
  1 صفحه 
 

 :)ها ضوابط دانشگاه( دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي بخش پيوستاصالحيات ) الف
 021-44787054: شماره تلفن  :پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران -1

آناليز به  -از بين دانشجويان پذيرفته شده در رشته رياضي محض . گونه تعدي نسبت به ارائه خوابگاه ندارد شيراز هيچدانشگاه  :دانشگاه شيراز -2
جبر به تشخيص  -تشخيص بخش رياضي تعدادي براي زمينه تخصصي معادالت ديفرانسيل و از بين دانشجويان پذيرش شده در رشته رياضي محض 

 .شوند بخش رياضي تعدادي براي زمينه تخصصي گراف انتخاب مي

ه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از وام شهريه توانند با موافقت صندوق رفا دانشجويان مي :مشهد –دانشگاه غيرانتفاعي خيام  -3
كليه دانشجويان  از مزاياي بيمه حوادث . شود به دانشجويان در يك نوبت غذا با نرخ دانشجويي در سلف سرويس دانشگاه داده مي. برخوردارشوند

 .برخوردار خواهند شد

شناسي و مذاهب  با شش دانشكده اديان، فلسفه، زن و خانواده، عرفان، شيعهدانشگاه اديان و مذاهب،  :قم - دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب -4
اين دانشگاه با كادري مجرب و اساتيدي سرشناس در پي . پذيرد دانشجو مي) كارشناسي ارشد و دكتري(اسالمي در مقاطع تحصيالت تكميلي 

آلمان، ايتاليا، فرانسه، اتريش، سوئيس، انگليس، آمريكا، ژاپن، هاي  ر موضوعات متفاوت با دانشگاههاي جهان د ها و فرهنگ گو و تعامل با ملتو گفت
هاي مشتركي را در تهران و خارج از كشور  ها و دوره ارتباط برقرار كرده است و همواره نشست... هند، عمان، افغانستان، پاكستان و   عراق، اندونزي،

هاي مختلف اين دانشگاه براي سفر به كشورهاي مختلف و حضور در  هاي خارجي آشنايي كامل دارند، از فرصت ه با زباندانشجوياني ك. كند برگزار مي
هاي ديگر،  هاي دانشجويي دانشگاه اين دانشگاه تعهدي براي تأمين خوابگاه ندارد ولي با هماهنگي با خوابگاه. شوند هاي علمي برخوردار مي نشست

اكنون بيش  گيرد و هم از دانشجو شهريه مي  هاي وزارت علوم، در زمينه شهريه نيز اين دانشگاه مطابق با ابالغيه. كند گيري مي پياسكان دانشجويان را 
 ،نام ثبت و  پذيرش 102داخلي ( 025-32802610: تلفن .بلوار مولويقم، شهرك پرديسان، : نشاني. شود از نيم هزينه شهريه با تسهيالت پرداخت مي

 .)واحد خواهران 180 و دمات آموزشيخ 143

 .گيرد به تمام دانشجويان دوره روزانه غيربومي در مقطع دكتري خوابگاه تعلق مي :دانشگاه گيالن -5

 .باشد اين سازمان فاقد خوابگاه جهت ارائه به دانشجويان مي: هاي علمي و صنعتي ايران سازمان پژوهش -6

 021-22290062و 3: تلفن  : موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي -7
 

 :ها محلكدرشته  7تا  1شماره اصالحيات جداول ) ب

 نام دانشگاه گرايش/نام رشته مورد و يا موارد اصالحي
كدرشته 
 محل

رديف دوره
به » يادگيري حركتي«تغيير گرايش از 

 »رشد حركتي«
 1 روزانه 1420 )تهران(تهران  -دانشگاه خوارزمي  يادگيري حركتي* رفتارحركتي 

به » يادگيري حركتي«تغيير گرايش از 
 »رشد حركتي«

 يادگيري حركتي*  رفتارحركتي
پرديس (تهران  -دانشگاه خوارزمي 

 )خودگردان در تهران
پرديس خودگردان 1432 2 

قزوين -) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين تاريخ انقالب اسالمي نفر 2نفر به  3كاهش ظرفيت از  روزانه 1462 3
اديان «تغيير از بدون گرايش به گرايش 

 4 غيرانتفاعي 1620 قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  ابراهيمي اديان غير »ايراني

