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 صفحه 1

  :ها و مؤسسات اصالحات مربوط به شرايط و ضوابط اختصاصي دانشگاه) الف
درج شده است كه داوطلبـان الزم   )267تا  244صفحات (هاي دفترچه راهنما  ها و مؤسسات آموزش عالي در بخش پيوست دانشگاهساير شرايط و ضوابط 

  .مطلع گردندنيز هاي ذيربط از جزئيات آن  دانشگاههاي اطالع رساني  است ضمن مطالعه دقيق آنها، با مراجعه به پايگاه
 www.modares.ac.ir :نشاني وبگاه  ـ تهران رسمدت بيرتدانشگاه  *

  .درج شده است» فاقد خوابگاه«باشد كه در يكي از آنها در بخش توضيحات رشته محل قيد  هاي دوره روزانه داراي دو رشته محل مشابه مي تربيت مدرس در بيشتر رشته گرايشدانشگاه 
 www.uswr.ac.ir :نشاني وبگاه  علوم بهزيستي و توانبخشي ـ تهراندانشگاه  *
  .باشد انشگاه فاقد امكانات خوابگاهي ميد -2. سالمت كامل باشندو روحي در جسمي لحاظ كليه پذيرفته شدگان بايستي از  -1

 www.srttu.edu :نشاني وبگاه  تهران  ي ـيتربيت دبير شهيد رجادانشگاه  *
  .باشد اي داوطلبان آزاد مياين دانشگاه فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي بر -2. باشد ويژه داوطلبان آزاد مي) هاي جديد كدرشته محل(اين اطالعيه » د«هاي مندرج در بند  كليه كدرشته محل -1

********************************************  
  :ها اصالحات جداول كدرشته محل) ب
 مجموعه نام دانشگاهرديف

 امتحاني
  كد

 كدمحل دوره گرايش/ نام رشته  ضريب
 مورد و يا موارد اصالحي تحصيل

كليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته 12822 روزانه مديريت آموزشي 3 1117 )ع(دانشگاه امام صادق   1
،دراين مجموعه امتحاني و كدضريب

هاي  كه صرفاً مجاز به انتخاب دوره
توانند اين  باشند، مي غير روزانه مي

 .انتخاب نمايند را اه رشته محلدك
13668 روزانه خانواده حقوق گرايش حقوق و اسالمي معارف 9 1126 )ع(دانشگاه امام صادق  2
نفر 40نفر به  20افزايش ظرفيت از 15427 مجازي كسب و كار جديد /كارآفريني  7 1142 تهران -گاه شهيد بهشتي دانش 3
نفر 40نفر به  20افزايش ظرفيت از 15432 مجازي سازماني /كارآفريني  7 1142 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  4
نفر 40نفر به  20افزايش ظرفيت از 17385 مجازي فيزيك ماده چگال /فيزيك  1 1204 تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  5
نفر 40نفر به  20افزايش ظرفيت از 17386 مجازي اي فيزيك هسته /فيزيك  1 1204 تهران -نصيرالدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه  6
نفر 40نفر به  20افزايش ظرفيت از 18556 مجازي محاسبات علمي /علوم كامپيوتر  1 1209 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  7
نفر 40نفر به  20افزايش ظرفيت از 18557 مجازي الگوريتم و نظريه محاسبه /علوم كامپيوتر  1 1209 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  8
نفر 40نفر به  20افزايش ظرفيت از 19038 مجازي مدارهاي مجتمع الكترونيك /مهندسي برق  1 1251 تهران -نصيرالدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه   9

