5مهندسی برقواحد مشکین شهر

5مهندسی برق ـ قدرتواحد مشکین شهر

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد مشکین شهر

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد مشکین شهر

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد مشکین شهر

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد مشکین شهر

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد مشکین شهر

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد مشکین شهر

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد مشکین شهر

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد مشکین شهر

5مهندسی حرفه اي معماريواحد مشکین شهر

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد مشکین شهر

5مهندسی عمرانواحد مشکین شهر

5مهندسی عمران-خاكواحد مشکین شهر

5مهندسی عمران - سازهواحد مشکین شهر

5مهندسی عمران -آبواحد مشکین شهر

5مهندسی عمران -راهواحد مشکین شهر

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد مشکین شهر

5مهندسی معماريواحد مشکین شهر

5نرم افزار کامپیوترواحد مشکین شهر

5نقشه کشی معماري- معماريواحد مشکین شهر

5علمی - کاربردي مربی بهداشت مدارسواحد مشکین شهر - پردیس الهرود

5مربی بهداشت مدارسواحد مشکین شهر - پردیس الهرود

5نقشه برداريواحد مشکین شهر - پردیس الهرود

5آموزش و پرورش ابتداییواحد مشهد - محل تشکیل کالس مرکز سرخس

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد مشهد - محل تشکیل کالس مرکز سرخس

5حقوقواحد مشهد - محل تشکیل کالس مرکز سرخس

5ساخت و تولیدواحد مشهد - محل تشکیل کالس مرکز سرخس

5صنایع فلزي - صنایع فلزيواحد مشهد - محل تشکیل کالس مرکز سرخس

5مهندسی حرفه اي ساخت و تولیدواحد مشهد - محل تشکیل کالس مرکز سرخس

5مهندسی فناوري ساخت و تولید - قالبسازيواحد مشهد - محل تشکیل کالس مرکز سرخس

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد مشهد - محل تشکیل کالس مرکز فریمان

5حسابداريواحد مشهد - محل تشکیل کالس مرکز فریمان

5حقوقواحد مشهد - محل تشکیل کالس مرکز فریمان

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد مشهد - محل تشکیل کالس مرکز فریمان

5مهندسی اجرایی عمرانواحد مشهد - محل تشکیل کالس مرکز فریمان

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد مشهد - محل تشکیل کالس مرکز فریمان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

واحد مشهد - محل تشکیل کالس مجتمع بین المللی دانشگاه 

5اقتصاد کشاورزيآزاد اسالمی خراسان

واحد مشهد - محل تشکیل کالس مجتمع بین المللی دانشگاه 

5حسابداريآزاد اسالمی خراسان

واحد مشهد - محل تشکیل کالس مجتمع بین المللی دانشگاه 

5حقوقآزاد اسالمی خراسان

واحد مشهد - محل تشکیل کالس مجتمع بین المللی دانشگاه 

5زیست شناسی سلولی و مولکولیآزاد اسالمی خراسان

واحد مشهد - محل تشکیل کالس مجتمع بین المللی دانشگاه 

5شیمی کاربرديآزاد اسالمی خراسان

واحد مشهد - محل تشکیل کالس مجتمع بین المللی دانشگاه 

5شیمی محضآزاد اسالمی خراسان

واحد مشهد - محل تشکیل کالس مجتمع بین المللی دانشگاه 

5علوم و مهندسی صنایع غذاییآزاد اسالمی خراسان

واحد مشهد - محل تشکیل کالس مجتمع بین المللی دانشگاه 

5مدیریت دولتیآزاد اسالمی خراسان

واحد مشهد - محل تشکیل کالس مجتمع بین المللی دانشگاه 

5مهندسی صنایعآزاد اسالمی خراسان

واحد مشهد - محل تشکیل کالس مجتمع بین المللی دانشگاه 

5مهندسی عمرانآزاد اسالمی خراسان

واحد مشهد - محل تشکیل کالس مجتمع بین المللی دانشگاه 

5مهندسی فضاي سبزآزاد اسالمی خراسان

واحد مشهد - محل تشکیل کالس مجتمع بین المللی دانشگاه 

5مهندسی کامپیوترآزاد اسالمی خراسان

واحد مشهد - محل تشکیل کالس مجتمع بین المللی دانشگاه 

5مهندسی معماريآزاد اسالمی خراسان

واحد مشهد - محل تشکیل کالس مجتمع بین المللی دانشگاه 

5مهندسی مکانیکآزاد اسالمی خراسان

واحد مشهد - محل تشکیل کالس مجتمع بین المللی دانشگاه 

5مهندسی مواد و متالورژيآزاد اسالمی خراسان

واحد مشهد - محل تشکیل کالس مجتمع بین المللی دانشگاه 

5میکروبیولوژيآزاد اسالمی خراسان

5الهیات و معارف اسالمی - علوم قرآن و حدیثواحد مالرد

5تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد مالرد

5حسابداريواحد مالرد

5حقوقواحد مالرد

5حقوق - حقوق ثبتیواحد مالرد

5حقوق خصوصیواحد مالرد

5روابط بین المللواحد مالرد

5روان شناسیواحد مالرد

5روان شناسی عمومیواحد مالرد

5روانشناسیواحد مالرد

5روانشناسی عمومیواحد مالرد

5ریاضی محض-آنالیزواحد مالرد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5ریاضی محض-جبرواحد مالرد

5ریاضی محض - هندسه - توپولوژيواحد مالرد

5زیست شناسی- عمومیواحد مالرد

5زیست شناسی سلولی و مولکولی-زیست فناوريواحد مالرد

5زیست فناوريواحد مالرد

5شیمی -شیمی کاربرديواحد مالرد

5طراحی صنعتیواحد مالرد

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد مالرد

5علوم قرآن و حدیثواحد مالرد

5فلسفه و حکمت اسالمیواحد مالرد

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد مالرد

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد مالرد

5کاردانی حسابداريواحد مالرد

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد مالرد

5کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد مالرد

5مترجمی زبان انگلیسیواحد مالرد

5مدیریت مالیواحد مالرد

5مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشیواحد مالرد

5مهندسی اجرایی عمرانواحد مالرد

5مهندسی عمرانواحد مالرد

5مهندسی عمران - زلزلهواحد مالرد

5مهندسی عمران - مهندسی حمل و نقلواحد مالرد

5مهندسی عمران - مهندسی زلزلهواحد مالرد

5مهندسی عمران ـ حمل و نقلواحد مالرد

5مهندسی فناوري اطالعات - تجارت الکترونیکیواحد مالرد

5مهندسی فناوري عمران - حمل و نقل شهريواحد مالرد

5مهندسی کامپیوترواحد مالرد

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد مالرد

5مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعیواحد مالرد

5مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکزواحد مالرد

5نرم افزار کامپیوترواحد مالرد

5الکترونیک عمومیواحد مالیر

5الکتروتکنیکواحد مالیر

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد مالیر

5الکتروتکنیک - الکترونیک عمومیواحد مالیر

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد مالیر

5الکترونیکواحد مالیر

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد مالیر

5الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد مالیر

5امور بانکیواحد مالیر

5ایمنی صنعتی و محیط کارواحد مالیر

5آب و هواشناسیواحد مالیر

5آموزش ابتداییواحد مالیر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5آموزش زبان انگلیسیواحد مالیر

5آموزش و پرورش ابتداییواحد مالیر

5تربیت کودكواحد مالیر

5تربیت بدنیواحد مالیر

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد مالیر

5تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد مالیر

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد مالیر

5تربیت دبیر زبان انگلیسیواحد مالیر

5تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد مالیر

5تربیت معلم آموزش ریاضیواحد مالیر

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد مالیر

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد مالیر

5تربیت معلم تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد مالیر

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد مالیر

5جغرافیا-برنامه ریزي توریسمواحد مالیر

5جغرافیا - انسانی گرایش شهريواحد مالیر

5جغرافیا - طبیعی گرایش اقلیم شناسیواحد مالیر

5جغرافیا و برنامه ریزي شهريواحد مالیر

5جغرافیا و برنامه ریزي شهري - آمایش شهريواحد مالیر

5جغرافیا و برنامه ریزي شهري - برنامه ریزي مسکنواحد مالیر

5جغرافیا و برنامه ریزي شهري - بهسازي و نوسازي شهريواحد مالیر

5جغرافیا و برنامه ریزي شهري - محیط زیست شهريواحد مالیر

5جغرافیا و برنامه ریزي گردشگريواحد مالیر

واحد مالیر

جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري - برنامه ریزي فضایی مجتمع 

5هاي گردشگري

واحد مالیر

جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري - برنامه ریزي فضایی و مجتمع 

5هاي گردشگري

واحد مالیر

جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري - برنامه ریزي گردشگري منطقه 

5اي

5جغرافیاي انسانیواحد مالیر

5جغرافیاي انسانی - شهريواحد مالیر

5جغرافیاي طبیعیواحد مالیر

5جغرافیاي طبیعی -اقلیم شناسیواحد مالیر

5حسابداريواحد مالیر

5حسابداري - حسابرسیواحد مالیر

5حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد مالیر

5حقوقواحد مالیر

5حقوق - حقوق ثبتیواحد مالیر

5دبیري زبان انگلیسیواحد مالیر

5روان شناسیواحد مالیر

5روان شناسی اسالمی - روان شناسی مثبت گراواحد مالیر

5روان شناسی تربیتیواحد مالیر

5روانشناسیواحد مالیر

5روانشناسی - روانشناسی عمومیواحد مالیر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5روانشناسی اسالمی - روانشناسی مثبت گراواحد مالیر

5روانشناسی تربیتیواحد مالیر

5روانشناسی عمومیواحد مالیر

5ریاضیواحد مالیر

5ریاضی - ریاضی کاربرديواحد مالیر

5ریاضی - ریاضیات مالیواحد مالیر

5ریاضی کاربردي - ریاضی مالیواحد مالیر

5ریاضی کاربردي ـ تحقیق در عملیاتواحد مالیر

5ریاضیات و کاربردهاواحد مالیر

5زبان وادبیات فارسیواحد مالیر

5زیست شناسیواحد مالیر

5زیست شناسی- عمومیواحد مالیر

5زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد مالیر

5ساختمانواحد مالیر

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد مالیر

5شیمی- محضواحد مالیر

5شیمی محضواحد مالیر

5صنایع چوب و مبلمانواحد مالیر

5طراحی و دوختواحد مالیر

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد مالیر

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد مالیر

5علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیواحد مالیر

5علمی کاربردي الکترونیکواحد مالیر

5علمی کاربردي حسابداريواحد مالیر

5علمی کاربردي ساختمانواحد مالیر

5علمی کاربردي معماريواحد مالیر

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد مالیر

5علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد مالیر

5علوم ورزشیواحد مالیر

5عمرانواحد مالیر

5فتوگرافیک گرافیکواحد مالیر

5فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد مالیر

5قدرت -الکتروتکنیکواحد مالیر

5کاردانی فنی عمران - بتنواحد مالیر

5کاردان فنی عمران-زیرسازي راهواحد مالیر

5کاردان فنی عمران - روسازي راهواحد مالیر

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد مالیر

5کاردان فنی عمران -آب و فاضالبواحد مالیر

5کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد مالیر

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد مالیر

5کاردانی امور بانکیواحد مالیر

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد مالیر

5کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد مالیر

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد مالیر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردانی حسابداريواحد مالیر

5کاردانی فنی عمران - راهسازيواحد مالیر

5کاردانی مدیریت بازرگانیواحد مالیر

5کاردانی معماريواحد مالیر

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد مالیر

5کارهاي عمومی ساختمانواحد مالیر

5کامپیوترواحد مالیر

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد مالیر

5مترجمی زبان انگلیسیواحد مالیر

5مدیریت امور بانکیواحد مالیر

5مدیریت بازرگانیواحد مالیر

5مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد مالیر

5مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلیواحد مالیر

5مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللیواحد مالیر

5مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد مالیر

5مدیریت بازرگانی - کارآفرینیواحد مالیر

5مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیکواحد مالیر

5مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمهواحد مالیر

5مدیریت بازرگانی - مدیریت تحولواحد مالیر

5مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد مالیر

5مدیریت دولتیواحد مالیر

5مدیریت دولتی-مدیریت تحولواحد مالیر

5مدیریت صنعتیواحد مالیر

5مشاورهواحد مالیر

5معماريواحد مالیر

5مکانیک خودروواحد مالیر

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد مالیر

5مهندسی اجرایی عمرانواحد مالیر

5مهندسی برقواحد مالیر

5مهندسی برق- الکترونیکواحد مالیر

5مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیکواحد مالیر

5مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتالواحد مالیر

5مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد مالیر

5مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد مالیر

واحد مالیر

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5سیستمهاي تحت شبکه

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد مالیر

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد مالیر

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد مالیر

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد مالیر

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد مالیر

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد مالیر

5مهندسی حرفه اي ایمنی صنعتیواحد مالیر

5مهندسی حرفه اي صنایع چوب و مبلمانواحد مالیر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد مالیر

5مهندسی حرفه اي معماريواحد مالیر

5مهندسی شهرسازيواحد مالیر

5مهندسی صنایعواحد مالیر

5مهندسی صنایع - برنامه ریزي و تحلیل سیستمهاواحد مالیر

5مهندسی صنایع - سیستم هاي مالیواحد مالیر

5مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وريواحد مالیر

5مهندسی صنایع - مهندسی مالیواحد مالیر

5مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وريواحد مالیر

5مهندسی طراحی محیط زیستواحد مالیر

5مهندسی عمرانواحد مالیر

5مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد مالیر

5مهندسی عمران - سازهواحد مالیر

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد مالیر

5مهندسی فضاي سبزواحد مالیر

5مهندسی فناوري اطالعاتواحد مالیر

5مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي ارتباطی و کامپیوتريواحد مالیر

5مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي کامپیوتريواحد مالیر

5مهندسی کامپیوترواحد مالیر

5مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد مالیر

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد مالیر

5مهندسی کامپیوتر - شبکه هاي کامپیوتريواحد مالیر

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد مالیر

واحد مالیر

مهندسی کشاورزي-مهندسی فضاي سبز گرایش گیاهان زینتی در 

5منظر

5مهندسی کشاورزي - کشاورزي اکولوژیک (اگرواکولوژي)واحد مالیر

5مهندسی مالیواحد مالیر

5مهندسی معماريواحد مالیر

5مهندسی هسته ايواحد مالیر

5نرم افزار کامپیوترواحد مالیر

5نقاشیواحد مالیر

5اگرواکولوژيواحد ملکان

5اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد ملکان

5الکتروتکنیکواحد ملکان

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد ملکان

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد ملکان

5الکترونیکواحد ملکان

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد ملکان

5امور بانکیواحد ملکان

5امور فرهنگی - مدیریت امور فرهنگیواحد ملکان

5آموزش زبان انگلیسیواحد ملکان

5آموزش علوم تجربیواحد ملکان

5آموزش و پرورش ابتداییواحد ملکان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5تاسیساتواحد ملکان

5تاسیسات -تهویه مطبوعواحد ملکان

5تأسیسات -تبریدواحد ملکان

5تبریدواحد ملکان

5تربیت بدنیواحد ملکان

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد ملکان

5تربیت بدنی - مربیگريواحد ملکان

5تربیت بدنی -مدیریتواحد ملکان

5تربیت بدنی و علوم ورزشی- ورزش همگانیواحد ملکان

5تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشیواحد ملکان

5تربیت بدنی و علوم ورزشی - رفتار حرکتیواحد ملکان

5تربیت بدنی و علوم ورزشی -فیزیولوژي ورزشیواحد ملکان

5تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد ملکان

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد ملکان

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد ملکان

5تربیت معلم آموزش ریاضیواحد ملکان

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد ملکان

5تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد ملکان

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد ملکان

5تکنولوژي موادغذاییواحد ملکان

5جغرافیا و برنامه ریزي شهريواحد ملکان

5جغرافیا و برنامه ریزي شهري - کاربري اراضی و ممیزي امالكواحد ملکان

5حسابداريواحد ملکان

5حسابداري- مالیاتیواحد ملکان

5حسابداري - حسابرسیواحد ملکان

5حسابداري -دولتیواحد ملکان

5دامپزشکیواحد ملکان

5دبیري تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد ملکان

5راهنمایی و مشاورهواحد ملکان

5راهنمایی و مشاوره - مشاورهواحد ملکان

5روان شناسیواحد ملکان

5روانشناسیواحد ملکان

5ریاضیواحد ملکان

5ریاضیات و کاربردهاواحد ملکان

5ریخته گريواحد ملکان

5زیست شناسیواحد ملکان

5زیست شناسی- عمومیواحد ملکان

5زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد ملکان

5زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد ملکان

5زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد ملکان

5ساخت و تولیدواحد ملکان

5ساخت و تولید- قالبسازيواحد ملکان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5ساخت و تولید - ماشین افزارواحد ملکان