قزوين -) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين تاريخ و تمدن ملل اسالمي نفر 1نفر به  2كاهش ظرفيت از  روزانه 1621 5
تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  فلسفه معاصر* فلسفه  »آموزشي و پژوهشي«شيوه آموزشي  6 غيرانتفاعي 1688

تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي تربيتي روان نفر 3نفر به  6كاهش  ظرفيت از  روزانه 1766 7
تهران -دانشگاه خوارزمي  حقوق جزا و جرم شناسي محل تحصيل پرديس خودگردان تهران پرديس خودگردان 1917 8

 9 روزانه 2004 و انقالب اسالمي) هر( پژوهشكده امام خميني مطالعات سياسي انقالب اسالمي نفر 3نفر به  5كاهش ظرفيت از 
به » تحقيق در عمليات«تغيير گرايش از 

 »توليد و عمليات«
 10 روزانه 2119 دانشگاه شيراز تحقيق در عمليات* مديريت صنعتي 

پژوهي آينده نفر 2نفر به  3كاهش ظرفيت از  قزوين -) ره(امام خمينيالمللي  دانشگاه بين روزانه 2175 11
پژوهي آينده نفر 1نفر به  2كاهش ظرفيت از  قزوين -) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين 12 نوبت دوم 2181
حسابداري نفر 2نفر به  3كاهش ظرفيت از  قزوين -) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين روزانه 2203 13
قزوين -) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين شيمي فيزيك* شيمي  نفر 2به نفر  3كاهش ظرفيت از  روزانه 2358 14
قزوين -) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين شيمي فيزيك* شيمي  نفر 1نفر به  2كاهش ظرفيت از  15 نوبت دوم 2385
قزوين -) ره(امام خمينيالمللي  دانشگاه بين شيمي آلي* شيمي  نفر 2نفر به  3كاهش ظرفيت از  روزانه 2409 16
قزوين -) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين شيمي تجزيه* شيمي  نفر 2نفر به  3كاهش ظرفيت از  روزانه 2476 17
جبر* رياضي  نفر 4نفر به  2افزايش ظرفيت از  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  روزانه 2767 18
جبر* رياضي  نفر 7نفر به  2افزايش ظرفيت از  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  روزانه 2769 19
جبر* رياضي  نفر 7نفر به  4افزايش ظرفيت از  دانشگاه شيراز روزانه 2770 20
جبر* رياضي  نفر 5نفر به  2افزايش ظرفيت از  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  روزانه 2771 21
دانشگاه شيراز آناليز* رياضي  نفر 6 نفر به 4افزايش ظرفيت از  روزانه 2809 22
رشت -دانشگاه گيالن  آناليز* رياضي  نفر 6نفر به  3افزايش ظرفيت از  روزانه 2820 23
جبر* رياضي  نفر 2نفر به  1افزايش ظرفيت از  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  24 نوبت دوم 2859
 جبر* رياضي  نفر 4نفر به  2افزايش ظرفيت از 

پرديس (تهران  -دانشگاه شهيد بهشتي 
 )خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان 2892 25 

بدون » رياضي كاربردي« با عنوانپذيرش 
 گرايش

 26 روزانه 2918 دانشگاه زنجان آناليز عددي* رياضي كاربردي 
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  2 صفحه 
 

 نام دانشگاه گرايش/نام رشته مورد و يا موارد اصالحي
كدرشته 
 محل

رديف دوره
تهران -شهيد بهشتي دانشگاه  آناليز عددي* رياضي كاربردي  نفر 7نفر به  2افزايش ظرفيت از  روزانه 2923 27
رشت -دانشگاه گيالن  آناليز عددي* رياضي كاربردي  نفر 3نفر به  2افزايش ظرفيت از  روزانه 2933 28
تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آناليز عددي* رياضي كاربردي  نفر 3نفر به  1افزايش ظرفيت از  29 نوبت دوم 2962
 آناليز عددي* رياضي كاربردي  نفر 7به نفر  2افزايش ظرفيت از 

پرديس (تهران  -دانشگاه شهيد بهشتي 
 )خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان 2975 30 

دانشگاه شيراز فيزيك ماده چگال* فيزيك  نفر 5نفر به  3افزايش ظرفيت از  روزانه 3076 31
بدون » علوم كامپيوتر«پذيرش با عنوان 

