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  1400دستورالعمل ثبت نامي پذيرفته شدگان نهايي با آزمون و همچنين پذيرش با سوابق تحصيلي سراسري سال 

  مشمول سهميه درگير بالياي طبيعي (سيل و زلزله)مناطق جدول 
 بخش  شهرستان استان  رديف

  آذربايجان شرقي 1
  مركزي، مهربان سراب
 كندوان، تركمانچاي  ميانه

  مركزي، نظركهريزي  هشترود
  )آن روستاهاي تمامي و قطور شهر( قطور  خوي  آذربايجان غربي  2

  خراسان شمالي  3

  گرمخان-مركزي  بجنورد
  غالمان-جرگالن-مركزي رازوجرگالن
 قوشخانه-سرحد-مركزي شيروان

 مانه-سملقان-مركزي مانه و سملقان

  خوزستان  4

  مركزي -اروندكنار   آبادان
  مركزي -جولكي   آغاجاري
  جايزان -مركزي   اميديه

  مركزي -الوار گرمسيري   انديمشك
  مركزي -غيزانيه  -اسماعيليه   اهواز
  سوسن -مركزي  -دهدز   ايذه

  ميداود -مركزي  -صيدون   باغملك
 ويس -مركزي   باوي

  مركزي -بندر امام خميني   بندر ماهشهر
  چم خلف عيسي -مركزي   هنديجان
  مركزي -زيدون  -تشان   بهبهان
  مركزي -گمبوعه   حميديه
 مينو -مركزي   خرمشهر
  شهيون -چغاميش  -مركزي  -سردشت   دزفول

  مركزي -بستان   دشت آزادگان
  ابوالفارس -سلطان آباد  -رودزرد  -مركزي  رامهرمز
  خنافره -دارخوين  -مركزي   شادگان
  فتح المبين -مركزي  -شاوور   شوش
  ميان آب -مركزي  -شعيبيه   شوشتر
  مركزي -سويسه   كارون
  شاوور، مركزي  كرخه

  عنبر -گلگير  -مركزي   مسجد سليمان
  مركزي -حتي   اللي

 مشراگه -مركزي   رامشير
 مركزي -عقيلي   گتوند
  آبژدان -مركزي  –چلو   انديكا
 رغيوه -مركزي   هفتكل

  نيسان -مركزي   هويزه
  كالپوش  ميامي سمنان  5

6 
 و سيستان

  بلوچستان
  

 مركزي، پالن(روستاي پالن) چابهار
 مركزي، زرآباد  كنارك
  مركزي، باهوكالت  دشتياري
 مركزي، جلگه دلگان
 مركزي، ساربوك، تلنگ  قصرقند
 بزمان  ايرانشهر

 نيكشهر
مركزي( روستاهاي چاهان، مخت، هيچان و مهبان)، بنت (روستاهاي بنت، دستگرد، مهمدان، زردآري، 

  وحيدربند)سفيدكوه 
 مركزي، الديز، ريگ ملك  ميرجاوه
  منطقه بنجار)فقط مركزي (   زابل
  مركزي، ايرندگان، پشتكوه  خاش
  مركزي، كتيج  فنوج
  مركزي، قرقري  هيرمند
  مركزي، صابري  نيمروز
  مركزي، جزينك  زهك

  كهكيلويه و   7
 بوير احمد 

  مركزي، پاتاوه دنا 

 گلستان  8

  مركزي (شهرگنبد) داشلي برون(روستاهاي حاشيه رودخانه گرگانرود)  گنبد
 )رودشهرانبارالوم و روستاهاي حاشيه رودخانه گرگانوشمگير(رود) شهرآق قال و روستاهاي حاشيه رودخانه گرگانمركزي( آق قال
  رود)مركزي(شهربندرتركمن) سيجوال(روستاهاي حاشيه رودخانه گرگان تركمن
 )رودروستاهاي حاشيه رودخانه گرگاندشت(رود)گلمركزي(شهر گميش تپه و روستاهاي حاشيه رودخانه گرگان گميشان

  لرستان 9

 مركزي، زاغه، پاپي، بيرانوند  خرم آباد
 مركزي، شاهيوند، ويسيان چگني
 مركزي، معموالن پلدختر
  مركزي، خاوه، كاكاوند دلفان
 سيالخورمركزي،  دورود

  مركزي، سوري رومشكان
  جاپلق  ازنا

  مركزي، زز و ماهرو، ذلقي، بربرود شرقي، بربرود غربي اليگودرز
  مركزي  بروجرد
 مركزي، طرهان، كوهناني، درب گنبد  كوهدشت
 مركزي، فيروز آباد سلسله