5ساختمانواحد ملکان

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد ملکان

5سخت افزار کامپیوترواحد ملکان

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد ملکان

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد ملکان

5علمی کاربردي برق - قدرتواحد ملکان

5علمی کاربردي تولیدوبهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد ملکان

5علمی کاربردي حسابداريواحد ملکان

5علمی کاربردي شهرسازيواحد ملکان

5علمی کاربردي معماريواحد ملکان

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد ملکان

5علوم اجتماعی - پژوهشگري علوم اجتماعیواحد ملکان

5علوم آزمایشگاهی دامپزشکیواحد ملکان

5علوم تجربیواحد ملکان

5علوم کامپیوترواحد ملکان

5علوم کامپیوتر - الگوریتم و نظریه محاسبهواحد ملکان

5علوم کامپیوتر - نظریه محاسبهواحد ملکان

5علوم ورزشیواحد ملکان

5علوم ورزشی - علوم انسانی ورزشواحد ملکان

5علوم ورزشی - علوم زیستی ورزشواحد ملکان

5علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزشواحد ملکان

5علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزشواحد ملکان

5عمرانواحد ملکان

5فقه و حقوق اسالمیواحد ملکان

5فیزیولوژي ورزشیواحد ملکان

5قدرت -الکتروتکنیکواحد ملکان

5کاردانی دامپزشکیواحد ملکان

5کاردان فنی برق - مخابراتواحد ملکان

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد ملکان

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد ملکان

5کاردانی امور بانکیواحد ملکان

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد ملکان

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد ملکان

5کاردانی حسابداريواحد ملکان

5کاردانی علوم ورزشیواحد ملکان

5کاردانی فنی برقواحد ملکان

5کاردانی فنی شهرسازيواحد ملکان

5کاردانی معماريواحد ملکان

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد ملکان

5کامپیوترواحد ملکان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد ملکان

5کشاورزي اکولوژیکواحد ملکان

5متالورژيواحد ملکان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5متالورژي-ریخته گريواحد ملکان

5مدیریت ورزشیواحد ملکان

5مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشیواحد ملکان

5معماريواحد ملکان

5مکانیک خودروواحد ملکان

5مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکیواحد ملکان

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد ملکان

5مهندسی اجرایی عمرانواحد ملکان

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد ملکان

5مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستمهاي انرژي الکتریکیواحد ملکان

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد ملکان

5مهندسی برق ـ قدرتواحد ملکان

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد ملکان

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد ملکان

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد ملکان

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد ملکان

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید-قالبسازيواحد ملکان

5مهندسی تکنولوژي سخت افزار کامپیوترواحد ملکان

5مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزاري رایانهواحد ملکان

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد ملکان

5مهندسی تکنولوژي کنترل - فرآیندواحد ملکان

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد ملکان

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد ملکان

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد ملکان

5مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد ملکان

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد ملکان

5مهندسی حرفه اي معماريواحد ملکان

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد ملکان

5مهندسی زراعتواحد ملکان

5مهندسی فضاي سبزواحد ملکان

5مهندسی فناوري ساخت و تولید - قالبسازيواحد ملکان

5مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برقواحد ملکان

5مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد ملکان

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد ملکان

5مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد ملکان

5مهندسی کشاورزي - کشاورزي اکولوژیک (اگرواکولوژي)واحد ملکان

5مهندسی کشاورزي -بیماري شناسی گیاهیواحد ملکان

5مهندسی کشاورزي -زراعتواحد ملکان

5مهندسی منابع طبیعی- مرتعداريواحد ملکان

5میکروبیولوژيواحد ملکان

5میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زاواحد ملکان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5میکروبیولوژي - میکروب هاي بیماري زاواحد ملکان

5نرم افزار کامپیوترواحد ملکان

5نقشه کشی معماري- معماريواحد ملکان

5مهندسی نقشه برداري - سیستم هاي اطالعات جغرافیایی (GIS)واحد ممقان

5اقتصادواحد ممقان

5اقتصاد نظريواحد ممقان

5الکترونیک عمومیواحد ممقان

5الکتروتکنیکواحد ممقان

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد ممقان

5الکترونیکواحد ممقان

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد ممقان

5امور اداريواحد ممقان

5امور فرهنگی - مدیریت امور فرهنگیواحد ممقان

5تربیت بدنیواحد ممقان

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد ممقان

5حسابداريواحد ممقان

5حسابداري - حسابرسیواحد ممقان

5حسابداري -دولتیواحد ممقان

5روان شناسیواحد ممقان

5روانشناسیواحد ممقان

5روانشناسی - روانشناسی عمومیواحد ممقان

5ساخت و تولیدواحد ممقان

5ساخت و تولید - ماشین ابزارواحد ممقان

5ساخت و تولید - ماشین افزارواحد ممقان

5ساختمانواحد ممقان

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد ممقان

5عالئم الکترونیکواحد ممقان

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد ممقان

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد ممقان

5علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارواحد ممقان

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد ممقان

5علمی کاربردي اقتصاد کارو بهره وريواحد ممقان

5علمی کاربردي امور اداريواحد ممقان

5علمی کاربردي حسابداريواحد ممقان

5علمی کاربردي معماريواحد ممقان

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد ممقان

5علوم اقتصادي - اقتصاد نظريواحد ممقان

5عمرانواحد ممقان

5عمران - مهندسی جی آي اسواحد ممقان

5قدرت -الکتروتکنیکواحد ممقان

5کاردان فنی برق - الکترونیک هواپیماواحد ممقان

5کاردان فنی برق - تاسیساتواحد ممقان

5کاردان فنی برق - قدرتواحد ممقان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردان فنی عمران ـ نقشه برداري ( ژئودزي)واحد ممقان

5کاردانی اقتصاد کار و بهره وريواحد ممقان

5کاردانی الکترونیک هواپیماییواحد ممقان

5کاردانی حسابداريواحد ممقان

5کاردانی فنی برق و تاسیساتواحد ممقان

5کاردانی مدیریت بازرگانیواحد ممقان

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد ممقان

5مدیریت اجراییواحد ممقان

5مدیریت امور گمرکیواحد ممقان

5مدیریت بازرگانیواحد ممقان

5مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد ممقان

5مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد ممقان

5مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد ممقان

5مدیریت دولتیواحد ممقان

5مدیریت دولتی - خط مشی گذاري عمومیواحد ممقان

5مدیریت دولتی - مدیریت سیستمهاي اطالعاتیواحد ممقان

5مدیریت گمرکیواحد ممقان

5معماريواحد ممقان

5مکانیک خودروواحد ممقان

5مهندسی اجرایی عمرانواحد ممقان

5مهندسی برقواحد ممقان

5مهندسی برق- الکترونیکواحد ممقان

5مهندسی برق - کنترلواحد ممقان

5مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد ممقان

5مهندسی پزشکیواحد ممقان

5مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد ممقان

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد ممقان

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید-قالبسازيواحد ممقان

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد ممقان

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد ممقان

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد ممقان

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد ممقان

5مهندسی تکنولوژي نقشه برداريواحد ممقان

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد ممقان

5مهندسی حرفه اي ساخت و تولیدواحد ممقان

5مهندسی حرفه اي معماريواحد ممقان

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد ممقان

5مهندسی عمرانواحد ممقان

واحد ممقان

مهندسی عمران-مهندسی سیستمهاي اطالعات جغرافیایی ـ جی 

5آي اس

5مهندسی عمران - مهندسی سنجش از دور - جی آي اسواحد ممقان

5مهندسی عمران - نقشه برداريواحد ممقان

5مهندسی فناوري ساخت و تولید - قالبسازيواحد ممقان

5مهندسی فناوري عمران - نقشه برداريواحد ممقان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقواحد ممقان

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد ممقان

5مهندسی مالیواحد ممقان

5مهندسی معماريواحد ممقان

5مهندسی نقشه برداريواحد ممقان

5مهندسی نقشه برداري - سیستم اطالعات مکانیواحد ممقان

5نرم افزار کامپیوترواحد ممقان

5نقشه برداريواحد ممقان

5باستان شناسیواحد مهاباد

5طراحی فضاهاي آموزشیواحد مهاباد

5علمی کاربردي معماريواحد مهاباد

5کاردانی معماريواحد مهاباد

5معماريواحد مهاباد

5مهندسی شهرسازيواحد مهاباد

5مهندسی معماريواحد مهاباد

5الکترونیک عمومیواحد مهدي شهر

5الکتروتکنیکواحد مهدي شهر

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد مهدي شهر

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد مهدي شهر

5انرژي و معماريواحد مهدي شهر

5بانکداري اسالمیواحد مهدي شهر

5تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد مهدي شهر

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد مهدي شهر

5حسابداريواحد مهدي شهر

5حقوقواحد مهدي شهر

5حقوق - حقوق ثبتیواحد مهدي شهر

5حقوق بین المللواحد مهدي شهر

5حقوق جزا و جرم شناسیواحد مهدي شهر

5حقوق خصوصیواحد مهدي شهر

5حقوق عمومیواحد مهدي شهر

5ریخته گريواحد مهدي شهر

5سخت افزار کامپیوترواحد مهدي شهر

5طراحی شهريواحد مهدي شهر

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد مهدي شهر

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد مهدي شهر

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد مهدي شهر

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد مهدي شهر

5علمی کاربردي حسابداريواحد مهدي شهر

5علمی کاربردي معماريواحد مهدي شهر

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد مهدي شهر

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد مهدي شهر

5علوم اقتصادي - بانکداري اسالمیواحد مهدي شهر

5علوم قضاییواحد مهدي شهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علوم ورزشیواحد مهدي شهر

5فناوري پرورش دامواحد مهدي شهر

5قدرت -الکتروتکنیکواحد مهدي شهر

5کارآفرینی - کسب و کار جدیدواحد مهدي شهر

5کاردان فنی الکترونیکواحد مهدي شهر

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد مهدي شهر

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد مهدي شهر

5کاردان فنی تاسیسات بهداشتی و گازرسانیواحد مهدي شهر

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد مهدي شهر

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد مهدي شهر

5کاردان فنی مکانیک - تاسیسات بهداشتی و گازرسانیواحد مهدي شهر

5کاردانی حسابداريواحد مهدي شهر

5کاردانی فنی برقواحد مهدي شهر

5کاردانی معماريواحد مهدي شهر

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد مهدي شهر

5کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد مهدي شهر

5کامپیوترواحد مهدي شهر

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد مهدي شهر

5متالورژيواحد مهدي شهر

5متالورژي-ریخته گريواحد مهدي شهر

5مدیریت بازرگانیواحد مهدي شهر

5مدیریت کارآفرینی - کسب و کار جدیدواحد مهدي شهر

5معماريواحد مهدي شهر

5معماري داخلیواحد مهدي شهر

5معماري و انرژيواحد مهدي شهر

5مکانیک خودروواحد مهدي شهر

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد مهدي شهر

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد مهدي شهر

5مهندسی اجرایی عمرانواحد مهدي شهر

5مهندسی انرژي هاي تجدیدپذیرواحد مهدي شهر

5مهندسی برقواحد مهدي شهر

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد مهدي شهر

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد مهدي شهر

5مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد مهدي شهر

5مهندسی برق - مخابراتواحد مهدي شهر

5مهندسی برق - مخابرات سیستمواحد مهدي شهر

5مهندسی برق ـ قدرتواحد مهدي شهر

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد مهدي شهر

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد مهدي شهر

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد مهدي شهر

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد مهدي شهر

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد مهدي شهر

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد مهدي شهر

5مهندسی تکنولوژي متالورژي-ذوب فلزاتواحد مهدي شهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد مهدي شهر

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد مهدي شهر

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد مهدي شهر

5مهندسی حرفه اي علوم دامیواحد مهدي شهر

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد مهدي شهر

5مهندسی حرفه اي معماريواحد مهدي شهر

5مهندسی شهرسازيواحد مهدي شهر

5مهندسی عمرانواحد مهدي شهر

5مهندسی عمران - سازهواحد مهدي شهر

5مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد مهدي شهر

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد مهدي شهر

5مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي ارتباطی و کامپیوتريواحد مهدي شهر

5مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي کامپیوتريواحد مهدي شهر

5مهندسی فناوري متالورژي - ذوب فلزاتواحد مهدي شهر

5مهندسی فناوري متالورژي - ذوب فلزاتواحد مهدي شهر

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد مهدي شهر

5مهندسی کامپیوترواحد مهدي شهر

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد مهدي شهر

5مهندسی کامپیوتر - شبکه هاي کامپیوتريواحد مهدي شهر

5مهندسی معماريواحد مهدي شهر

5مهندسی مکانیکواحد مهدي شهر

5مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد مهدي شهر

5نرم افزار کامپیوترواحد مهدي شهر

5نقشه کشی معماري- معماريواحد مهدي شهر

5الکتروتکنیکواحد مهریز

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد مهریز

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد مهریز

5الکترونیکواحد مهریز

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد مهریز

5تربیت بدنیواحد مهریز

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد مهریز

5حسابداريواحد مهریز

5روابط کارواحد مهریز

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد مهریز

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد مهریز

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد مهریز

5علمی کاربردي اقتصاد کارو بهره وريواحد مهریز

5علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیواحد مهریز

5علمی کاربردي برق - قدرتواحد مهریز

5علمی کاربردي حسابداريواحد مهریز

5علمی کاربردي روابط کارواحد مهریز

5علمی کاربردي معماريواحد مهریز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد مهریز

5علوم ورزشیواحد مهریز

5قدرت -الکتروتکنیکواحد مهریز

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد مهریز

5کاردان فنی برق - قدرتواحد مهریز

5کاردان فنی برق - مخابراتواحد مهریز

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد مهریز

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد مهریز

5کاردانی حسابداريواحد مهریز

5کاردانی فنی برقواحد مهریز

5کاردانی فنی مخابراتواحد مهریز

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد مهریز

5کارهاي عمومی ساختمانواحد مهریز

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد مهریز

5مدیریت صنعتیواحد مهریز

5مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیاتواحد مهریز

5معماريواحد مهریز

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد مهریز

5مهندسی اجرایی عمرانواحد مهریز

5مهندسی برقواحد مهریز

5مهندسی برق- الکترونیکواحد مهریز

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد مهریز

5مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد مهریز

5مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتالواحد مهریز

5مهندسی برق - سیستمهاي الکترونیک دیجیتالواحد مهریز

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد مهریز

5مهندسی برق - شبکه هاي مخابراتیواحد مهریز

5مهندسی برق - کنترلواحد مهریز

5مهندسی برق - مخابراتواحد مهریز

5مهندسی برق ـ قدرتواحد مهریز

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد مهریز

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد مهریز

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد مهریز

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد مهریز

5مهندسی تکنولوژي بهره برداري نیروگاهواحد مهریز

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد مهریز

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد مهریز

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد مهریز

5مهندسی تکنولوژي مخابرات- انتقالواحد مهریز

5مهندسی تکنولوژي مخابرات- سوئیچواحد مهریز

5مهندسی تکنولوژي مخابرات - سوئیچ هاي شبکه ثابتواحد مهریز

5مهندسی تکنولوژي مراقبت و نگهداري مکانیک نیروگاهواحد مهریز

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد مهریز

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد مهریز
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ترازرشتهواحد