 32 روزانه 3245 دانشگاه تبريز ها نظريه سيستم* علوم كامپيوتر  گرايش 
بدون » علوم كامپيوتر«پذيرش با عنوان 

 33 نوبت دوم 3247 دانشگاه تبريز ها نظريه سيستم* علوم كامپيوتر  گرايش 
بدون » علوم كامپيوتر«پذيرش با عنوان 

 34 مشترك 3248 دانشگاه تبريز ها نظريه سيستم* علوم كامپيوتر  گرايش 
قزوين -) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين مخابرات سيستم* مهندسي برق  نفر 2نفر به  3كاهش ظرفيت از  روزانه 3336 35
قزوين -) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين مخابرات ميدان و موج* مهندسي برق  نفر 1نفر به  2كاهش ظرفيت از  36 نوبت دوم 3359

قزوين -) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين مخابرات سيستم* مهندسي برق  نفر 1نفر به  2ظرفيت از كاهش  37 نوبت دوم 3370
صــدور مــدرك تحصــيلي منحصــراً توســط 

رسـاله هـاي   . دانشگاه شهيد بهشـتي اسـت  
ــورد    ــرو م ــگاه ني ــط پژوهش ــب، توس منتخ

تحصيل  محل -حمايت قرار خواهند گرفت 
 عباسپور شهيد مهندسي و فني پرديس

 38 روزانه 3411 تهران-دانشگاه شهيد بهشتي  قدرت*مهندسي برق

قزوين -) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين كنترل* مهندسي برق  نفر 3نفر به  4كاهش ظرفيت از  روزانه 3463 39
تهران -صنعت ايران دانشگاه علم و  سازه* مهندسي عمران  نفر 5نفر به  9كاهش ظرفيت از  روزانه 3527 40
تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  زلزله* مهندسي عمران  نفر 5نفر به  1افزايش ظرفيت از  روزانه 3571 41
قزوين -) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين ژئوتكنيك* مهندسي عمران  نفر 2نفر به  3كاهش ظرفيت از  روزانه 3582 42

تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  ژئوتكنيك* مهندسي عمران  نفر 3نفر به  2ظرفيت از افزايش  روزانه 3592 43
قزوين -) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين ژئوتكنيك* مهندسي عمران  نفر 2نفر به  3كاهش ظرفيت از  44 نوبت دوم 3606
تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  ژئوتكنيك* مهندسي عمران  نفر 3نفر به  2افزايش ظرفيت از  45 نوبت دوم 3609
قزوين -) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين راه و ترابري* مهندسي عمران  نفر 2نفر به  3كاهش ظرفيت از  روزانه 3645 46
قزوين -) ره(خمينيالمللي امام  دانشگاه بين راه و ترابري* مهندسي عمران  نفر 1نفر به  3كاهش ظرفيت از  47 نوبت دوم 3657
قزوين -) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين حمل و نقل* مهندسي عمران  نفر 2نفر به  3كاهش ظرفيت از  روزانه 3690 48
قزوين -) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين حمل و نقل* مهندسي عمران  نفر 1نفر به  3كاهش ظرفيت از  49 دومنوبت  3697
ساخت و توليد* مهندسي مكانيك  نفر 2نفر به  3كاهش ظرفيت از  دانشگاه سمنان روزانه 3748 50

صــدور مــدرك تحصــيلي منحصــراً توســط 
رسـاله هـاي   . دانشگاه شهيد بهشـتي اسـت  

ــورد    ــرو م ــگاه ني ــط پژوهش ــب، توس منتخ
 .حمايت قرار خواهند گرفت

ــي  ــكمهندس ــاربردي  *  مكاني ــي ك طراح
 شاخه تخصصي مكانيك جامدات

 51 روزانه 3783 تهران-دانشگاه شهيد بهشتي 

 هاي ريلي ماشين* آهن  مهندسي راه نفر 3نفر به  5كاهش ظرفيت از 
دانشكده (تهران  -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 )آهن مهندسي راه
 52 روزانه 3806

صــدور مــدرك تحصــيلي منحصــراً توســط 
رسـاله هـاي   . بهشـتي اسـت  دانشگاه شهيد 

ــورد    ــرو م ــگاه ني ــط پژوهش ــب، توس منتخ
 .حمايت قرار خواهند گرفت

ــي  ــكمهندس ــاربردي  *  مكاني ــي ك طراح
شـــاخه تخصصـــي ديناميـــك، كنتـــرل و 