نفر 40نفر به  20افزايش ظرفيت از 19040 مجازي هاي ميكرو و نانوالكترونيك افزاره /مهندسي برق  1 1251 تهران -نصيرالدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه   10
نفر 40نفر به  10افزايش ظرفيت از 19041 مجازي رونيك ديجيتالهاي الكت سيستم /مهندسي برق  1 1251 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   11
نفر 40نفر به  10افزايش ظرفيت از 19282 مجازي هاي قدرت سيستم /مهندسي برق  2 1251 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   12
نفر 40نفر به  10افزايش ظرفيت از 19285 مجازي يهاي انرژ ريزي و مديريت سيستم برنامه /مهندسي برق  2 1251 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   13
نفر 40نفر به  10افزايش ظرفيت از 19466 مجازي هاي الكتريكي  الكترونيك قدرت و ماشين /مهندسي برق  3 1251 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   14
 نفر 7نفر به  5زايش ظرفيت از اف20027 روزانه ترموسينتيك و كاتاليست /مهندسي شيمي  1 1257 دانشگاه شيراز  15
نفر 18نفر به  12افزايش ظرفيت از 20058 روزانه فرآيندهاي جداسازي /مهندسي شيمي  1 1257 دانشگاه فردوسي مشهد  16
 نفر 6نفر به  4افزايش ظرفيت از 20186 نوبت دوم فرآيندهاي جداسازي /مهندسي شيمي  1 1257 دانشگاه فردوسي مشهد  17
نفر 30نفر به  20افزايش ظرفيت از 25798 روزانه طراحي فرآيند /مهندسي شيمي  1 1257 اه شيرازدانشگ  18
نفر 40نفر به  20افزايش ظرفيت از 20377 مجازي ها سازي سيستم بهينه /مهندسي صنايع  1 1259 تهران -نصيرالدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه   19
نفر 40نفر به  20افزايش ظرفيت از 20457 مجازي هاي كالن سيستم /مهندسي صنايع  2 1259 تهران -طوسي  نصيرالديندانشگاه صنعتي خواجه   20
نفر 40نفر به  20افزايش ظرفيت از 20515 مجازي هاي مالي سيستم /مهندسي صنايع  4 1259 تهران -نصيرالدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه   21
نفر 40نفر به  20افزايش ظرفيت از 20517 مجازي لجستيك و زنجيره تأمين /مهندسي صنايع  4 1259 تهران -ين طوسي نصيرالددانشگاه صنعتي خواجه   22
 نفر 11نفر به  5افزايش ظرفيت از 20768 روزانه راه و ترابري /مهندسي عمران  1 1264 دانشگاه تهران  23
 نفر 5نفر به  2افزايش ظرفيت از 20997 نوبت دوم راه و ترابري /مهندسي عمران  1 1264 دانشگاه تهران  24
نفر 40نفر به  20افزايش ظرفيت از 21091 مجازي مديريت ساخت /مهندسي عمران  1 1264 تهران -نصيرالدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه   25
نفر 40نفر به  20افزايش ظرفيت از 21093 مجازي محيط زيست /مهندسي عمران  1 1264 تهران -نصيرالدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه   26
نفر 40نفر به  20افزايش ظرفيت از 22148 مجازي شناسايي و انتخاب مواد مهندسي /مهندسي مواد  1 1272 تهران -نصيرالدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه   27
نفر 40نفر به  20افزايش ظرفيت از 22150 مجازي دن فلزاتدا شكل /مهندسي مواد  1 1272 تهران -نصيرالدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه   28
نفر 40نفر به  20افزايش ظرفيت از 22436 مجازي هاي كامپيوتري معماري سيستم /مهندسي كامپيوتر  1 1277 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   29
نفر 40نفر به  20افزايش ظرفيت از 22620 مجازي افزار نرم /مهندسي كامپيوتر  3 1277 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   30

********************************************  
  :حذفيات) ج
  .ها انجام نخواهد شد پذيرش دانشجو در آنحذف شده و هاي مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته  محل  هاي مندرج در جدول نيز از مجموعه كدرشته كدرشته محل -

  مجموعه نام دانشگاه رديف
 امتحاني

  كد
 كدمحل دوره گرايش/ نام رشته  ضريب

 تحصيل
 10085 نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي 1 1101 تهران -تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه   1
 11183 پيام نور اقتصاد و تجارت الكترونيك  /اقتصادي  علوم  1 1105 مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  2
فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي  /فيزيولوژي ورزشي  2 1106 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  3  11353 نوبت دوم 
تغذيه ورزش /فيزيولوژي ورزشي  2 1106 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  4  11398 نوبت دوم 
 12109 نوبت دوم علوم قرآن و حديث 1 1111 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  5
 12529 نوبت دوم فلسفه و حكمت اسالمي 1 1113 تهران -تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه  6
 12709 مجازي پيام نور اخالق كاربردي /اخالق  5 1116 مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  7
 12710 مجازي پيام نور اخالق كاربردي /اخالق  5 1116 تهران جنوب -گاه پيام نور استان تهران دانش 8
 12711 مجازي پيام نور اخالق كاربردي /اخالق  5 1116 مركز بافق -دانشگاه پيام نور استان يزد   9