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد مهریز

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد مهریز

5مهندسی فناوري بهره برداري نیروگاهواحد مهریز

5مهندسی فناوري مخابرات - سوئیچ هاي شبکه ثابتواحد مهریز

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد مهریز

5مهندسی معماريواحد مهریز

5نرم افزار کامپیوترواحد مهریز

5اگروتکنولوژي - علوم علف هاي هرزواحد میاندوآب

5الکترونیک عمومیواحد میاندوآب

5الکتروتکنیکواحد میاندوآب

5الکتروتکنیک - الکترونیک عمومیواحد میاندوآب

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد میاندوآب

5امور زراعی و باغیواحد میاندوآب

5امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیواحد میاندوآب

5امور زراعی و باغی-تکنولوژي تولیدات زراعیواحد میاندوآب

5امور مالی و مالیاتیواحد میاندوآب

5آموزش ریاضیواحد میاندوآب

5آموزش زبان انگلیسیواحد میاندوآب

5آموزش علوم تجربیواحد میاندوآب

5آموزش و پرورش ابتداییواحد میاندوآب

5تبریدواحد میاندوآب

5تربیت بدنیواحد میاندوآب

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد میاندوآب

5تربیت بدنی و علوم ورزشی- ورزش همگانیواحد میاندوآب

5تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشیواحد میاندوآب

5تربیت بدنی و علوم ورزشی - رفتار حرکتیواحد میاندوآب

5تربیت بدنی و علوم ورزشی -فیزیولوژي ورزشیواحد میاندوآب

5تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد میاندوآب

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد میاندوآب

5تربیت معلم آموزش ریاضیواحد میاندوآب

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد میاندوآب

5تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد میاندوآب

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد میاندوآب

5ترویج و آموزش کشاورزيواحد میاندوآب

5ترویج و آموزش کشاورزي پایدارواحد میاندوآب

5تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد میاندوآب

5تولید و بهره برداري از گیاهان داروییواحد میاندوآب

5تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد میاندوآب

5تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد میاندوآب

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد میاندوآب

5حسابداريواحد میاندوآب

5حسابداري- مالیاتیواحد میاندوآب

5حسابداري - حسابرسیواحد میاندوآب

5حسابداري -دولتیواحد میاندوآب
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5حقوق - حقوق ثبتیواحد میاندوآب

5ریاضیواحد میاندوآب

5ریاضی - ریاضیات مالیواحد میاندوآب

5ریاضی کاربردي - ریاضی مالیواحد میاندوآب

5زراعت واصالح نباتاتواحد میاندوآب

5ساخت و تولیدواحد میاندوآب

5ساختمانواحد میاندوآب

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد میاندوآب

5شناسایی و مبارزه با علفهاي هرزواحد میاندوآب

5صنایع شیمیاییواحد میاندوآب

5علمی-کاربردي مخابرات-ارتباط داده هاواحد میاندوآب

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد میاندوآب

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد میاندوآب

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد میاندوآب

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد میاندوآب

5علمی کاربردي امور زراعی و باغی - تکنولوژي تولیدات زراعیواحد میاندوآب

5علمی کاربردي امورزراعی وباغی-تکنولوژي تولیدات باغیواحد میاندوآب

5علمی کاربردي تولیدوبهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد میاندوآب

5علمی کاربردي حسابداريواحد میاندوآب

5علمی کاربردي معماريواحد میاندوآب

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد میاندوآب

5علوم باغبانیواحد میاندوآب

5علوم باغبانی-فیزیولوژي و اصالح گیاهان دارویی، ادویه اي و عطريواحد میاندوآب

5علوم تجربیواحد میاندوآب

5علوم و مهندسی باغبانیواحد میاندوآب

5علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد میاندوآب

5علوم ورزشیواحد میاندوآب

5علوم ورزشی - علوم انسانی ورزشواحد میاندوآب

5علوم ورزشی - علوم زیستی ورزشواحد میاندوآب

5علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزشواحد میاندوآب

5علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزشواحد میاندوآب

5عمرانواحد میاندوآب

5فتوگرافیک گرافیکواحد میاندوآب

5فقه و حقوق اسالمیواحد میاندوآب

5فناوري تولیدات باغیواحد میاندوآب

5فناوري تولیدات زراعیواحد میاندوآب

5کاردانی امور مالی و مالیاتیواحد میاندوآب

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد میاندوآب

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد میاندوآب

5کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد میاندوآب

5کاردانی حسابداريواحد میاندوآب

5کاردانی معماريواحد میاندوآب
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ترازرشتهواحد

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد میاندوآب

5کامپیوترواحد میاندوآب

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد میاندوآب

5مدیریت آموزشیواحد میاندوآب

5مدیریت دولتیواحد میاندوآب

5مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیواحد میاندوآب

5مدیریت ورزشیواحد میاندوآب

5مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشیواحد میاندوآب

5معماريواحد میاندوآب

5مکانیک خودروواحد میاندوآب

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد میاندوآب

5مهندسی اجرایی عمرانواحد میاندوآب

5مهندسی آبیاريواحد میاندوآب

5مهندسی برقواحد میاندوآب

5مهندسی برق - شبکه هاي مخابراتیواحد میاندوآب

5مهندسی برق - مخابراتواحد میاندوآب

5مهندسی برق - مخابرات میدان و موجواحد میاندوآب

واحد میاندوآب

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5سیستمهاي تحت شبکه

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد میاندوآب

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد میاندوآب

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد میاندوآب

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد میاندوآب

5مهندسی تکنولوژي عمران- آب و فاضالبواحد میاندوآب

5مهندسی تکنولوژي عمران- نگهداري و بهره برداري سد و شبکهواحد میاندوآب

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد میاندوآب

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد میاندوآب

5مهندسی تکنولوژي مخابرات- انتقالواحد میاندوآب

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد میاندوآب

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد میاندوآب

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد میاندوآب

5مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد میاندوآب

5مهندسی تولیدات گیاهیواحد میاندوآب

5مهندسی تولیدات گیاهی- باغبانیواحد میاندوآب

5مهندسی تولیدات گیاهی - زراعتواحد میاندوآب

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد میاندوآب

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد میاندوآب

5مهندسی حرفه اي معماريواحد میاندوآب

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد میاندوآب

5مهندسی عمرانواحد میاندوآب

5مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیواحد میاندوآب

5مهندسی فضاي سبزواحد میاندوآب

5مهندسی فناوري اطالعاتواحد میاندوآب



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی فناوري عمران - سد و شبکهواحد میاندوآب

5مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقواحد میاندوآب

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد میاندوآب

5مهندسی کامپیوترواحد میاندوآب

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد میاندوآب

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد میاندوآب

5مهندسی کشاورزي - ترویج و آموزش کشاورزيواحد میاندوآب

5مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد میاندوآب

5مهندسی کشاورزي - علوم باغبانیواحد میاندوآب

5مهندسی کشاورزي - علوم و تکنولوژي بذرواحد میاندوآب

5مهندسی کشاورزي ـ شناسایی و مبارزه با علفهاي هرزواحد میاندوآب

5مهندسی معماريواحد میاندوآب

5مهندسی مکانیکواحد میاندوآب

5نرم افزار کامپیوترواحد میاندوآب

5نقشه برداريواحد میاندوآب

5نقشه کشی معماريواحد میاندوآب

5نقشه کشی معماري- معماريواحد میاندوآب

5اقتصادواحد میانه

5اقتصاد اسالمیواحد میانه

5اقتصاد بازرگانیواحد میانه

5اقتصاد نظريواحد میانه

5الکترونیک عمومیواحد میانه

5الکتروتکنیکواحد میانه

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد میانه

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد میانه

5الکترونیکواحد میانه

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد میانه

5امور اداريواحد میانه

5امور بانکیواحد میانه

5آموزش ابتداییواحد میانه

5آموزش دینی و عربیواحد میانه

5آموزش ریاضیواحد میانه

5آموزش زبان انگلیسیواحد میانه

5آموزش علوم تجربیواحد میانه

5آموزش و بهسازي منابع انسانیواحد میانه

5آموزش و پرورش ابتداییواحد میانه

5باستان شناسیواحد میانه

5باستان شناسیواحد میانه

5باستان شناسی - پیش از تاریخواحد میانه

5باستان شناسی - پیش از تاریخ ایرانواحد میانه

5باستان شناسی - دوران تاریخیواحد میانه

5باستان شناسی گرایش پیش از تاریخواحد میانه

5برنامه ریزي درسیواحد میانه

5تاسیساتواحد میانه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5تاسیسات -تهویه مطبوعواحد میانه

5تأسیسات -تبریدواحد میانه

5تبریدواحد میانه

5تربیت کودكواحد میانه

5تربیت بدنیواحد میانه

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد میانه

5تربیت بدنی -مدیریتواحد میانه

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد میانه

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد میانه

5تربیت معلم آموزش دینی و عربیواحد میانه

5تربیت معلم آموزش ریاضیواحد میانه

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد میانه

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد میانه

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد میانه

5تکنولوژي معماريواحد میانه

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد میانه

5حرفه اي طراحی و تکنولوژي دوختواحد میانه

5حسابداريواحد میانه

5حسابداري- مالیاتیواحد میانه

5حسابداري - حسابرسیواحد میانه

5حسابداري -دولتیواحد میانه

5حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد میانه

5حقوقواحد میانه

5حقوق - حقوق ثبتیواحد میانه

5دینی وعربیواحد میانه

5ریاضیواحد میانه

5ریاضی - ریاضی محضواحد میانه

5ریاضیات و کاربردهاواحد میانه

5ریخته گريواحد میانه

5زبان وادبیات فارسیواحد میانه

5زمین شناسیواحد میانه

5زیست شناسی - سلولی و مولکولیواحد میانه

5زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد میانه

5زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمیواحد میانه

5زیست شناسی سلولی و مولکولی-زیست فناوريواحد میانه

5زیست شناسی سلولی و مولکولی - بیوتکنولوژيواحد میانه

5زیست فناوريواحد میانه

5ساخت و تولیدواحد میانه

5ساخت و تولید- قالبسازيواحد میانه

5ساخت و تولید - ماشین ابزارواحد میانه

5ساخت و تولید - ماشین افزارواحد میانه

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد میانه

5سفال و سرامیکواحد میانه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5شیمی- کاربرديواحد میانه

5شیمی- محضواحد میانه

5شیمی - شیمی و فناوري اسانسواحد میانه

5شیمی -شیمی آلیواحد میانه

5شیمی -شیمی تجزیهواحد میانه

5شیمی -شیمی کاربرديواحد میانه

5شیمی کاربرديواحد میانه

5شیمی گرایش شیمی آلیواحد میانه

5شیمی گرایش محیط زیستواحد میانه

5شیمی محضواحد میانه

5صنایع شیمیاییواحد میانه

5صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییواحد میانه

5صنایع فلزي - صنایع فلزيواحد میانه

5طراحی و برنامه ریزي شهري ومنطقه ايواحد میانه

5طراحی و تکنولوژي دوختواحد میانه

5طراحی و دوختواحد میانه

5طراحی و دوخت - طراحی و دوختواحد میانه

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد میانه

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد میانه

5علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعواحد میانه

5علمی - کاربردي ساخت و تولید - ماشین افزارواحد میانه

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد میانه

5علمی - کاربردي صنایع فلزي - صنایع فلزيواحد میانه

5علمی - کاربردي طراحی و دوخت - طراحی و دوختواحد میانه

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد میانه

5علمی - کاربردي متالورژي - ریخته گريواحد میانه

5علمی - کاربردي مربی کودكواحد میانه

5علمی - کاربردي مرمت و احیاء بناهاي تاریخیواحد میانه

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد میانه

5علمی کاربردي الکترونیکواحد میانه

5علمی کاربردي امور اداريواحد میانه

5علمی کاربردي برق - قدرتواحد میانه

5علمی کاربردي حسابداريواحد میانه

5علمی کاربردي طراحی و تکنولوژي دوختواحد میانه

5علمی کاربردي عمران ـ سدوشبکهواحد میانه

5علمی کاربردي گرافیک- گرافیکواحد میانه

5علمی کاربردي گرافیک -تصویرسازيواحد میانه

5علمی کاربردي معماريواحد میانه

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد میانه

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد میانه

5علوم اقتصاديواحد میانه

5علوم اقتصادي - اقتصاد اسالمیواحد میانه

5علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگانیواحد میانه

5علوم اقتصادي - اقتصاد صنعتیواحد میانه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علوم اقتصادي - اقتصاد نظريواحد میانه

5علوم اقتصادي - توسعه اقتصاديواحد میانه

5علوم اقتصادي ـ اقتصاد پول و بانکداريواحد میانه

5علوم آزمایشگاهی دامپزشکیواحد میانه

5علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد میانه

5علوم تربیتی - برنامه ریزي آموزشیواحد میانه

5علوم قرآن و حدیثواحد میانه

5علوم کامپیوترواحد میانه

5علوم کامپیوترواحد میانه

5علوم ورزشیواحد میانه

5عمرانواحد میانه

5فتوگرافیک گرافیکواحد میانه

5فناوري معماري - معماري بیونیکواحد میانه

5فناوري معماري - معماري دیجیتالواحد میانه

5فیزیکواحد میانه

5فیزیک - حالت جامدواحد میانه

5فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستیواحد میانه

5کارشناس حرفه اي مرمت و احیاء بناهاي تاریخیواحد میانه

5کاردان فنی استخراج معادن غیر ذغال سنگواحد میانه

5کاردان فنی الکترونیکواحد میانه

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد میانه

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد میانه

5کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبریدواحد میانه

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد میانه

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد میانه

5کاردان فنی مکانیک ـتاسیسات تهویه وتبریدواحد میانه

5کاردانی امور بانکیواحد میانه

5کاردانی آموزش دینی و عربیواحد میانه

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد میانه

5کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد میانه

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد میانه

5کاردانی حرفه اي آرایش زنانهواحد میانه

5کاردانی حرفه اي نوازندگی ساز کالسیکواحد میانه

5کاردانی حسابداريواحد میانه

5کاردانی علوم ورزشیواحد میانه

5کاردانی فنی برقواحد میانه

5کاردانی فنی عمرانواحد میانه

5کاردانی معماريواحد میانه

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد میانه

5کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد میانه

5کارشناسی حرفه اي گرافیک - تصویرسازيواحد میانه

5کارهاي عمومی ساختمانواحد میانه

5کامپیوترواحد میانه

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد میانه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کودکیاري - مربی کودكواحد میانه

5کودکیاري -مربی کودكواحد میانه

5گرافیکواحد میانه

5گرافیک-گرافیکواحد میانه

5گرافیک - تصویر سازيواحد میانه

5متالورژيواحد میانه

5متالورژي-ریخته گريواحد میانه

5مدیریت اجراییواحد میانه

5مدیریت بیمهواحد میانه

5مدیریت دولتیواحد میانه

5مدیریت دولتی - خط مشی گذاري عمومیواحد میانه

5مدیریت دولتی - مدیریت سیستمهاي اطالعاتیواحد میانه

5مدیریت کسب و کار - فناوريواحد میانه

5مدیریت کسب و کار - مالیواحد میانه

5مدیریت ورزشیواحد میانه

5مربی کودكواحد میانه

5معماريواحد میانه

5معماري داخلیواحد میانه

5مکانیک خودروواحد میانه

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد میانه

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد میانه

5مهندسی اجرایی عمرانواحد میانه

5مهندسی برقواحد میانه

5مهندسی برق- الکترونیکواحد میانه

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد میانه

5مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد میانه

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد میانه

5مهندسی برق - قدرت گرایش الکترونیک قدرتواحد میانه

5مهندسی برق - قدرت گرایش تکنولوژي فشار قويواحد میانه

5مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد میانه

5مهندسی برق - قدرت گرایش ماشین هاي الکتریکیواحد میانه

5مهندسی برق - کنترلواحد میانه

5مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد میانه

5مهندسی برق ـ قدرتواحد میانه

5مهندسی پزشکی - بیوالکتریکواحد میانه

5مهندسی پلیمرواحد میانه

5مهندسی پلیمر - پلیمرواحد میانه

5مهندسی تکنولوژي استخراج معادن زیر زمینیواحد میانه

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد میانه

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد میانه

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد میانه

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد میانه

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد میانه

5مهندسی تکنولوژي جوشکاريواحد میانه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد میانه