 ارتعاشات
 53 روزانه 3844 تهران-دانشگاه شهيد بهشتي 

صــدور مــدرك تحصــيلي منحصــراً توســط 
هـاي  رسـاله  . دانشگاه شهيد بهشـتي اسـت  

ــورد    ــرو م ــگاه ني ــط پژوهش ــب، توس منتخ
 .حمايت قرار خواهند گرفت

 54 روزانه 3897 تهران-دانشگاه شهيد بهشتي  تبديل انرژي* مهندسي مكانيك 

تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  تبديل انرژي* مهندسي مكانيك  نفر 5نفر به  1افزايش ظرفيت از  55 نوبت دوم 3933
تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مواد و متالورژي نفر 4نفر به  3افزايش ظرفيت از  56 نوبت دوم 4298
كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي شيمي نفر 10نفر به  7افزايش ظرفيت از  روزانه 4313 57

محـل تحصـيل دانشـكده منـابع طبيعــي و     
 علوم دريايي شهرستان نور

دانشگاه تربيت مدرس علوم و مهندسي محيط زيست روزانه 4433 58
دانشگاه تربيت مدرس علوم و مهندسي محيط زيست 59 نوبت دوم 4441

محل تحصيل دانشكده كشـاورزي واقـع در   
 اتوبان تهران كرج

دانشگاه تربيت مدرس تغذيه طيور* علوم دامي  روزانه 4713 60
دانشگاه تربيت مدرس منابع آب* علوم و مهندسي آب  روزانه 4817 61

دانشگاه تربيت مدرس فيزيولوژي گياهان زراعي* آگروتكنولوژي  روزانه 4867 62
فرآوري * علوم و مهندسي شيالت  نفر 1نفر به  2كاهش ظرفيت از 

 63 نوبت دوم 5095 دانشگاه تربيت مدرس محصوالت شيالتي

معماري نفر 2نفر به  3كاهش ظرفيت از  قزوين -) ره(امام خمينيالمللي  دانشگاه بين 64 نوبت دوم 5172
قزوين -) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين آموزش زبان انگليسي نفر 2نفر به  3كاهش ظرفيت از  65 نوبت دوم 5390
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  3 صفحه 
 

 :هاي مندرج در دفترچه راهنما حذفيات از جداول كدرشته محل) ج
 .اند و پذيرش دانشجو در آنها انجام نخواهد شد مندرج در دفترچه راهنما حذف شدههاي  محل  هاي زير از مجموعه جداول رشته كدرشته محل

 نام دانشگاه گرايش/نام رشته
كدرشته 
 محل

 رديف دوره

تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي فرهنگي جامعه* شناسي  جامعه 1531 1 پرديس خودگردان
تهران -طباطبايي  دانشگاه عالمه شناسي سياسي جامعه* شناسي  جامعه 1533 2 پرديس خودگردان

تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  رفاه اجتماعي 1536 3 پرديس خودگردان
تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مددكاري اجتماعي 1543 4 پرديس خودگردان
2127 )ع(دانشگاه امام صادق  مالي*مديريت صنعتي 5 روزانه

2195 )ع(دانشگاه امام صادق  الملل مالي بين* مالي 6 روزانه
تهران -دانشگاه خوارزمي  شناسي و چينه  شناسي فسيل*   علوم زمين 2304 7 پرديس خودگردان

تهران -دانشگاه خوارزمي  شناسي گياهي ـ فيزيولوژي زيست 2627 8 پرديس خودگردان
دانشگاه تبريز هاي انتقال پديده* مهندسي شيمي  4327 9 روزانه
دانشگاه تبريز فرايندهاي جداسازي* مهندسي شيمي  4333 10 روزانه
دانشگاه تبريز هاي انتقال پديده* مهندسي شيمي  4350 11 نوبت دوم
دانشگاه تبريز فرايندهاي جداسازي* مهندسي شيمي  4353 12 نوبت دوم

 :راهنماهاي مندرج در دفترچه  هاي جديد عالوه بر جداول كدرشته محل رشته) ج
 سانيـــان علومگروه 

