
 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی  سطح بندی

 بر اساس اعالم معاونت آموزشی وزارت علوم

 صنعتی اصفهان، شیراز، ،اصفهان، تبریز، تربیت مدرس، تهران، شهید بهشتی، فردوسی مشهد :گروه الف

 ، هنر تهران )كرج( كبیر، صنعتی شریف، عالمه طباطبائی، علم و صنعت ایرانیرصنعتی ام

خوارزمی، رازی، زنجان، سیستان و بلوچستان، شهید چمران سینا، بیرجند، : ارومیه، الزهرا )س(، بوعلیگروه ب

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، علوم كشاورزی و منابع  یزد، اهواز، شهید باهنر كرمان، كاشان، گیالن،

ان، تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان، تفرش، سمن– طبیعی گرگان، صنعتی بابل، صنعتی سهند تبریز، هنر

هید آب و برق ش، صنعت شاهد، علوم اقتصادی، فنی مهندسی گلپایگان، مازندران، تربیت دبیر شهید رجایی

ان شمال، آزاد اسالمی )واحدهای علوم تحقیقات تهران، تهردانشگاه  -اسپور، غیر انتفاعی علم و فرهنگ عب

 كرج، قزوین، خوراسکان، نجف آباد، اراک، تبریز، مشهد، شوشتر( تهران جنوب، تهران مركز،

اراک، ایالم، بجنورد، بین المللی امام خمینی )ره(، حکیم سبزواری، خلیج فارس، دامغان، زابل،  :گروه ج

لی تحصیالت تکمی، جیاسو هرمزگان، لرستان، كردستان، رفسنجان،( عج) عصرولی قم، مدنی، شهید شهركرد، 

رانشهر، اهلل بروجردی، ایآیت، شاپور، هنر اسالمی تبریز، هنر اصفهانصنعتی و فنّاوری پیشرفته، صنعتی جندی

لوم ع بناب، تربت حیدریه، جهرم، خوانسار، صنعتی ارومیه، صنعتی بیرجند، علوم دریایی و دریانوردی چابهار،

 فاعیغیر انت - طبیعی ورامین، فسا، كازرون، گلستان، گنبد كاووس، محقق اردبیلی، مراغهكشاورزی و منابع 

ی اصفهانی، محدث سوره، ارشاد دماوند، خاتم، شیخ بهایی، خیام، سجاد، شمال )آمل( رجا قزوین، شهید اشرف

دانشگاه آزاد اسالمی واحدهای مركز شهرهای بزرگ )بجز موارد  -ام رضا)ع(، علوم و فنون مازندران نوری، ام

 احدهای تهران و مركز شهرهای بزرگپیام نور و - گروه ب(

اهلل حائری میبد، بزرگمهر قائنات، تربت حیدریه، حضرت معصومه )س(، سلمان فارسی كازرون، آیت :دگروه 

های صنعتی قم، صنعتی كرمانشاه، فنّاوری، سید جمال الدین اسدآبادی، كوثر بجنورد، مالیر، نهاوند، نیشابور

دانشگاه های آزاد  - موسسات غیر انتفاعی )بجز موارد مندرج در گروه های ب و ج( - نوین قوچان، هنر شیراز

مراكز دانشگاه جامع علمی  -دانشگاه های پیام نور )بجز موارد گروه ج(  -ه ب و ج( بجز موارد گرو)اسالمی 

 كاربردی 

 