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد میانه

5مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیاییواحد میانه

5مهندسی تکنولوژي عمران- آب و فاضالبواحد میانه

5مهندسی تکنولوژي عمران- نگهداري و بهره برداري سد و شبکهواحد میانه

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد میانه

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد میانه

5مهندسی تکنولوژي متالورژي-ذوب فلزاتواحد میانه

5مهندسی تکنولوژي معدنواحد میانه

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد میانه

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد میانه

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد میانه

5مهندسی تکنولوژي نقشه برداريواحد میانه

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد میانه

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد میانه

5مهندسی حرفه اي معماريواحد میانه

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد میانه

5مهندسی حرفه اي مواد ریخته گريواحد میانه

5مهندسی رباتیکواحد میانه

5مهندسی شیمیواحد میانه

5مهندسی صنایعواحد میانه

5مهندسی صنایع - سیستم هاي مالیواحد میانه

5مهندسی صنایع - مهندسی مالیواحد میانه

5مهندسی عمرانواحد میانه

5مهندسی عمران - سازهواحد میانه

5مهندسی عمران - مدیریت ساختواحد میانه

5مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختواحد میانه

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد میانه

5مهندسی فناوري اطالعاتواحد میانه

5مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي کامپیوتريواحد میانه

5مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برقواحد میانه

5مهندسی فناوري شبکه هاي توزیع برقواحد میانه

5مهندسی فناوري عمران - سد و شبکهواحد میانه

5مهندسی فناوري عمران - نقشه برداريواحد میانه

5مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقواحد میانه

5مهندسی فناوري متالورژي - ذوب فلزاتواحد میانه

5مهندسی فناوري متالورژي - ذوب فلزاتواحد میانه

5مهندسی فناوري معدن - استخراج معادن زیرزمینیواحد میانه

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد میانه

5مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد میانه

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد میانه

5مهندسی کامپیوترواحد میانه

5مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد میانه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد میانه

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد میانه

5مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعیواحد میانه

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد میانه

5مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکزواحد میانه

5مهندسی مالیواحد میانه

5مهندسی معدنواحد میانه

5مهندسی معدن - استخراج معدنواحد میانه

5مهندسی معماريواحد میانه

5مهندسی مکانیکواحد میانه

5مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد میانه

5نرم افزار کامپیوترواحد میانه

5نقشه برداريواحد میانه

5نقشه برداري - نقشه برداريواحد میانه

5نقشه کشی صنعتیواحد میانه

5نقشه کشی عمومیواحد میانه

5نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد میانه

5نقشه کشی معماريواحد میانه

5نقشه کشی معماري- معماريواحد میانه

5ارتباطات اجتماعیواحد میبد

5اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعیواحد میبد

5الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد میبد

5امور زراعی و باغیواحد میبد

5امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیواحد میبد

5امور زراعی و باغی-تکنولوژي تولیدات زراعیواحد میبد

5آموزش ریاضیواحد میبد

5آموزش زبان انگلیسیواحد میبد

5آموزش و پرورش ابتداییواحد میبد

5برنامه ریزي، مدیریت و آموزش محیط زیست - مدیریتواحد میبد

5بیوتکنولوژي کشاورزيواحد میبد

5تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد میبد

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد میبد

5تکنولوژي تولیدات گیاهیواحد میبد

5تکنولوژي محیط زیستواحد میبد

5تولید و بهره برداري از گیاهان داروییواحد میبد

5تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد میبد

5جغرافیاواحد میبد

5جغرافیا - کارتوگرافیواحد میبد

5جغرافیا و برنامه ریزي گردشگريواحد میبد

واحد میبد

جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري - برنامه ریزي فضایی و مجتمع 

5هاي گردشگري

5جغرافیاي طبیعی- ژئومورفولوژي در برنامه ریزي محیطیواحد میبد

5حسابداريواحد میبد

5حقوقواحد میبد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5حقوق - حقوق ثبتیواحد میبد

5حقوق بین المللواحد میبد

5حقوق تجارت بین المللواحد میبد

5حقوق جزا و جرم شناسیواحد میبد

5حقوق خصوصیواحد میبد

5حقوق عمومیواحد میبد

5حقوق کیفري و جرم شناسیواحد میبد

5حقوق مالی - اقتصاديواحد میبد

5روابط عمومیواحد میبد

5روان شناسیواحد میبد

5روان شناسی تربیتیواحد میبد

5روان شناسی عمومیواحد میبد

5روانشناسی تربیتیواحد میبد

5روانشناسی عمومیواحد میبد

5روزنامه نگاريواحد میبد

5ریاضی - ریاضی محضواحد میبد

5ریاضیات و کاربردهاواحد میبد

5زبان وادبیات انگلیسیواحد میبد

5زراعتواحد میبد

5زراعت واصالح نباتاتواحد میبد

5ژئومورفولوژي - برنامه ریزي محیطیواحد میبد

5ژئومورفولوژي - ژئومورفولوژي و آمایش محیطواحد میبد

5ژئومورفولوژي - هیدرو ژئومورفولوژي در برنامه ریزي محیطیواحد میبد

5سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیاییواحد میبد

5علمی کاربردي امورزراعی وباغی-تکنولوژي تولیدات باغیواحد میبد

5علمی کاربردي تولیدوبهره برداري از گیاهان دارویی و معطرواحد میبد

5علوم ارتباطاتواحد میبد

5علوم ارتباطات اجتماعیواحد میبد

5علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاريواحد میبد

5علوم اسالمی رشته زبان و ادبیات فارسیواحد میبد

5علوم و مهندسی آبخیز - سیالب و رودخانهواحد میبد

5علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد میبد

5علوم و مهندسی محیط زیستواحد میبد

5علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی محیط زیستواحد میبد

5علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی هاي محیط زیستواحد میبد

5فقه و حقوق جزاواحد میبد

5فقه و حقوق خصوصیواحد میبد

5فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد میبد

5کارتوگرافیواحد میبد

5کاردانی حسابداريواحد میبد

5کاردانی فنی دامپروري _ پرورش اسبواحد میبد

5مترجمی زبان انگلیسیواحد میبد

5محیط زیستواحد میبد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5محیط زیستواحد میبد

5محیط زیست - ارزیابی و آمایش سرزمینواحد میبد

5محیط زیست - آلودگیهاي محیط زیستواحد میبد

5محیط زیست - آموزش محیط زیستواحد میبد

5محیط زیست - برنامه ریزي محیط زیستواحد میبد

5محیط زیست - مدیریت محیط زیستواحد میبد

5مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)واحد میبد

5مدیریت آموزشیواحد میبد

5مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد میبد

5مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (اچ اس اي)واحد میبد

5مدیریت بیمهواحد میبد

5مدیریت پروژه و ساختواحد میبد

5مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیواحد میبد

5مدیریت فناوري اطالعاتواحد میبد

5مدیریت مالیواحد میبد

5مدیریت و کنترل بیابانواحد میبد

5مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشیواحد میبد

5مرتع و آبخیز داريواحد میبد

5مشاوره و راهنماییواحد میبد

5مهندسی آبخیزداريواحد میبد

5مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد میبد

5مهندسی تولیدات گیاهیواحد میبد

5مهندسی زراعتواحد میبد

5مهندسی طبیعتواحد میبد

5مهندسی کشاورزي- بیوتکنولوژي کشاورزيواحد میبد

5مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد میبد

5مهندسی کشاورزي -زراعتواحد میبد

5مهندسی معماريواحد میبد

5مهندسی منابع طبیعی-آبخیزداريواحد میبد

واحد میبد

مهندسی منابع طبیعی-همزیستی با بیابان - محیط زیست و منابع 

5طبیعی

5مهندسی منابع طبیعی - محیط زیستواحد میبد

5مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداريواحد میبد

واحد میبد

مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست گرایش آلودگیهاي محیط 

5زیست

واحد میبد

مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست گرایش زیستگاههاوتنوع 

5زیستی

5مهندسی مواد و طراحی صنایع غذائیواحد میبد

5الکترونیک عمومیواحد میمه

5الکتروتکنیکواحد میمه

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد میمه

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد میمه

5الکترونیکواحد میمه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد میمه

5آموزش علوم تجربیواحد میمه

5برنامه ریزي درسیواحد میمه

5تربیت کودكواحد میمه

5حسابداريواحد میمه

5حقوقواحد میمه

5حقوق بین المللواحد میمه

5حقوق تجارت بین المللواحد میمه

5حقوق ثبت اسناد و امالكواحد میمه

5حقوق خانوادهواحد میمه

5حقوق خصوصیواحد میمه

5حقوق عمومیواحد میمه

5زمین شناسیواحد میمه

5زمین شناسی - زمین شناسی اقتصاديواحد میمه

5زمین شناسی کاربرديواحد میمه

5زمین شناسی نفتواحد میمه

5ساختمانواحد میمه

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد میمه

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد میمه

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد میمه

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد میمه

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد میمه

5علمی کاربردي حسابداريواحد میمه

5علمی کاربردي عمران ـ آبشناسیواحد میمه

5علمی کاربردي معماريواحد میمه

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد میمه

5علمی کاربردي نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد میمه

5علوم تربیتیواحد میمه

5علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد میمه

5علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد میمه

5علوم تربیتی -برنامه ریزي درسیواحد میمه

5علوم زمین - زمین شناسی اقتصاديواحد میمه

5علوم زمین - زمین شناسی نفتواحد میمه

5عمرانواحد میمه

5فلسفهواحد میمه

5فلسفهواحد میمه

5کاردان فنی عمران - آبشناسیواحد میمه

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد میمه

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد میمه

5کاردان فنی معدن-استخراج معدنواحد میمه

5کاردان فنی معدن - استخراج معادن ذغال سنگواحد میمه

5کاردانی حسابداريواحد میمه

5کاردانی فنی عمرانواحد میمه



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد میمه

5کارهاي عمومی ساختمانواحد میمه

5کامپیوترواحد میمه

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد میمه

5کودکیاري -مربی کودكواحد میمه

5مدیریت وبرنامه ریزي آموزشیواحد میمه

5مربی کودكواحد میمه

5مطالعات خانوادهواحد میمه

5معارف اسالمی و حقوق گرایش حقوق خانوادهواحد میمه

5معدن- استخراج معدنواحد میمه

5معماريواحد میمه

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد میمه

5مهندسی اجرایی عمرانواحد میمه

5مهندسی استخراج معدنواحد میمه

5مهندسی اکتشاف نفتواحد میمه

5مهندسی برقواحد میمه

5مهندسی تکنولوژي استخراج معادن زیر زمینیواحد میمه

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد میمه

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد میمه

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد میمه

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد میمه

5مهندسی تکنولوژي مخابرات- انتقالواحد میمه

5مهندسی تکنولوژي معدنواحد میمه

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد میمه

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد میمه

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد میمه

5مهندسی عمرانواحد میمه

5مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برقواحد میمه

5مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقواحد میمه

5مهندسی فناوري معدن - استخراج معادن زیرزمینیواحد میمه

5مهندسی معدنواحد میمه

5مهندسی معدن - استخراج معدنواحد میمه

5مهندسی معدن - مهندسی مکانیک سنگواحد میمه

5مهندسی نفتواحد میمه

5مهندسی نفت - اکتشاف نفتواحد میمه

5مهندسی نفت - حفاري و استخراج نفتواحد میمه

5مهندسی نفت - مهندسی حفاري و استخراج نفتواحد میمه

5نرم افزار کامپیوترواحد میمه

5نقشه کشی عمومیواحد میمه

5نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد میمه

5الکترونیک عمومیواحد میناب

5الکتروتکنیکواحد میناب

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد میناب

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد میناب



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5الکترونیکواحد میناب

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد میناب

5امور اداريواحد میناب

5آموزش ریاضیواحد میناب

5آموزش زبان انگلیسیواحد میناب

5آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد میناب

5آموزش علوم تجربیواحد میناب

5آموزش و بهسازي منابع انسانیواحد میناب

5آموزش و پرورش ابتداییواحد میناب

5تاسیسات -تهویه مطبوعواحد میناب

5تربیت کودكواحد میناب

5تربیت معلم آموزش ریاضیواحد میناب

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد میناب

5تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد میناب

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد میناب

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد میناب

5حسابداريواحد میناب

5حقوقواحد میناب

5حقوق عمومیواحد میناب

5زبان وادبیات فارسیواحد میناب

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد میناب

5صنایع - ایمنی صنعتیواحد میناب

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد میناب

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد میناب

5علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعواحد میناب

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد میناب

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد میناب

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد میناب

5علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیواحد میناب

5علمی کاربردي امور اداريواحد میناب

5علمی کاربردي امورزراعی وباغی-تکنولوژي تولیدات باغیواحد میناب

5علمی کاربردي حسابداريواحد میناب

5علمی کاربردي معماريواحد میناب

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد میناب

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد میناب

5قدرت -الکتروتکنیکواحد میناب

5کاردانی امور زراعی و باغی - تکنولوژي تولیدات باغیواحد میناب

5کاردانی فنی عمران - شبکه و تصفیه خانه آبواحد میناب

5کاردان فنی الکترونیکواحد میناب

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد میناب

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد میناب

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد میناب

5کاردانی آموزش ریاضیواحد میناب

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد میناب



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد میناب

5کاردانی تکنولوژي شیالتواحد میناب

5کاردانی حسابداريواحد میناب

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد میناب

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد میناب

5معماريواحد میناب

5مکانیک خودروواحد میناب

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد میناب

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد میناب

5مهندسی اجرایی عمرانواحد میناب

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد میناب

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد میناب

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد میناب

5مهندسی تکنولوژي بهره برداري نیروگاهواحد میناب

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد میناب

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد میناب

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد میناب

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد میناب

5مهندسی تکنولوژي نقشه برداريواحد میناب

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد میناب

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد میناب

5مهندسی حرفه اي معماريواحد میناب

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد میناب

5مهندسی فناوري عمران - نقشه برداريواحد میناب

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد میناب

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد میناب

5مهندسی کامپیوترواحد میناب

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد میناب

5مهندسی معماريواحد میناب

5نرم افزار کامپیوترواحد میناب

5نقشه کشی معماريواحد میناب

5نقشه کشی معماري- معماريواحد میناب

5الکترونیک عمومیواحد مینودشت

5الکتروتکنیکواحد مینودشت

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد مینودشت

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد مینودشت

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد مینودشت

5الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد مینودشت

5امور دامیواحد مینودشت

5امور دامی - تکنولوژي پرورش دامواحد مینودشت

5امور دامی - تکنولوژي پرورش طیورواحد مینودشت

5تربیت بدنیواحد مینودشت

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد مینودشت

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد مینودشت



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5تربیت معلم تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد مینودشت