 زبان و ادبيات فارسي - 2101

 توضيحات
 نام رشته نام گرايش ظرفيت پذيرش نيمسال

نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي 
 محل تحصيل

كدرشته 
 اول دوم دوره محل

 زبان و ادبيات فارسي  5 - 
 مركز –دانشگاه پيام نور استان تهران 

 تهرانتحصيالت تكميلي 
 پيام نور 5454

ادبيات عرفاني 2 - زبان و ادبيات فارسي سنندج -دانشگاه كردستان  5459 روزانه
ادبيات غنايي 3 - زبان و ادبيات فارسي سنندج -دانشگاه كردستان  5460 روزانه
زبان و ادبيات فارسي 2 - 5490 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم
ادبيات عرفاني 2 - و ادبيات فارسيزبان  5491 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم

 ريزي روستايي جغرافيا و برنامه - 2105
ريزي روستايي جغرافيا و برنامه 1 - 5492 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم

 ژئومورفولوژي – 2106
ژئومورفولوژي 1 - 5493 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم

 آب و هواشناسي - 2107
)شناسي اقليم(آب و هواشناسي  1 - 5494 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم

 زبان و ادبيات عرب - 2110
زبان و ادبيات عرب 1 - 5495 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم

 علوم اقتصادي - 2112
5577 آباد خرم –دانشگاه لرستان  علوم اقتصادي اقتصاد بخش عمومي 1 -  روزانه

 علوم اقتصادي اقتصاد بخش عمومي 7 - 
 محل تحصيل پرديس(دانشگاه تهران 

 )خودگردان كيش
پرديس خودگردان 5455

الملل بيناقتصاد  1 - علوم اقتصادي 5496 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم
اقتصاد سالمت 2 - اقتصاد 5497 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم

 تربيت بدني ـ مديريت ورزشي - 2115
مديريت ورزشي 1 - 5498 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم

 تربيت بدني ـ فيزيولوژي ورزشي - 2116
فيزيولوژي ورزشي 1 - 5499 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم

 علوم اجتماعي - 2125
شناسي جامعه شناسي فرهنگي جامعه 3 - پژوهش محور پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي 5456 روزانه

مطالعــات سياســي انقــالب  2 - 
 اسالمي

و انقالب) هر(پژوهشكده امام خميني
 روزانه 5571 اسالمي

 علوم قرآن و حديث - 2129
علوم قرآن و حديث 2 - اهواز -دانشگاه شهيد چمران  5457 نوبت دوم
علوم قرآن و حديث 1 - 5500 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم

 فقه و مباني حقوق اسالمي - 2130
حقوق اسالميفقه و مباني  3 - زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  5458 روزانه

 فلسفه و كالم - 2133
اسالميفلسفه و كالم  1 - 5501 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم

 شناسي روان - 2150

 شناسي سالمت روان  7 - 
 محل تحصيل پرديس(دانشگاه تهران 

 )خودگردان كيش
پرديس خودگردان 5461

شناسي روان 2 - 5502 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم
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 شناسي علم اطالعات و دانش - 2153
 توضيحات

 نام رشته نام گرايش ظرفيت پذيرش نيمسال
مؤسسه آموزش عالي نام دانشگاه يا 

 محل تحصيل
كدرشته 
 اول دوم دوره محل

 شناسي علم اطالعات و دانش مديريت اطالعات و دانش 7 - 
 محل تحصيل پرديس(دانشگاه تهران 

 )خودگردان كيش
پرديس خودگردان 5462

 شناسي حقوق جزا و جرم - 2155
حقوق جزا و جرم شناسي 2 - 5503 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم

 حقوق خصوصي - 2157
حقوق خصوصي 2 - 5504 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم

 الملل مجموعه علوم سياسي و روابط بين - 2160
علوم سياسي هاي سياسي انديشه 1 - 5505 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم
مسائل ايران 1 - علوم سياسي 5506 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم
الملل روابط بين 1 - 5507 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم

 مديريت بازرگاني و راهبردي - 2162

 3 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
 رفتار سازماني و مديريت منابع

 انساني
 روزانه 5463 دانشگاه تهران مديريت بازرگاني

 2 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
 رفتار سازماني و مديريت منابع

 انساني
 نوبت دوم 5464 دانشگاه تهران مديريت بازرگاني

 - 7 
 رفتار سازماني و مديريت منابع

 انساني
 مديريت بازرگاني

 محل تحصيل پرديس(دانشگاه تهران 
 )خودگردان كيش

پرديس خودگردان 5465
مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 1 - 5508 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم

 مديريت دولتي - 2163
رفتار سازماني 1 - مديريت دولتي 5509 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم

 مديريت صنعتي - 2164
مديريت صنعتي ها مديريت سيستم 1 - 5510 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم

 مديريت فنّاوري اطالعات - 2167
مديريت فنّاوري اطالعات كار هوشمند و  كسب  1 - 5511 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم

 پژوهي و مديريت تكنولوژي كارآفريني، آينده - 2169
گذاري علم و فناوري سياست 1 - 5512 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم

 شناسي باستان - 2176
دوران تاريخي 1 - شناسي باستان 5513 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم
دوران اسالمي 1 - شناسي باستان 5514 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم

 مطالعات زنان - 2178
مطالعات زنان اسالمحقوق زن در  1 - 5515 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم

***************************************************************** 

 پـايه علومگروه 
 شيمي ـ شيمي فيزيك - 2211

 توضيحات
 نام رشته نام گرايش ظرفيت پذيرش نيمسال

نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي 
 محل تحصيل

كدرشته 
 اول دوم دوره محل

شيمي فيزيك 2 - شيمي 5516 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم
 شيمي ـ شيمي آلي - 2212

شيمي آلي 1 - شيمي 5517 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم
 شيمي ـ شيمي تجزيه - 2213

شيمي تجزيه 1 - شيمي 5518 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم
 شيمي معدنيشيمي ـ  - 2214

شيمي معدني 1 - شيمي 5519 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم
 شناسي گياهي ـ فيزيولوژي زيست - 2220

 - 1  
 شناسي گياهي ـ زيست

 نوبت دوم 5520 دانشگاه تربيت مدرس فيزيولوژي

 شناسيشناسي گياهي ـ سيستماتيك و بوم  زيست - 2221
 - 1  

 شناسي گياهي ـ زيست
 نوبت دوم 5521 دانشگاه تربيت مدرس سيستماتيك

 شناسي گياهي ـ سلولي و تكويني زيست - 2222

  3 - محل تحصيل تهران
 شناسي گياهي ـ سلولي زيست

 روزانه 5466 تهران -دانشگاه خوارزمي  و تكويني

 شناسي جانوري ـ فيزيولوژي زيست - 2223

  3 - محل تحصيل تهران
 شناسي جانوري ـ زيست

 روزانه 5467 تهران -دانشگاه خوارزمي  فيزيولوژي

 شناسي جانوري ـ سلولي و تكويني زيست - 2225

  3 - محل تحصيل تهران
 شناسي جانوري ـ سلولي زيست

 روزانه 5468 تهران -دانشگاه خوارزمي  و تكويني

 بيوشيمي - 2227
بيوشيمي 2 - 5522 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم

 ژنتيك مولكولي - 2228
ژنتيك مولكولي 1 - 5523 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم

 بيوفيزيك - 2230
بيوفيزيك 1 - 5524 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم
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 رياضي محض - 2233
 توضيحات

 نام رشته نام گرايش ظرفيت پذيرش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي 

 محل تحصيل
كدرشته 
 اول دوم دوره محل

جبر 1 - رياضي 5525 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم
آناليز 1 - رياضي 5526 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم

 رياضي كاربردي - 2234
رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 3 - 5469 دانشگاه شيراز روزانه
كاربرديرياضي  تحقيق در عمليات 1 - 5527 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم

 فيزيك - 2238
اي فيزيك هسته 2 - فيزيك زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  5470 روزانه
ها ذرات بنيادي و نظريه ميدان 1 - فيزيك 5528 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم
اپتيك و ليزر 1 - فيزيك 5529 دانشگاه تربيت مدرس دومنوبت 

 ريززيست فنّاوري - 2245

 - 1  
 فناوريريززيست 

 نوبت دوم 5530 دانشگاه تربيت مدرس )نانوبيوتكنولوژي(

 علوم شناختي - 2248
علوم شناختي ـ زبان شناسي 1 - 5531 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم

***************************************************************** 
 فني و مهندسيگروه 

 توضيحات
 نام رشته نام گرايش ظرفيت پذيرش نيمسال

نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي 
 محل تحصيل

كدرشته 
 اول دوم دوره محل

 مهندسي برق ـ الكترونيك - 2301
الكترونيك 1 - مهندسي برق 5532 تربيت مدرسدانشگاه  نوبت دوم