ريزي درسي برنامه 1 1117 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   10  12746 نوبت دوم 
 13143 نوبت دوم آموزش زبان انگليسي 1 1121 تهران -تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه   11
شناسي تربيتي روان 6 1133 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   12  14144 نوبت دوم 
 16088 هروزان شناسي اقتصادي زمين/ علوم زمين  2 1201 اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   13
شيمي فيزيك /شيمي  1 1203 تهران -تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه   14  16403 نوبت دوم 
فيزيك ماده چگال /فيزيك  1 1204 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   15  17228 نوبت دوم 
 18033 نوبت دوم رياضي محض 1 1208 تهران -تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه   16
آناليز عددي /رياضي كاربردي  2 1208 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   17  18343 نوبت دوم 
 18811 نوبت دوم علوم محيط زيست 2 1215 تهران -تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه   18
مخابرات ميدان و موج /مهندسي برق  4 1251 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   19  19534 نوبت دوم 
مخابرات سيستم /مهندسي برق  5 1251 تهران -تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه   20  19627 نوبت دوم 
كنترل /مهندسي برق  6 1251 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   21  19745 نوبت دوم 
زلزله /مهندسي عمران  1 1264 تهران -تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه   22  20950 نوبت دوم 
سيستم محركه خودرو /مهندسي مكانيك  5 1267 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   23  21882 نوبت دوم 
هاي ليگنوسلولزي كامپوزيت /هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده 1 1312 تهران -تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه   24  24342 نوبت دوم 
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 صفحه 2

  :يلبقي ها هعيالطا و هاي مندرج در دفترچه راهنما هاي جديد عالوه بر كدرشته محل كدرشته محل) د
  هاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه علوم انساني كدرشته محل -1جدول شماره متمم 

 )1كد ضريب (زبان و ادبيات فارسي  - 1101

  توضيحات
 پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
دوم دوره تحصيلي  تحصيل  اول

 نوبت دوم 26109 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  زبان و ادبيات فارسي 6 - 
 )3كد ضريب (مجموعه علوم جغرافيايي  - 1102

ريزي  شهري گرايش برنامه ريزي نامهجغرافيا و بر 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 26132 مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آفريني شهري مسكن و باز

 )2كد ضريب (مجموعه علوم ورزشي  - 1106

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و  8 - 
 نوبت دوم 26110 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  تندرستي

 نوبت دوم 26111 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 8 -
 )1كد ضريب (مجموعه الهيات و معارف اسالمي ـ علوم قرآني  - 1111

 نوبت دوم 26112 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  علوم قرآن و حديث 8 -
 )1كد ضريب (عه الهيات و معارف اسالمي ـ فقه و حقوق مجمو - 1112

 مجازي پيام نور 26129 مركز كاشان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  فقه و مباني حقوق اسالمي 40 - آموزش محور
 )1كد ضريب (مجموعه الهيات و معارف اسالمي ـ فلسفه و كالم  - 1113

 نوبت دوم 26113 تهران -دبير شهيد رجايي  دانشگاه تربيت فلسفه و حكمت اسالمي 5 -
 )5كد ضريب (مجموعه فلسفه  - 1116

 مجازي پيام نور 26128 مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  اخالق گرايش فلسفه اخالق 40 - آموزش محور 
 مجازي پيام نور 26130 افقمركز ب -دانشگاه پيام نور استان يزد  اخالق گرايش فلسفه اخالق 40 - آموزش محور 
 مجازي پيام نور 26131 تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  اخالق گرايش فلسفه اخالق 40 - آموزش محور 

 )1كد ضريب (مجموعه علوم تربيتي  - 1117
 نوبت دوم 26114 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  ريزي درسي برنامه 8 -

 )9كد ضريب (عه علوم تربيتي مجمو - 1117
 روزانه 26104 تهران -دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  دبستاني علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش 8 -

 )1كد ضريب (مجموعه زبان انگليسي  - 1121
 نوبت دوم 26115 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  آموزش زبان انگليسي 20 -

 )6كد ضريب (شناسي  جموعه روانم -  1133
 نوبت دوم 26116 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  شناسي تربيتي روان 6 -

 )5كد ضريب (شناسي  مجموعه روان -  1133
 روزانه 26105 تهران -دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  استثنايي كودكان  و آموزش  شناسي  روان 9 -