5حسابداريواحد مینودشت

5حقوقواحد مینودشت

5روان شناسیواحد مینودشت

5روانشناسیواحد مینودشت

5ساختمانواحد مینودشت

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد مینودشت

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد مینودشت

5علمی - کاربردي برق - قدرت گرایش تولیدواحد مینودشت

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد مینودشت

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد مینودشت

5علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیواحد مینودشت

5علمی کاربردي برق - قدرت گرایش تولیدواحد مینودشت

5علمی کاربردي حسابداريواحد مینودشت

5علمی کاربردي شهرسازيواحد مینودشت

5علمی کاربردي عمران-آب وفاضالبواحد مینودشت

5علمی کاربردي گرافیک- گرافیکواحد مینودشت

5علمی کاربردي معماريواحد مینودشت

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد مینودشت

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد مینودشت

5علمی کاربردي هنرهاي تجسمی-نقاشیواحد مینودشت

5علوم اقتصادي - اقتصاد نظريواحد مینودشت

5علوم ورزشیواحد مینودشت

5عمرانواحد مینودشت

5فقه و حقوق اسالمیواحد مینودشت

5فقه و مبانی حقوق اسالمیواحد مینودشت

5فیزیک - هسته ايواحد مینودشت

5قدرت -الکتروتکنیکواحد مینودشت

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد مینودشت

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد مینودشت

5کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبریدواحد مینودشت

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد مینودشت

5کاردان فنی عمران -نقشه برداريواحد مینودشت

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد مینودشت

5کاردان فنی مکانیک ـتاسیسات تهویه وتبریدواحد مینودشت

5کاردانی حسابداريواحد مینودشت

5کاردانی علوم ورزشیواحد مینودشت

5کاردانی فنی برقواحد مینودشت

5کاردانی فنی عمرانواحد مینودشت

5کاردانی معماريواحد مینودشت

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد مینودشت

5کارشناسی حرفه اي گرافیک - تصویرسازيواحد مینودشت

5کارهاي عمومی ساختمانواحد مینودشت

5کامپیوترواحد مینودشت



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد مینودشت

5گرافیک-گرافیکواحد مینودشت

5مدیریت دولتیواحد مینودشت

5معماريواحد مینودشت

5مکانیک خودروواحد مینودشت

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد مینودشت

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد مینودشت

5مهندسی اجرایی عمرانواحد مینودشت

5مهندسی برقواحد مینودشت

5مهندسی برق- الکترونیکواحد مینودشت

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد مینودشت

5مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد مینودشت

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد مینودشت

5مهندسی برق ـ قدرتواحد مینودشت

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد مینودشت

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد مینودشت

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد مینودشت

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد مینودشت

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد مینودشت

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد مینودشت

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد مینودشت

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد مینودشت

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد مینودشت

5مهندسی تکنولوژي نقشه برداريواحد مینودشت

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد مینودشت

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد مینودشت

5مهندسی حرفه اي معماريواحد مینودشت

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد مینودشت

5مهندسی شهرسازيواحد مینودشت

5مهندسی صنایعواحد مینودشت

5مهندسی صنایع - تولید صنعتیواحد مینودشت

5مهندسی عمرانواحد مینودشت

5مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برقواحد مینودشت

5مهندسی فناوري عمران - نقشه برداريواحد مینودشت

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد مینودشت

5مهندسی کامپیوترواحد مینودشت

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد مینودشت

5مهندسی معماريواحد مینودشت

5میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زاواحد مینودشت

5نرم افزار کامپیوترواحد مینودشت

5نقشه برداريواحد مینودشت

5نقشه برداري - نقشه برداريواحد مینودشت

5نقشه کشی معماريواحد مینودشت

5نقشه کشی معماري- معماريواحد مینودشت



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5هنرهاي تجسمی - گرافیکواحد مینودشت

5هنرهاي تجسمی ـ نقاشیواحد مینودشت

5الکترونیک عمومیواحد نائین

5الکتروتکنیکواحد نائین

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد نائین

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد نائین

5الکترونیکواحد نائین

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد نائین

5آمارواحد نائین

5پرستاريواحد نائین

5تاسیساتواحد نائین

5تاسیسات -تهویه مطبوعواحد نائین

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد نائین

5زیست شناسی - علوم جانوري گرایش فیزیولوژي جانوريواحد نائین

5زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد نائین

5زیست شناسی جانوري - فیزیولوژيواحد نائین

5زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد نائین

5زیست فناوري - میکروبیواحد نائین

5زیست فناوري (بیوتکنولوژي) گرایش میکروبیواحد نائین

5زیست فناوري میکروبیواحد نائین

5ساخت و تولیدواحد نائین

5ساخت و تولید - ماشین افزارواحد نائین

5سخت افزار کامپیوترواحد نائین

5طراحی شهريواحد نائین

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد نائین

5علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعواحد نائین

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد نائین

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد نائین

5علمی کاربردي برق - الکترونیک وابزار دقیقواحد نائین

5علمی کاربردي معماريواحد نائین

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد نائین

5قدرت -الکتروتکنیکواحد نائین

5کاردان فنی الکترونیکواحد نائین

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد نائین

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد نائین

5کاردانی فنی برقواحد نائین

5کاردانی معماريواحد نائین

5کامپیوترواحد نائین

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد نائین

5ماماییواحد نائین

5معماريواحد نائین

5مکانیک خودروواحد نائین

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد نائین

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد نائین



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی برقواحد نائین

5مهندسی برق- الکترونیکواحد نائین

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد نائین

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد نائین

5مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیکواحد نائین

5مهندسی برق ـ قدرتواحد نائین

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد نائین

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد نائین

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد نائین

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد نائین

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولیدواحد نائین

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد نائین

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید-قالبسازيواحد نائین

5مهندسی تکنولوژي سخت افزار کامپیوترواحد نائین

5مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزاري رایانهواحد نائین

5مهندسی تکنولوژي طراحی و نقشه کشی صنعتیواحد نائین

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد نائین

5مهندسی تکنولوژي مخابرات- انتقالواحد نائین

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد نائین

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد نائین

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد نائین

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد نائین

5مهندسی حرفه اي ساخت و تولیدواحد نائین

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد نائین

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد نائین

5مهندسی فناوري طراحی و نقشه کشی صنعتیواحد نائین

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد نائین

5مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد نائین

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد نائین

5مهندسی معماريواحد نائین

5مهندسی مکانیکواحد نائین

5میکروبیولوژي - میکروبیولوژي صنعتیواحد نائین

5میکروبیولوژيواحد نائین

5میکروبییولوژي - صنعتیواحد نائین

5نرم افزار کامپیوترواحد نائین

5نقشه کشی صنعتیواحد نائین

5نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد نائین

5نقشه کشی معماريواحد نائین

5نقشه کشی معماري- معماريواحد نائین

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد نجف آباد - محل تشکیل کالس مهردشت(دهق)

5دامپزشکیواحد نجف آباد

5اقتصادواحد نراق

5آموزش ابتداییواحد نراق

5آموزش زبان انگلیسیواحد نراق



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5آموزش و پرورش ابتداییواحد نراق

5بیمهواحد نراق

5پرستاريواحد نراق

5تکنولوژي صنعتیواحد نراق

5تولید صنعتیواحد نراق

5جامعه شناسی - جامعه شناسی سیاسیواحد نراق

5جامعه شناسی انقالب اسالمیواحد نراق

5جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی سیاسیواحد نراق

5جوشکاريواحد نراق

5حسابداريواحد نراق

5حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد نراق

5حقوقواحد نراق

5حقوق تجارت بین المللواحد نراق

5حقوق ثبت اسناد و امالكواحد نراق

5حقوق جزا و جرم شناسیواحد نراق

5حقوق خانوادهواحد نراق

5حقوق خصوصیواحد نراق

5حقوق کیفري و جرم شناسیواحد نراق

5دبیري زبان انگلیسیواحد نراق

5دینی وعربیواحد نراق

5روابط بین المللواحد نراق

5ریخته گريواحد نراق

5زبان انگلیسیواحد نراق

5زبان و ادبیات فارسی - ادبیات کودك و نوجوانواحد نراق

5زراعت واصالح نباتاتواحد نراق

5ژنتیک و به نژادي گیاهیواحد نراق

5شیمی -شیمی معدنیواحد نراق

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد نراق

5علمی کاربردي حسابداريواحد نراق

5علمی کاربردي سخت افزارکامپیوترواحد نراق

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد نراق

5علمی کاربردي نقشه کشی صنعتیواحد نراق

5علوم اجتماعی - پژوهشگري علوم اجتماعیواحد نراق

5علوم اقتصادي - اقتصاد صنعتیواحد نراق

5علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد نراق

5علوم قضاییواحد نراق

5فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی (ره)واحد نراق

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد نراق

5کاردان فنی ماشین ابزارواحد نراق

5کاردان فنی مکانیک ـ جوشکاريواحد نراق

5کاردان فنی مکانیک ـ ماشین ابزارواحد نراق

5کاردان فنی مکانیک ـ نقشه کشی صنعتیواحد نراق

5کاردانی بیمهواحد نراق

5کاردانی حسابداريواحد نراق



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردانی فنی برقواحد نراق

5کاردانی فنی جوشکاريواحد نراق

5کاردانی فنی کامپیوتر - سیستم هاي کامپیوتريواحد نراق

5کاردانی فنی مکانیکواحد نراق

5کامپیوترواحد نراق

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد نراق

5متالورژيواحد نراق

5متالورژي-ریخته گريواحد نراق

5مترجمی زبان انگلیسیواحد نراق

5مدیریت بازرگانیواحد نراق

5مدیریت بازرگانی- بازاریابیواحد نراق

5مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلیواحد نراق

5مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللیواحد نراق

5مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد نراق

5مدیریت بازرگانی - کارآفرینیواحد نراق

5مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیکواحد نراق

5مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمهواحد نراق

5مدیریت بازرگانی - مدیریت تحولواحد نراق

5مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد نراق

5مدیریت بیمهواحد نراق

5مدیریت دولتیواحد نراق

5مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیواحد نراق

5مدیریت دولتی- مدیریت نیروي انسانیواحد نراق

5مدیریت دولتی-مدیریت تحولواحد نراق

5مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیواحد نراق

5مدیریت دولتی - تشکیالت و روشهاواحد نراق

5مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیواحد نراق

5مدیریت دولتی - خط مشی گذاري عمومیواحد نراق

5مدیریت دولتی - طراحی سازمان هاي دولتیواحد نراق

5مدیریت دولتی - مدیریت سیستمهاي اطالعاتیواحد نراق

5مدیریت صنعتیواحد نراق

5معارف اسالمی و حقوق گرایش حقوق خانوادهواحد نراق

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد نراق

5مهندسی برقواحد نراق

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد نراق

5مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد نراق

5مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژيواحد نراق

5مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستمهاي انرژي الکتریکیواحد نراق

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد نراق

5مهندسی برق - قدرت گرایش الکترونیک قدرتواحد نراق

5مهندسی برق - قدرت گرایش تکنولوژي فشار قويواحد نراق

5مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد نراق

5مهندسی برق - قدرت گرایش ماشین هاي الکتریکیواحد نراق



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی برق ـ قدرتواحد نراق

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد نراق

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد نراق

5مهندسی تکنولوژي سخت افزار کامپیوترواحد نراق

5مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزاري رایانهواحد نراق

5مهندسی تکنولوژي متالورژي-ذوب فلزاتواحد نراق

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد نراق

5مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیواحد نراق

5مهندسی تولیدات گیاهی - زراعتواحد نراق

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد نراق

5مهندسی حرفه اي مواد ریخته گريواحد نراق

5مهندسی سیستمهاي اقتصادي - اجتماعیواحد نراق

5مهندسی صنایعواحد نراق

5مهندسی صنایع - برنامه ریزي و تحلیل سیستمهاواحد نراق

5مهندسی صنایع - بهینه سازي سیستم هاواحد نراق

5مهندسی صنایع - تکنولوژي صنعتیواحد نراق

5مهندسی صنایع - تولید صنعتیواحد نراق

5مهندسی صنایع - سیستم هاي کالنواحد نراق

5مهندسی صنایع - سیستم هاي کالن اقتصادي و اجتماعیواحد نراق

5مهندسی صنایع - لجستیک و زنجیره تامینواحد نراق

5مهندسی صنایع - مدیریت پروژهواحد نراق

5مهندسی صنایع - مهندسی صنایعواحد نراق

5مهندسی فناوري اطالعاتواحد نراق

5مهندسی فناوري متالورژي - ذوب فلزاتواحد نراق

5مهندسی کامپیوترواحد نراق

5مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد نراق

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد نراق

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد نراق

5مهندسی کشاورزي - زراعت و اصالح نباتاتواحد نراق

5مهندسی کشاورزي -زراعتواحد نراق

5مهندسی مکاترونیکواحد نراق

5مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولیدواحد نراق

5مهندسی مکانیکواحد نراق

5مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد نراق

5نرم افزار کامپیوترواحد نراق

5پرستاريواحد نراق-ظرفیت مازاد خودگردان

5ارتباط تصویريواحد نطنز

5ارتباط تصویري- ارتباط تصویريواحد نطنز

5الکتروتکنیکواحد نطنز

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد نطنز

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد نطنز

5الکترونیکواحد نطنز

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد نطنز

5حسابداريواحد نطنز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5حقوقواحد نطنز

5حقوق خصوصیواحد نطنز

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد نطنز

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد نطنز

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد نطنز

5علمی کاربردي حسابداريواحد نطنز

5علمی کاربردي گرافیک -تصویرسازيواحد نطنز

5علمی کاربردي معماريواحد نطنز

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد نطنز

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد نطنز

5فتوگرافیک گرافیکواحد نطنز

5قدرت -الکتروتکنیکواحد نطنز

5کاردان فنی الکترونیکواحد نطنز

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد نطنز

5کاردانی حسابداريواحد نطنز

5کاردانی فنی برقواحد نطنز

5کارشناسی حرفه اي گرافیک - تصویرسازيواحد نطنز

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد نطنز

5گرافیکواحد نطنز

5گرافیک-گرافیکواحد نطنز

5گرافیک - تصویر سازيواحد نطنز

5مدیریت دولتیواحد نطنز

5معماريواحد نطنز

5معماري منظرواحد نطنز

5مکانیک خودروواحد نطنز

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد نطنز

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد نطنز

5مهندسی برقواحد نطنز

5مهندسی برق- الکترونیکواحد نطنز

5مهندسی برق - سیستمهاي دیجیتالواحد نطنز

5مهندسی برق - مخابراتواحد نطنز

5مهندسی برق - مخابرات سیستمواحد نطنز

5مهندسی برق ـ قدرتواحد نطنز

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد نطنز

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد نطنز

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد نطنز

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد نطنز

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد نطنز

5مهندسی حرفه اي معماريواحد نطنز

5مهندسی فناوري اطالعات - تجارت الکترونیکیواحد نطنز

5مهندسی کشاورزي - گیاه پزشکیواحد نطنز

5مهندسی معماريواحد نطنز

5مهندسی معماري منظرواحد نطنز

5مهندسی مکانیکواحد نطنز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5نرم افزار کامپیوترواحد نطنز

5نقشه کشی معماريواحد نطنز

5نقشه کشی معماري- معماريواحد نطنز

5هنرهاي تجسمی ـ نقاشیواحد نطنز

5الکتروتکنیکواحد نقده

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد نقده

5امور بانکیواحد نقده

5امور زراعی و باغیواحد نقده

5امور زراعی و باغی- تکنولوژي تولیدات باغیواحد نقده

5امور زراعی و باغی-تکنولوژي تولیدات زراعیواحد نقده

5امور گمرکیواحد نقده

5آموزش ابتداییواحد نقده

5آموزش زبان انگلیسیواحد نقده

5آموزش و پرورش ابتداییواحد نقده

5بیمهواحد نقده

5تربیت بدنیواحد نقده

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد نقده

5تربیت بدنی - مربیگريواحد نقده

5تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد نقده

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد نقده

5تربیت معلم آموزش ریاضیواحد نقده

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد نقده

5تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد نقده

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد نقده

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد نقده

5تکنولوژي تولیدات دامیواحد نقده

5حسابداريواحد نقده

5دامپزشکیواحد نقده

5دبیري زبان وادبیات فارسیواحد نقده

5زبان وادبیات فارسیواحد نقده

5ساختمانواحد نقده

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد نقده

5شیمی- محضواحد نقده

5شیمی محضواحد نقده

5صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییواحد نقده

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد نقده

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد نقده

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد نقده

5علمی - کاربردي گوشت و فرآورده هاي گوشتیواحد نقده

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد نقده

5علمی کاربردي حسابداريواحد نقده

5علمی کاربردي معماريواحد نقده

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد نقده



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علوم تربیتیواحد نقده

5علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد نقده

5علوم تربیتی ـ آموزش و پرورش پیش دبستانیواحد نقده

5علوم ورزشیواحد نقده

5علوم ورزشی - علوم زیستی ورزشواحد نقده

5عمرانواحد نقده

5فناوري تولیدات باغیواحد نقده

5کاردانی دامپزشکیواحد نقده

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد نقده

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد نقده

5کاردانی امور بانکیواحد نقده

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد نقده

5کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد نقده

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد نقده

5کاردانی بیمهواحد نقده

5کاردانی حسابداريواحد نقده

5کاردانی علوم ورزشیواحد نقده

5کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات (ICT)واحد نقده

5کاردانی مدیریت بازرگانیواحد نقده

5کاردانی معماريواحد نقده

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد نقده

5مترجمی زبان انگلیسیواحد نقده

5مدیریت بازرگانیواحد نقده

5معماريواحد نقده

5مکانیک خودروواحد نقده

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد نقده

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد نقده

5مهندسی اجرایی عمرانواحد نقده

5مهندسی برقواحد نقده

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد نقده

5مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیاییواحد نقده

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد نقده

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد نقده

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد نقده

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد نقده

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد نقده

5مهندسی حرفه اي معماريواحد نقده

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد نقده

5مهندسی شهرسازيواحد نقده

5مهندسی فناوري صنایع شیمیاییواحد نقده

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد نقده

5نرم افزار کامپیوترواحد نقده

5نقشه کشی عمومیواحد نقده

5نقشه کشی معماريواحد نقده



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5نقشه کشی معماري- معماريواحد نقده