 )1د ضريب ك(مشاوره  - 1143
 روزانه 26106 تهران -دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 5 -
 روزانه 26107 تهران -دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 5 -

  

  هياپهاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه علوم  كدرشته محل -2جدول شماره متمم 
 )2كد ضريب (علوم زمين  - 1201

  توضيحات
 پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

 اول دوم

 نوبت دوم 26133 اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي اقتصادي علوم زمين گرايش زمين 5 -
 )1كد ضريب (مجموعه شيمي  - 1203

 نوبت دوم 26117 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 9 -
 )1كد ضريب (مجموعه فيزيك  -  1204

 نوبت دوم 26118 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 -
 )1كد ضريب (مجموعه رياضي  - 1208

 نوبت دوم 26119 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  رياضي محض 11 -
 )2كد ضريب (مجموعه رياضي  - 1208

 نوبت دوم 26120 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 6 -

و  ديفرانسيل   ي كاربردي گرايش معادالترياض 9 - 
 روزانه 26103 كرمانشاه -دانشگاه رازي  ديناميكي هاي  سيستم

 )2كد ضريب (زيست  مجموعه علوم محيط - 1215
 نوبت دوم 26121 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  علوم محيط زيست 15 -

  

  يسدنهم و ينفهاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه  كدرشته محل -3جدول شماره متمم 
 )4كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251

  توضيحات
 پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

 اول دوم

 نوبت دوم 26122 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  هندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موجم 5 -
 )5كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251

 نوبت دوم 26123 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 5 -
 )6كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251

 نوبت دوم 26124 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي برق گرايش كنترل 9 -
 روزانه 26099 تهران -نصيرالدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه  مهندسي برق گرايش كنترل 17 -
 نوبت دوم 26100 تهران -نصيرالدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه  مهندسي برق گرايش كنترل 16 -
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 صفحه 3

 )1كد ضريب (برداري  مهندسي نقشه -  1263

  توضيحات
 پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

 اول دوم

 روزانه 26101 دانشگاه تهران برداري گرايش هيدروگرافي مهندسي نقشه 8 -
 نوبت دوم 26102 دانشگاه تهران برداري گرايش هيدروگرافي مهندسي نقشه 4 -

 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي عمران  - 1264
 نوبت دوم 26125 تهران -بيت دبير شهيد رجايي دانشگاه تر مهندسي عمران گرايش زلزله 11 -

 )5كد ضريب (مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267
 نوبت دوم 26126 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي مكانيك گرايش سيستم محركه خودرو 5 -

 )1كد ضريب ) (IT(مهندسي فناوري اطالعات  -  1276
 مجازي 26108 رشت -دانشگاه گيالن  ي اطالعات گرايش تجارت الكترونيكيمهندسي فناور 40 - آموزش محور 

هاي ارتباطي و  مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 5 - 
 روزانه 26093 دانشگاه صنعتي شيراز كامپيوتري

هاي ارتباطي و  مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 2 - 
 نوبت دوم 26094 دانشگاه صنعتي شيراز كامپيوتري

هاي ارتباطي و  مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 3 - 
 پرديس خودگردان 26095 دانشگاه صنعتي شيراز كامپيوتري

هاي ارتباطي و  مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 7 - 
 روزانه 26096 دانشگاه فردوسي مشهد كامپيوتري

اطي و هاي ارتب مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 3 - 
 نوبت دوم 26097 دانشگاه فردوسي مشهد كامپيوتري

هاي ارتباطي و  مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 26098 دانشگاه فردوسي مشهد كامپيوتري

هاي ارتباطي و  مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 5 - 
 روزانه 26090 تهران -نصيرالدين طوسي ه صنعتي خواجه دانشگا كامپيوتري

هاي ارتباطي و  مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 5 - 
 نوبت دوم 26091 تهران -نصيرالدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه  كامپيوتري

و هاي ارتباطي  مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 15 - فقط مرد  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 26092 تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين  كامپيوتري
  

  يعيبط عبانم و يزرواشكهاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه  كدرشته محل -4جدول شماره متمم 
 )1كد ضريب (هاي سلولزي  مهندسي صنايع چوب و فرآورده -  1312

  توضيحات
 پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

 اول دوم

هاي سلولزي گرايش  مهندسي صنايع چوب و فرآورده 5 - 
 نوبت دوم 26127 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  هاي ليگنوسلولزي كامپوزيت
  

********************************************  
  روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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