5الکترونیک عمومیواحد نکا

5الکتروتکنیکواحد نکا

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد نکا

5الکترونیکواحد نکا

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد نکا

5الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد نکا

5امور اداريواحد نکا

5آموزش بزرگساالنواحد نکا

5آموزش ریاضیواحد نکا

5آموزش زبان انگلیسیواحد نکا

5آموزش و بهسازي منابع انسانیواحد نکا

5آموزش و پرورش ابتداییواحد نکا

5برنامه ریزي درسیواحد نکا

5تاسیساتواحد نکا

5تاسیسات -تهویه مطبوعواحد نکا

5تأسیسات -تبریدواحد نکا

5تحقیقات آموزشیواحد نکا

5تربیت بدنیواحد نکا

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد نکا

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد نکا

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد نکا

5تربیت مترجم زبان انگلیسیواحد نکا

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد نکا

5تربیت معلم کودکان استثنایی عقب مانده ذهنیواحد نکا

5تکنولوژي آموزشیواحد نکا

5جوشکاريواحد نکا

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد نکا

5حسابداريواحد نکا

5حقوق - حقوق ثبتیواحد نکا

5روان شناسیواحد نکا

5روان شناسی عمومیواحد نکا

5روانشناسیواحد نکا

5روانشناسی - روانشناسی عمومیواحد نکا

5روانشناسی عمومیواحد نکا

5ریاضی - آنالیزواحد نکا

5ساختمانواحد نکا

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد نکا

5صنایع فلزي-جوشکاريواحد نکا

5صنایع فلزي - صنایع فلزيواحد نکا

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد نکا

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد نکا

5علمی - کاربردي تاسیسات - تهویه مطبوعواحد نکا



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد نکا

5علمی - کاربردي صنایع فلزي - جوشکاريواحد نکا

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد نکا

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد نکا

5علمی کاربردي امور اداريواحد نکا

5علمی کاربردي برق - قدرتواحد نکا

5علمی کاربردي حسابداريواحد نکا

5علمی کاربردي راهنماي آموزشیواحد نکا

5علمی کاربردي معماريواحد نکا

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد نکا

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد نکا

5علمی کاربردي نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد نکا

5علوم تربیتیواحد نکا

5علوم تربیتی - آموزش ابتداییواحد نکا

5علوم تربیتی - آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانیواحد نکا

5علوم تربیتی - برنامه ریزي آموزشیواحد نکا

5علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد نکا

5علوم تربیتی -برنامه ریزي درسیواحد نکا

5عمرانواحد نکا

5فقه و حقوق اسالمیواحد نکا

5کاردان فنی الکترونیکواحد نکا

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد نکا

5کاردان فنی برق - قدرتواحد نکا

5کاردان فنی عمران-زیرسازي راهواحد نکا

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد نکا

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد نکا

5کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد نکا

5کاردانی آموزش و پرورش کودکان استثناییواحد نکا

5کاردانی حسابداريواحد نکا

5کارهاي عمومی ساختمانواحد نکا

5کامپیوترواحد نکا

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد نکا

5مترجمی زبان انگلیسیواحد نکا

5مدیریت آموزشیواحد نکا

5مدیریت فرهنگی هنريواحد نکا

5مدیریت وبرنامه ریزي آموزشیواحد نکا

5مربی کودكواحد نکا

5معماريواحد نکا

5مکانیک خودروواحد نکا

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد نکا

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد نکا

5مهندسی اجرایی عمرانواحد نکا

5مهندسی برقواحد نکا



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد نکا

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد نکا

5مهندسی برق - کنترلواحد نکا

5مهندسی برق ـ قدرتواحد نکا

واحد نکا

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5دیتا

واحد نکا

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5سیستمهاي تحت شبکه

واحد نکا

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5مخابرات نوري

واحد نکا

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5مدیریت آي سی تی

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد نکا

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد نکا

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد نکا

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد نکا

5مهندسی تکنولوژي برق متروواحد نکا

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد نکا

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد نکا

5مهندسی تکنولوژي عمران- آب و فاضالبواحد نکا

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد نکا

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد نکا

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد نکا

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد نکا

5مهندسی تکنولوژي نقشه برداريواحد نکا

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد نکا

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد نکا

5مهندسی حرفه اي معماريواحد نکا

5مهندسی عمرانواحد نکا

5مهندسی فناوري ارتباطات و اطالعات ICT- دیتاواحد نکا

5مهندسی فناوري ارتباطات و اطالعات ICT- مخابرات سیارواحد نکا

5مهندسی فناوري برق متروواحد نکا

5مهندسی فناوري عمران - نقشه برداريواحد نکا

5مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقواحد نکا

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد نکا

5مهندسی کامپیوترواحد نکا

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد نکا

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد نکا

5مهندسی معماريواحد نکا

5نرم افزار کامپیوترواحد نکا

5نقشه برداريواحد نکا

5نقشه برداري - نقشه برداريواحد نکا

5نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتیواحد نکا

5نقشه کشی معماريواحد نکا



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5نقشه کشی معماري- معماريواحد نکا

5آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)واحد نور

5آب و هواشناسیواحد نور

5آمارواحد نور

5آموزش ریاضیواحد نور

5برنامه ریزي آمایش سرزمینواحد نور

5تاریخواحد نور

5تاریخ -تاریخ اسالمواحد نور

5تاریخ -تاریخ ایران اسالمیواحد نور

5تربیت بدنیواحد نور

5تربیت بدنی - مربیگريواحد نور

5تربیت بدنی و علوم ورزشی- ورزش همگانیواحد نور

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد نور

5تربیت معلم آموزش ریاضیواحد نور

5تکنولوژي مواد غذاییواحد نور

5جغرافیاواحد نور

5جغرافیا-برنامه ریزي توریسمواحد نور

5جغرافیا - انسانی گرایش روستاییواحد نور

5جغرافیا - انسانی گرایش شهريواحد نور

5جغرافیا ـ انسانی(روستایی)واحد نور

5جغرافیا و برنامه ریزي روستاییواحد نور

5جغرافیا و برنامه ریزي شهريواحد نور

5جغرافیا و برنامه ریزي شهري - آمایش شهريواحد نور

5جغرافیا و برنامه ریزي گردشگريواحد نور

5جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري - گردشگري شهريواحد نور

5جغرافیاي انسانیواحد نور

5جغرافیاي انسانی - شهريواحد نور

5جغرافیاي طبیعی- ژئومورفولوژي در برنامه ریزي محیطیواحد نور

5حسابداريواحد نور

5حسابرسیواحد نور

5ریاضیواحد نور

5ریاضی - دبیري ریاضیواحد نور

5ریاضی - ریاضی کاربرديواحد نور

5ریاضی - ریاضی محضواحد نور

5ریاضی - ریاضیات مالیواحد نور

5ریاضی کاربردي - ریاضی مالیواحد نور

5ریاضی کاربردي ـ آنالیز عدديواحد نور

5ریاضی کاربردي ـ تحقیق در عملیاتواحد نور

5ریاضی محضواحد نور

5ریاضیات و کاربردهاواحد نور

5ژئومورفولوژي - برنامه ریزي محیطیواحد نور

5ژئومورفولوژي - هیدرو ژئومورفولوژي در برنامه ریزي محیطیواحد نور



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5طبیعت گرديواحد نور

5طبیعت گردي (اکوتوریسم)واحد نور

5علمی کاربردي حسابداريواحد نور

5علوم کامپیوترواحد نور

5علوم کامپیوتر - سیستم هاي هوشمندواحد نور

5علوم کامپیوتر - محاسبات نرم و هوش مصنوعیواحد نور

5علوم ورزشیواحد نور

5علوم ورزشی - علوم انسانی ورزشواحد نور

5علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزشواحد نور

5فتونیکواحد نور

5فوتونیکواحد نور

5فیزیکواحد نور

5فیزیک- اتمی و مولکولیواحد نور

5فیزیک - اپتیک و لیزرواحد نور

5فیزیک - اتمیواحد نور

5فیزیک - حالت جامدواحد نور

5فیزیک - فیزیک پالسماواحد نور

5فیزیک - هسته ايواحد نور

5فیزیک کاربرديواحد نور

5فیزیک مهندسیواحد نور

5فیزیولوژي ورزشیواحد نور

5فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت ورزشی بالینیواحد نور

5کاردانی حرفه اي مدیریت کسب و کارواحد نور

5کاردانی حسابداريواحد نور

5مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد نور

5مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد نور

5مهندسی کامپیوترواحد نور- محل تشکیل کالس مرکز محمودآباد

5الکترونیک عمومیواحد نورآباد ممسنی

5الکتروتکنیکواحد نورآباد ممسنی

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد نورآباد ممسنی

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد نورآباد ممسنی

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد نورآباد ممسنی

5آموزش ابتداییواحد نورآباد ممسنی

5آموزش زبان انگلیسیواحد نورآباد ممسنی

5آموزش و پرورش ابتداییواحد نورآباد ممسنی

5تربیت بدنیواحد نورآباد ممسنی

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد نورآباد ممسنی

5تربیت بدنی وعلوم ورزشیواحد نورآباد ممسنی

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد نورآباد ممسنی

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد نورآباد ممسنی

5تربیت معلم تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد نورآباد ممسنی

5حسابداريواحد نورآباد ممسنی

5حقوقواحد نورآباد ممسنی



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5حقوق - حقوق ثبتیواحد نورآباد ممسنی

5حقوق جزا و جرم شناسیواحد نورآباد ممسنی

5حقوق خصوصیواحد نورآباد ممسنی

5روان شناسیواحد نورآباد ممسنی

5روانشناسیواحد نورآباد ممسنی

5زبان وادبیات فارسیواحد نورآباد ممسنی

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد نورآباد ممسنی

5شیمیواحد نورآباد ممسنی

5شیمی - شیمی داروییواحد نورآباد ممسنی

5شیمی گرایش شیمی داروییواحد نورآباد ممسنی

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد نورآباد ممسنی

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد نورآباد ممسنی

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد نورآباد ممسنی

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد نورآباد ممسنی

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد نورآباد ممسنی

5علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیواحد نورآباد ممسنی

5علمی کاربردي حسابداريواحد نورآباد ممسنی

5علمی کاربردي معماريواحد نورآباد ممسنی

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد نورآباد ممسنی

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد نورآباد ممسنی

5علوم تربیتیواحد نورآباد ممسنی

5علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییواحد نورآباد ممسنی

5علوم تربیتی - تکنولوژي آموزشیواحد نورآباد ممسنی

5علوم ورزشیواحد نورآباد ممسنی

5عمرانواحد نورآباد ممسنی

5قدرت -الکتروتکنیکواحد نورآباد ممسنی

5کاردان فنی الکترونیکواحد نورآباد ممسنی

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد نورآباد ممسنی

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد نورآباد ممسنی

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد نورآباد ممسنی

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد نورآباد ممسنی

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد نورآباد ممسنی

5کاردانی حسابداريواحد نورآباد ممسنی

5کاردانی علوم ورزشیواحد نورآباد ممسنی

5کاردانی فنی برقواحد نورآباد ممسنی

5کاردانی معماريواحد نورآباد ممسنی

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد نورآباد ممسنی

5کارهاي عمومی ساختمانواحد نورآباد ممسنی

5کامپیوترواحد نورآباد ممسنی

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد نورآباد ممسنی

5مدیریت آموزشیواحد نورآباد ممسنی

5مدیریت ورزشیواحد نورآباد ممسنی

5مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشیواحد نورآباد ممسنی



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5معماريواحد نورآباد ممسنی

5مکانیک خودروواحد نورآباد ممسنی

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد نورآباد ممسنی

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد نورآباد ممسنی

5مهندسی اجرایی عمرانواحد نورآباد ممسنی

5مهندسی برقواحد نورآباد ممسنی

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد نورآباد ممسنی

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد نورآباد ممسنی

5مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد نورآباد ممسنی

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد نورآباد ممسنی

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد نورآباد ممسنی

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد نورآباد ممسنی

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد نورآباد ممسنی

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد نورآباد ممسنی

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد نورآباد ممسنی

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد نورآباد ممسنی

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد نورآباد ممسنی

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد نورآباد ممسنی

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد نورآباد ممسنی

5مهندسی حرفه اي معماريواحد نورآباد ممسنی

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد نورآباد ممسنی

5مهندسی عمرانواحد نورآباد ممسنی

5مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد نورآباد ممسنی

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد نورآباد ممسنی

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد نورآباد ممسنی

5مهندسی کامپیوترواحد نورآباد ممسنی

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد نورآباد ممسنی

5مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکزواحد نورآباد ممسنی

5مهندسی معماريواحد نورآباد ممسنی

5مهندسی مکانیکواحد نورآباد ممسنی

5نرم افزار کامپیوترواحد نورآباد ممسنی

5نقشه کشی معماريواحد نورآباد ممسنی

5نقشه کشی معماري- معماريواحد نورآباد ممسنی

5هوش مصنوعی و رباتیکواحد نورآباد ممسنی

5الکتروتکنیکواحد نوشهر

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد نوشهر

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد نوشهر

5امور گمرکیواحد نوشهر

5ایمنی صنعتی و محیط کارواحد نوشهر

5بیمهواحد نوشهر

5حرارت مرکزي و تهویه مطبوعواحد نوشهر

5حسابداريواحد نوشهر

5حقوقواحد نوشهر

5حقوق جزا و جرم شناسیواحد نوشهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5حقوق خصوصیواحد نوشهر

5زبان و ادبیات فارسی- ادبیات مقاومتواحد نوشهر

5ساختمانواحد نوشهر

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد نوشهر

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد نوشهر

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد نوشهر

5علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیواحد نوشهر

5علمی کاربردي حسابداريواحد نوشهر

5علمی کاربردي معماريواحد نوشهر

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد نوشهر

5عمرانواحد نوشهر

5فقه و حقوق جزاواحد نوشهر

5کاردانی بیمهواحد نوشهر

5کاردانی حسابداريواحد نوشهر

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد نوشهر

5مدیریت امور گمرکیواحد نوشهر

5مدیریت بازرگانیواحد نوشهر

5مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیواحد نوشهر

5مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیواحد نوشهر

5مدیریت صنعتی - تولیدواحد نوشهر

5مدیریت صنعتی - تولید و عملیاتواحد نوشهر

5معماريواحد نوشهر

5مکانیک خودروواحد نوشهر

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد نوشهر

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد نوشهر

5مهندسی اجرایی عمرانواحد نوشهر

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد نوشهر

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد نوشهر

5مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد نوشهر

واحد نوشهر

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5مدیریت آي سی تی

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد نوشهر

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد نوشهر

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد نوشهر

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد نوشهر

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد نوشهر

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد نوشهر

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد نوشهر

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد نوشهر

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد نوشهر

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد نوشهر

5مهندسی صنایعواحد نوشهر

5مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وريواحد نوشهر

5مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وريواحد نوشهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی عمرانواحد نوشهر

5مهندسی عمران- ژئوتکنیکواحد نوشهر

5مهندسی عمران - مهندسی راه و ترابريواحد نوشهر

5مهندسی عمران -راه وترابريواحد نوشهر

5مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقواحد نوشهر

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد نوشهر

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد نوشهر

5مهندسی محیط زیست - منابع آبواحد نوشهر

5مهندسی معماريواحد نوشهر

5مهندسی مکاترونیکواحد نوشهر

واحد نوشهر

مهندسی مکاترونیک گرایش ارتباطات جنبی انسان-ماشین-

5کامپیوتر

واحد نوشهر

مهندسی مکاترونیک گرایش طراحی رباتها و سیستمهاي 

5مکاترونیکی

5مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد نوشهر

5نرم افزار کامپیوترواحد نوشهر

5استخراج معدنواحد نی ریز

5الکتروتکنیکواحد نی ریز

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد نی ریز

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد نی ریز

5الکترونیکواحد نی ریز

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد نی ریز

5الهیات و معارف اسالمی - علوم قرآن و حدیثواحد نی ریز

5الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد نی ریز

5امور دامیواحد نی ریز

5امور دامی - تکنولوژي پرورش دامواحد نی ریز

5امور دامی - تکنولوژي پرورش طیورواحد نی ریز

5امور زراعی و باغیواحد نی ریز

5آمارواحد نی ریز

5آموزش ابتداییواحد نی ریز

5آموزش زبان انگلیسیواحد نی ریز

5آموزش علوم تجربیواحد نی ریز

5آموزش و پرورش ابتداییواحد نی ریز

5بازرگانیواحد نی ریز

5برنامه ریزي درسیواحد نی ریز

5تربیت بدنیواحد نی ریز

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد نی ریز

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد نی ریز

5تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد نی ریز

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد نی ریز

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد نی ریز

5تربیت معلم قرآن کریمواحد نی ریز

5تربیت معلم قرآن مجیدواحد نی ریز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5تکنولوژي تولیدات دامیواحد نی ریز

5جامعه شناسیواحد نی ریز

5حسابداريواحد نی ریز

5حسابداري بازرگانی -حسابداريواحد نی ریز

5حقوقواحد نی ریز

5حقوق - حقوق ثبتیواحد نی ریز

5حقوق خصوصیواحد نی ریز

5دبیري زبان وادبیات فارسیواحد نی ریز

5دبیري علوم تجربیواحد نی ریز

5دینی وعربیواحد نی ریز

5زبان وادبیات فارسیواحد نی ریز

5ساخت و تولیدواحد نی ریز

5ساخت و تولید- قالبسازيواحد نی ریز

5ساخت و تولید - ماشین ابزارواحد نی ریز

5ساخت و تولید - ماشین افزارواحد نی ریز

5ساختمانواحد نی ریز

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد نی ریز

5شیمی- کاربرديواحد نی ریز

5شیمی- محضواحد نی ریز

5شیمی -شیمی آلیواحد نی ریز

5شیمی -شیمی تجزیهواحد نی ریز

5شیمی -شیمی معدنیواحد نی ریز

5شیمی کاربرديواحد نی ریز

5شیمی محضواحد نی ریز

5صنایع اتومبیلواحد نی ریز

5صنایع شیمیاییواحد نی ریز

5صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییواحد نی ریز

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد نی ریز

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد نی ریز

5علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیواحد نی ریز

5علمی کاربردي برق - قدرتواحد نی ریز

5علمی کاربردي برق صنعتیواحد نی ریز

5علمی کاربردي حسابداريواحد نی ریز

5علمی کاربردي معماريواحد نی ریز

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد نی ریز

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد نی ریز

5علوم اجتماعی - پژوهشگري علوم اجتماعیواحد نی ریز

5علوم اجتماعی - تعاون و رفاه علوم اجتماعیواحد نی ریز

5علوم اجتماعی -جامعه شناسیواحد نی ریز

5علوم تجربیواحد نی ریز

5علوم تربیتی - برنامه ریزي آموزشیواحد نی ریز

5علوم تربیتی -برنامه ریزي درسیواحد نی ریز

5علوم قرآن و حدیثواحد نی ریز

5علوم قضاییواحد نی ریز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5فقه و حقوق اسالمیواحد نی ریز

5قدرت -الکتروتکنیکواحد نی ریز

5کاردانی فنی معدنواحد نی ریز

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد نی ریز

5کاردان فنی برق - تاسیساتواحد نی ریز

5کاردان فنی برق - مخابراتواحد نی ریز

5کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبریدواحد نی ریز

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد نی ریز

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد نی ریز

5کاردان فنی معدن-استخراج معدنواحد نی ریز

5کاردان فنی معدن - استخراج معادن ذغال سنگواحد نی ریز

5کاردان فنی مکانیک - تاسیسات بهداشتی و گازرسانیواحد نی ریز

5کاردان فنی مکانیک -صنایع اتومبیلواحد نی ریز

5کاردان فنی مکانیک ـتاسیسات تهویه وتبریدواحد نی ریز

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد نی ریز

5کاردانی تربیت معلم قرآن کریمواحد نی ریز

5کاردانی حسابداريواحد نی ریز

5کاردانی فنی برقواحد نی ریز

5کاردانی فنی مخابراتواحد نی ریز

5کاردانی فنی مکانیکواحد نی ریز

5کاردانی مدیریت بازرگانیواحد نی ریز

5کاردانی معماريواحد نی ریز

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد نی ریز

5کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد نی ریز

5کارهاي عمومی ساختمانواحد نی ریز

5کامپیوترواحد نی ریز

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد نی ریز

5مدیریت بازرگانیواحد نی ریز

5مدیریت صنعتی - مالیواحد نی ریز

5مدیریت صنعتی - مدیریت عملکردواحد نی ریز

5مدیریت صنعتی کاربرديواحد نی ریز

5مدیریت مالیواحد نی ریز

5مردم شناسیواحد نی ریز

5مردم شناسیواحد نی ریز

5مطالعات خانوادهواحد نی ریز

5معدن- استخراج معدنواحد نی ریز

5معماريواحد نی ریز

5مکانیک خودروواحد نی ریز

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد نی ریز

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد نی ریز

5مهندسی استخراج معدنواحد نی ریز

5مهندسی برقواحد نی ریز

5مهندسی برق- الکترونیکواحد نی ریز

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد نی ریز



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد نی ریز

5مهندسی برق - شبکه هاي مخابراتیواحد نی ریز

5مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد نی ریز

5مهندسی برق - کنترلواحد نی ریز

5مهندسی برق - مخابراتواحد نی ریز

5مهندسی برق - مخابرات سیستمواحد نی ریز

5مهندسی برق ـ قدرتواحد نی ریز

5مهندسی تکنولوژي استخراج معادن زیر زمینیواحد نی ریز

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد نی ریز

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد نی ریز

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد نی ریز

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد نی ریز

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولیدواحد نی ریز

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد نی ریز

5مهندسی تکنولوژي مخابرات- انتقالواحد نی ریز

5مهندسی تکنولوژي معدنواحد نی ریز

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد نی ریز

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد نی ریز

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد نی ریز

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد نی ریز

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد نی ریز

5مهندسی فناوري معدن - استخراج معادن زیرزمینیواحد نی ریز

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد نی ریز

5مهندسی فناوري مکانیک - ماشین افزارواحد نی ریز

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد نی ریز

5مهندسی مکاترونیکواحد نی ریز

5مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولیدواحد نی ریز

5مهندسی مکانیکواحد نی ریز

5مهندسی مکانیک-حرارت و سیاالتواحد نی ریز

5مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد نی ریز

5مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت و سیاالتواحد نی ریز

5مهندسی مکانیک - مکانیک در طراحی جامداتواحد نی ریز

5مهندسی مکانیک -طراحی جامداتواحد نی ریز

5نرم افزار کامپیوترواحد نی ریز

5نقشه کشی معماريواحد نی ریز

5نقشه کشی معماري- معماريواحد نی ریز

5علمی کاربردي معماريواحد نیشابور

5کاردانی معماريواحد نیشابور

5معماريواحد نیشابور

5مهندسی معماريواحد نیشابور

5الکترونیک عمومیواحد ورامین

5الکتروتکنیکواحد ورامین

5باستان شناسیواحد ورامین

5تبریدواحد ورامین



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5طراحی صنعتیواحد ورامین

5طراحی و دوختواحد ورامین

5علمی کاربردي معماريواحد ورامین

5عمرانواحد ورامین

5فتوگرافیک گرافیکواحد ورامین

5کاردان فنی الکترونیکواحد ورامین

5کاردان فنی شیمی - صنایع قند سازيواحد ورامین

5کاردان فنی شیمی -صنایع قندواحد ورامین

5کاردان فنی صنایع قندسازيواحد ورامین

5کاردان فنی مکانیک - تاسیساتواحد ورامین

5کاردان فنی مکانیک تاسیساتواحد ورامین

5کاردانی تکنولوژي صنایع غذاییواحد ورامین

5کاردانی فنی برقواحد ورامین

5کاردانی فنی صنایع غذایی - قندواحد ورامین

5کاردانی معماريواحد ورامین

5کامپیوترواحد ورامین

5گرافیک-گرافیکواحد ورامین

5مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخیواحد ورامین

5مرمت بناهاي تاریخیواحد ورامین

5معماريواحد ورامین

5مکانیک خودروواحد ورامین

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد ورامین

5مهندسی برقواحد ورامین

5مهندسی برق- الکترونیکواحد ورامین

5مهندسی برق ـ قدرتواحد ورامین

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد ورامین

5مهندسی تکنولوژي سخت افزار کامپیوترواحد ورامین

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد ورامین

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد ورامین

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد ورامین

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد ورامین

5مهندسی حرفه اي معماريواحد ورامین

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد ورامین

5مهندسی شیمیواحد ورامین

5مهندسی شیمی - مهندسی محیط زیستواحد ورامین

5مهندسی عمرانواحد ورامین

5مهندسی عمران - سازهواحد ورامین

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد ورامین

5مهندسی فناوري اطالعات - شبکه هاي کامپیوتريواحد ورامین

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد ورامین

5مهندسی کامپیوترواحد ورامین

5مهندسی کامپیوتر- سخت افزارواحد ورامین

5مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتريواحد ورامین

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد ورامین



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی کامپیوتر - شبکه هاي کامپیوتريواحد ورامین

5مهندسی کامپیوتر - فناوري اطالعاتواحد ورامین

5مهندسی محیط زیست ـ آب و فاضالبواحد ورامین

5مهندسی معماريواحد ورامین

5مهندسی مکانیکواحد ورامین

5مهندسی مکانیک - تبدیل انرژيواحد ورامین

5مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدواحد ورامین

5مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد ورامین

5نرم افزار کامپیوترواحد ورامین

5نقاشیواحد ورامین

5نقشه کشی معماريواحد ورامین

5نقشه کشی معماري- معماريواحد ورامین

5استخراج معدنواحد ورزقان

5الکتروتکنیکواحد ورزقان

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد ورزقان

5امور بانکیواحد ورزقان

5آموزش و پرورش ابتداییواحد ورزقان

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد ورزقان

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد ورزقان

5حسابداريواحد ورزقان

5حقوقواحد ورزقان

5حقوق تجارت بین المللواحد ورزقان

5حقوق خصوصیواحد ورزقان

5زبان وادبیات فارسیواحد ورزقان

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد ورزقان

5صنایع فلزي - صنایع فلزيواحد ورزقان

5علمی - کاربردي استخراج معدنواحد ورزقان

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد ورزقان

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد ورزقان

5علمی - کاربردي صنایع فلزي - صنایع فلزيواحد ورزقان

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد ورزقان

5علمی کاربردي حسابداريواحد ورزقان

5علمی کاربردي معماريواحد ورزقان

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد ورزقان

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد ورزقان

5عمرانواحد ورزقان

5کاردانی فنی معدنواحد ورزقان

5کاردانی فنی معدن- استخراج معدنواحد ورزقان

5کاردان فنی استخراج معادن غیر ذغال سنگواحد ورزقان

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد ورزقان

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد ورزقان

5کاردان فنی معدن - استخراج معادن غیر ذغال سنگواحد ورزقان

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد ورزقان

5کاردانی حسابداريواحد ورزقان



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردانی فنی برقواحد ورزقان

5کامپیوترواحد ورزقان

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد ورزقان

5معدن- استخراج معدنواحد ورزقان

5معماريواحد ورزقان

5مکانیک خودروواحد ورزقان

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد ورزقان

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد ورزقان

5مهندسی اجرایی عمرانواحد ورزقان

5مهندسی تکنولوژي استخراج معادن زیر زمینیواحد ورزقان

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد ورزقان

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد ورزقان

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید-قالبسازيواحد ورزقان

5مهندسی تکنولوژي عمران- آب و فاضالبواحد ورزقان

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد ورزقان

5مهندسی تکنولوژي متالورژي-ذوب فلزاتواحد ورزقان

5مهندسی تکنولوژي معدنواحد ورزقان

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد ورزقان

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد ورزقان

5مهندسی حرفه اي ساخت و تولیدواحد ورزقان

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد ورزقان

5مهندسی حرفه اي مواد ریخته گريواحد ورزقان

5مهندسی عمرانواحد ورزقان

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد ورزقان

5مهندسی فناوري ساخت و تولید - قالبسازيواحد ورزقان

5مهندسی فناوري متالورژي - ذوب فلزاتواحد ورزقان

5مهندسی فناوري معدن - استخراج معادن زیرزمینیواحد ورزقان

5مهندسی معدن - استخراج معدنواحد ورزقان

5مهندسی معدن - استخراج مواد معدنیواحد ورزقان

5مهندسی معدن - مهندسی استخراج معدنواحد ورزقان

5مهندسی معدن - مهندسی فرآوري مواد معدنیواحد ورزقان

5مهندسی معماريواحد ورزقان

5نرم افزار کامپیوترواحد ورزقان

5نقشه برداريواحد ورزقان

5نقشه برداري - نقشه برداريواحد ورزقان

5الکتروتکنیکواحد هادي شهر

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد هادي شهر

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد هادي شهر

5امور بانکیواحد هادي شهر

5امور گمرکیواحد هادي شهر

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد هادي شهر

5حسابداريواحد هادي شهر

5حقوقواحد هادي شهر

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد هادي شهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد هادي شهر

5علمی - کاربردي مرمت و احیاء بناهاي تاریخیواحد هادي شهر

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد هادي شهر

5علمی کاربردي الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیواحد هادي شهر

5علمی کاربردي حسابداريواحد هادي شهر

5علمی کاربردي شهرسازيواحد هادي شهر

5علمی کاربردي معماريواحد هادي شهر

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد هادي شهر

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد هادي شهر

5فیزیک - حالت جامدواحد هادي شهر

5قدرت -الکتروتکنیکواحد هادي شهر

5کاردانی امور گمرکیواحد هادي شهر

5کاردان فنی الکترونیکواحد هادي شهر

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد هادي شهر

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد هادي شهر

5کاردانی حسابداريواحد هادي شهر

5کاردانی فنی برقواحد هادي شهر

5کاردانی مدیریت بازرگانیواحد هادي شهر

5کاردانی مدیریت صنعتیواحد هادي شهر

5کاردانی مدیریت گمرکیواحد هادي شهر

5کاردانی معماريواحد هادي شهر

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد هادي شهر

5کامپیوترواحد هادي شهر

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد هادي شهر

5مدیریت امور گمرکیواحد هادي شهر

5مدیریت بازرگانیواحد هادي شهر

5مدیریت دولتی- مدیریت نیروي انسانیواحد هادي شهر

5مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیواحد هادي شهر

5مدیریت صنعتی کاربرديواحد هادي شهر

5مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد هادي شهر

5معماريواحد هادي شهر

5مکانیک خودروواحد هادي شهر

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد هادي شهر

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد هادي شهر

5مهندسی اجرایی عمرانواحد هادي شهر

5مهندسی برقواحد هادي شهر

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد هادي شهر

5مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیواحد هادي شهر

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد هادي شهر

5مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد هادي شهر

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد هادي شهر

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد هادي شهر

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید-قالبسازيواحد هادي شهر

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد هادي شهر



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد هادي شهر

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد هادي شهر

5مهندسی فناوري ساخت و تولید - قالبسازيواحد هادي شهر

5مهندسی کامپیوترواحد هادي شهر

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد هادي شهر

5مهندسی معماريواحد هادي شهر

5نرم افزار کامپیوترواحد هادي شهر

5نقشه کشی معماريواحد هادي شهر

5نقشه کشی معماري- معماريواحد هادي شهر

5آموزش ابتداییواحد هرند

5آموزش و پرورش ابتداییواحد هرند

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد هرند

5تربیت معلم زبان و ادبیات فارسیواحد هرند

5حسابداريواحد هرند

5زبان وادبیات فارسیواحد هرند

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد هرند

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد هرند

5علمی کاربردي حسابداريواحد هرند

5علمی کاربردي معماريواحد هرند

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد هرند

5علوم تربیتیواحد هرند

5علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزي آموزشیواحد هرند

5کاردانی فنی عمران - بتنواحد هرند

5کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد هرند

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد هرند

5کامپیوترواحد هرند

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد هرند

5مدیریت وبرنامه ریزي آموزشیواحد هرند

5معماريواحد هرند

5معماري داخلیواحد هرند

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد هرند

5مهندسی اجرایی عمرانواحد هرند

5مهندسی برقواحد هرند

5مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرتواحد هرند

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد هرند

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد هرند

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد هرند

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد هرند

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد هرند

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد هرند

5مهندسی حرفه اي معماريواحد هرند

5مهندسی عمرانواحد هرند

5مهندسی کامپیوترواحد هرند

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد هرند



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی معماريواحد هرند

5نرم افزار کامپیوترواحد هرند

5نقشه کشی عمومیواحد هرند

5نقشه کشی معماريواحد هرند

5نقشه کشی معماري- معماريواحد هرند

5الکترونیک عمومیواحد هریس

5الکتروتکنیکواحد هریس

5الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکیواحد هریس

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد هریس

5الکترونیکواحد هریس

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد هریس

5امور بانکیواحد هریس

5آموزش ابتداییواحد هریس

5آموزش و پرورش ابتداییواحد هریس

5تربیت بدنی - مربیگريواحد هریس

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد هریس

5تکنولوژي تولیدات دامیواحد هریس

5حسابداريواحد هریس

5ساختمانواحد هریس

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد هریس

5سخت افزار کامپیوترواحد هریس

5طراحی شهريواحد هریس

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد هریس

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد هریس

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد هریس

5علمی - کاربردي مرمت و احیاء بناهاي تاریخیواحد هریس

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد هریس

5علمی کاربردي برق-قدرت گرایش توزیعواحد هریس

5علمی کاربردي حسابداريواحد هریس

5علمی کاربردي معماريواحد هریس

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد هریس

5عمرانواحد هریس

5قدرت -الکتروتکنیکواحد هریس

5کارشناس حرفه اي مرمت و احیاء بناهاي تاریخیواحد هریس

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد هریس

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد هریس

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد هریس

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد هریس

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد هریس

5کاردانی حسابداريواحد هریس

5کاردانی فنی برقواحد هریس

5کاردانی معماريواحد هریس

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد هریس

5کامپیوترواحد هریس



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد هریس

5مدیریت شهريواحد هریس

5مدیریت صنعتیواحد هریس

5مرمت آثار تاریخیواحد هریس

5معماريواحد هریس

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد هریس

5مهندسی اجرایی عمرانواحد هریس

5مهندسی برق- سیستم هاي قدرتواحد هریس

5مهندسی برق - سیستمهاي قدرتواحد هریس

5مهندسی برق ـ قدرتواحد هریس

واحد هریس

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5سیستمهاي تحت شبکه

واحد هریس

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5کاربردهاي آي سی تی

واحد هریس

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات ( آي سی تی) - 

5مدیریت آي سی تی

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد هریس

5مهندسی تکنولوژي برق- شبکه هاي انتقال و توزیعواحد هریس

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد هریس

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد هریس

5مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتیواحد هریس

5مهندسی تکنولوژي راهسازيواحد هریس

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید- ماشین ابزارواحد هریس

5مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید-قالبسازيواحد هریس

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد هریس

5مهندسی تکنولوژي سخت افزار کامپیوترواحد هریس

5مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزاري رایانهواحد هریس

5مهندسی تکنولوژي عمران- آب و فاضالبواحد هریس

5مهندسی تکنولوژي عمران- نگهداري و بهره برداري سد و شبکهواحد هریس

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد هریس

5مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات رسانهواحد هریس

5مهندسی تکنولوژي کنترل - ابزار دقیقواحد هریس

5مهندسی تکنولوژي مخابرات- انتقالواحد هریس

5مهندسی تکنولوژي مراقبت و نگهداري مکانیک نیروگاهواحد هریس

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد هریس

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد هریس

5مهندسی تکنولوژي نقشه برداريواحد هریس

5مهندسی تولیدات دامیواحد هریس

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد هریس

5مهندسی حرفه اي معماريواحد هریس

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد هریس

5مهندسی فناوري ساخت و تولید - قالبسازيواحد هریس

5مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برقواحد هریس



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی فناوري عمران - سد و شبکهواحد هریس

5مهندسی فناوري عمران - نقشه برداريواحد هریس

5مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیقواحد هریس

5مهندسی فناوري مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیواحد هریس

5مهندسی کامپیوترواحد هریس

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد هریس

5مهندسی معماريواحد هریس

5نرم افزار کامپیوترواحد هریس

5نقشه کشی معماري- معماريواحد هریس

5الکتروتکنیکواحد هشترود

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد هشترود

5الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد هشترود

5الهیات و معارف اسالمی - فقه ومبانی حقوق اسالمیواحد هشترود

5آموزش ابتداییواحد هشترود

5آموزش علوم تجربیواحد هشترود

5آموزش و پرورش ابتداییواحد هشترود

5تربیت بدنیواحد هشترود

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد هشترود

5تربیت بدنی - مربیگريواحد هشترود

5تربیت بدنی -مدیریتواحد هشترود

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد هشترود

5تربیت معلم آموزش ریاضیواحد هشترود

5تربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییواحد هشترود

5حسابداريواحد هشترود

5حقوقواحد هشترود

5حقوق بین المللواحد هشترود

5حقوق خصوصیواحد هشترود

5ریاضیواحد هشترود

5زبان وادبیات فارسیواحد هشترود

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد هشترود

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد هشترود

5علمی - کاربردي الکترونیک - الکترونیک عمومیواحد هشترود

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد هشترود

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد هشترود

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد هشترود

5علمی کاربردي برق - قدرت گرایش تولیدواحد هشترود

5علمی کاربردي حسابداريواحد هشترود

5علمی کاربردي عمران-آب وفاضالبواحد هشترود

5علمی کاربردي فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد هشترود

5علمی کاربردي مترجمی زبان انگلیسیواحد هشترود

5علمی کاربردي معماريواحد هشترود

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد هشترود

5علوم ورزشیواحد هشترود

5عمرانواحد هشترود



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5فقه و حقوق خصوصیواحد هشترود

5کاردانی فنی عمران - بتنواحد هشترود

5کاردانی مدیریت صنعتی کاربرديواحد هشترود

5کاردان فنی الکترونیکواحد هشترود

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد هشترود

5کاردان فنی عمران-پل سازي وابنیه فنیواحد هشترود

5کاردان فنی عمران - عمران روستاییواحد هشترود

5کاردان فنی عمران -آب و فاضالبواحد هشترود

5کاردان فنی عمران ـ ساختمانهاي بتنیواحد هشترود

5کاردان فنی عمران ـ نقشه برداري ( ژئودزي)واحد هشترود

5کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد هشترود

5کاردانی حسابداريواحد هشترود

5کاردانی علوم ورزشیواحد هشترود

5کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات (ICT)واحد هشترود

5کاردانی فنی برقواحد هشترود

5کاردانی فنی کامپیوتر - سیستم هاي کامپیوتريواحد هشترود

5کاردانی مترجمی زبان انگلیسیواحد هشترود

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد هشترود

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد هشترود

5مدیریت صنعتیواحد هشترود

5مدیریت صنعتی کاربرديواحد هشترود

5معماريواحد هشترود

5معماري سنتیواحد هشترود

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد هشترود

5مهندسی اجرایی عمرانواحد هشترود

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد هشترود

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد هشترود

5مهندسی تکنولوژي ساختمانواحد هشترود

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد هشترود

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد هشترود

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد هشترود

5مهندسی حرفه اي معماريواحد هشترود

5مهندسی کامپیوترواحد هشترود

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد هشترود

5مهندسی معماريواحد هشترود

5نرم افزار کامپیوترواحد هشترود

5نقشه کشی معماريواحد هشترود

5نقشه کشی معماري- معماريواحد هشترود

5پژوهشگري اجتماعیواحد هشتگرد

5پژوهشگري علوم اجتماعیواحد هشتگرد

5جامعه شناسیواحد هشتگرد

5حسابداريواحد هشتگرد

5حقوقواحد هشتگرد

5حقوق - حقوق ثبتیواحد هشتگرد



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5علمی کاربردي حسابداريواحد هشتگرد

5علوم اجتماعی - پژوهشگري علوم اجتماعیواحد هشتگرد

5کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد هشتگرد

5مدیریت دولتیواحد هشتگرد

5مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد هشتگرد

5روان شناسیواحد همدان- محل تشکیل کالس مرکز نهاوند

5میکروبیولوژيواحد همدان- محل تشکیل کالس مرکز نهاوند

5روان شناسیواحد همدان - محل تشکیل کالس مرکز نهاوند

5روانشناسیواحد همدان - محل تشکیل کالس مرکز نهاوند

5مهندسی معماريواحد همدان - محل تشکیل کالس مرکز نهاوند

5الکتروتکنیکواحد هیدج

5الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد هیدج

5امور بانکیواحد هیدج

5امور مالی و مالیاتیواحد هیدج

5بیوشیمیواحد هیدج

5تربیت کودكواحد هیدج

5تربیت بدنیواحد هیدج

5تربیت بدنی - تربیت بدنیواحد هیدج

5تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنیواحد هیدج

5تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیواحد هیدج

5تکنولوژي محیط زیستواحد هیدج

5تکنولوژي موادغذاییواحد هیدج

5حسابداريواحد هیدج

5حقوقواحد هیدج

5حقوق - حقوق ثبتیواحد هیدج

5زیست شناسی - میکروبیولوژيواحد هیدج

5زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولیواحد هیدج

5زیست شناسی سلولی و مولکولیواحد هیدج

5زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولیواحد هیدج

5زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژيواحد هیدج

5ساختمانواحد هیدج

5ساختمان- کارهاي عمومی ساختمانواحد هیدج

5علمی - کاربردي الکتروتکنیک - برق صنعتیواحد هیدج

5علمی - کاربردي ساختمان - کارهاي عمومی ساختمانواحد هیدج

5علمی - کاربردي کامپیوتر - نرم افزار کامپیوترواحد هیدج

5علمی - کاربردي نقشه کشی معماري - معماريواحد هیدج

5علمی کاربردي حسابداريواحد هیدج

5علمی کاربردي معماريواحد هیدج

5علمی کاربردي مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد هیدج

5علمی کاربردي نرم افزار کامپیوترواحد هیدج

5علوم و مهندسی صنایع غذاییواحد هیدج

5علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذاییواحد هیدج

5عمرانواحد هیدج



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5کاردان فنی برق - الکترونیکواحد هیدج

5کاردان فنی برق - قدرتواحد هیدج

5کاردان فنی عمران - کارهاي عمومی ساختمانواحد هیدج

5کاردان فنی عمران ـ نقشه برداري ( ژئودزي)واحد هیدج

5کاردان فنی کارهاي عمومی ساختمانواحد هیدج

5کاردان فنی مکانیک ـ ماشین آالتواحد هیدج

5کاردان فنی مکانیک ماشین آالتواحد هیدج

5کاردانی امور بانکیواحد هیدج

5کاردانی حسابداريواحد هیدج

5کاردانی فنی برقواحد هیدج

5کاردانی فنی مکانیکواحد هیدج

5کاردانی نرم افزار کامپیوترواحد هیدج

5کارشناسی حرفه اي حقوق - حقوق ثبتیواحد هیدج

5کارهاي عمومی ساختمانواحد هیدج

5کامپیوترواحد هیدج

5کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترواحد هیدج

5مدیریت اجراییواحد هیدج

5مدیریت بازرگانیواحد هیدج

5مدیریت کسب و کار - بازاریابیواحد هیدج

5مدیریت کسب و کار - سیستم هاي اطالعاتی و فناوري اطالعاتواحد هیدج

5معماريواحد هیدج

5مکانیک خودروواحد هیدج

5مکانیک خودرو- مکانیک خودروواحد هیدج

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد هیدج

5مهندسی اجرایی عمرانواحد هیدج

5مهندسی برقواحد هیدج

5مهندسی برق ـ قدرتواحد هیدج

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد هیدج

5مهندسی تکنولوژي برق- قدرتواحد هیدج

5مهندسی تکنولوژي برق - قدرتواحد هیدج

5مهندسی تکنولوژي عمران-عمرانواحد هیدج

5مهندسی تکنولوژي معماريواحد هیدج

5مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروواحد هیدج

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد هیدج

5مهندسی حرفه اي ایمنی صنعتیواحد هیدج

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد هیدج

5مهندسی حرفه اي مکانیک خودروواحد هیدج

5مهندسی صنایعواحد هیدج

5مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وريواحد هیدج

5مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وريواحد هیدج

5مهندسی علوم و صنایع غذاییواحد هیدج

5مهندسی عمرانواحد هیدج

5مهندسی عمران - سازهواحد هیدج



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

5مهندسی عمران -مهندسی سازهواحد هیدج

5مهندسی فناوري مکانیک خودروواحد هیدج

5مهندسی کامپیوترواحد هیدج

5مهندسی کامپیوتر- نرم افزارواحد هیدج

5مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع غذاییواحد هیدج

5مهندسی معماريواحد هیدج

5مهندسی مکانیکواحد هیدج

5مهندسی مکانیک -طراحی کاربرديواحد هیدج

5میکروبیولوژي - میکروبیولوژي صنعتیواحد هیدج

5میکروبیولوژيواحد هیدج

5میکروبییولوژي - صنعتیواحد هیدج

5نرم افزار کامپیوترواحد هیدج

5نقشه کشی معماري- معماريواحد هیدج

5معماريواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري - مجتمع جنت آباد

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري - مجتمع جنت آباد

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري - مجتمع جنت آباد

5مهندسی حرفه اي معماريواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري - مجتمع جنت آباد

واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري - مجتمع دانشگاهی 

5ارتباط تصویريمادران

واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري - مجتمع دانشگاهی 

5آموزش زبان انگلیسیمادران

واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري - مجتمع دانشگاهی 

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیمادران

واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري - مجتمع دانشگاهی 

5حسابداريمادران

واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري - مجتمع دانشگاهی 

5روان شناسیمادران

واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري - مجتمع دانشگاهی 

5روانشناسیمادران

واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري - مجتمع دانشگاهی 

5علوم تربیتیمادران

واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري - مجتمع دانشگاهی 

5فقه و مبانی حقوق اسالمیمادران

واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري - مجتمع دانشگاهی 

5مدیریت فرهنگی هنريمادران

واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري - مجتمع دانشگاهی 

5مهندسی نرم افزار کامپیوترمادران

واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري - مجتمع دانشگاهی 

5مهندسی حرفه اي کامپیوتر نرم افزارمادران



ترازبندي رشته محل (بهره برداري در سامانه منادا)

دانشگاه آزاد اسالمی - اداره کل امور دانشجویی

ترازرشتهواحد

واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري - مجتمع دانشگاهی 

5مهندسی شهرسازيمادران

واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري - مجتمع دانشگاهی 

5مهندسی کامپیوترمادران

واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري - مجتمع دانشگاهی 

5مهندسی معماريمادران

5ارتباط تصویريواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري - مجتمع رضوان

5تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري - مجتمع رضوان

5حسابداريواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري - مجتمع رضوان

5معماريواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري - مجتمع رضوان

5مهندسی نرم افزار کامپیوترواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري - مجتمع رضوان

5مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري - مجتمع رضوان

5مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري - مجتمع رضوان

5مهندسی حرفه اي الکترونیک کاربرديواحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري - مجتمع رضوان

5دامپزشکیواحد یاسوج

5کاردانی دامپزشکیواحد یاسوج

5علوم تربیتیواحد یزد- محل تشکیل کالس مرکز خاتم
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