 مهندسي برق ـ مخابرات - 2302
مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 1 - 5533 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم
مخابرات سيستم 1 - مهندسي برق 5534 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم

 مهندسي برق ـ قدرت - 2304
قدرت 1 - پژوهش محور مهندسي برق 5572 چمران اهواز دانشگاه شهيد  روزانه

قدرت 1 - مهندسي برق 5535 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم
 مهندسي برق ـ كنترل - 2305

كنترل 2 - مهندسي برق 5536 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم
 مديريت منابع آب -مهندسي عمران – 2313

مهندسي عمران مديريت منابع آب 1 - پژوهش محور 5573 چمران اهواز دانشگاه شهيد روزانه
 مهندسي مكانيك ـ ساخت و توليد - 2321

ساخت و توليد 1 - مهندسي مكانيك 5537 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم
 مهندسي مكانيك ـ مكانيك جامدات - 2322

 - 1 
ــاخه ــاربردي شـ ــي كـ طراحـ

 تخصصي مكانيك جامدات
 نوبت دوم 5538 دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك

 ديناميك، كنترل و ارتعاشاتمهندسي مكانيك ـ  - 2323
هاي ريلي ماشين 3 - مهندسي راه آهن تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  5471 روزانه

 - 1 
 طراحي كاربردي شاخه

 ديناميك، كنترل و تخصصي
 ارتعاشات

 نوبت دوم 5539 دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك

 پژوهش محور
- 1 

ــاخه ــاربردي شـ ــي كـ طراحـ
ديناميــك، كنتــرل وتخصصــي 
 ارتعاشات

 روزانه 5574 دانشگاه شهيد چمران اهواز مهندسي مكانيك

 مهندسي مكانيك ـ تبديل انرژي - 2324
هاي ريلي ماشين 1 - مهندسي راه آهن تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  5472 روزانه

 هاي هوايي مهندسي هوا فضا ـ سازه - 2333
هاي هوايي  سازه 1 - فضا مهندسي هوا 5540 مدرس دانشگاه تربيت نوبت دوم

 مهندسي معدن ـ فرآوري مواد معدني - 2337
مهندسي معدن فرآوري مواد معدني 1 - 5541 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم

 مهندسي معدن ـ مكانيك سنگ - 2338
مكانيك سنگ 1 - مهندسي معدن 5542 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم

 مهندسي پزشكي ـ بيوالكتريك - 2347
بيوالكتريك 1 - مهندسي پزشكي 5543 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم

 پليمر -مهندسي پليمر - 2339
فراورش 2 - پژوهش محور مهندسي پليمر پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي 5473 روزانه

 مهندسي صنايع - 2350
مهندسي صنايع 7 - تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  5474 نوبت دوم
مهندسي صنايع 2 - 5544 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم

 افزار و الگوريتم مهندسي كامپيوتر ـ نرم - 2354
افزار نرم 1 - كامپيوترمهندسي  5545 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم

 مهندسي فنّاوري اطالعات - 2358
مهندسي فنّاوري اطالعات هاي اطالعاتي مديريت سيستم 2 - 5546 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم

 مهندسي مواد و متالورژي - 2359
مهندسي مواد و متالورژي 1 - محل تحصيل گروه شناسايي و انتخاب مواد 5547 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم

مهندسي مواد و متالورژي 1 - گردد اين رشته در گروه سراميك برگزار مي 5548 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم
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 مهندسي شيمي - 2360
 توضيحات

 نام رشته نام گرايش ظرفيت پذيرش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي 

 محل تحصيل
كدرشته 
 اول دوم دوره محل

مهندسي شيمي 10 - 5475 دانشگاه تبريز روزانه
شيمي مهندسي 6 - 5476 دانشگاه تبريز نوبت دوم

مهندسي شيمي فرايندهاي جداسازي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 5477 دانشگاه سمنان پرديس خودگردان
مهندسي شيمي 1 - 5549 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم

 مهندسي شيمي ـ بيوتكنولوژي - 2362
بيوتكنولوژي 1 - مهندسي شيمي 5550 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم

***************************************************************** 
 كشاورزي و منابع طبيعيگروه 

 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي - 2405

 توضيحات
 نام رشته نام گرايش ظرفيت پذيرش نيمسال

نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي 
 محل تحصيل

كدرشته 
 اول دوم دوره محل

 انرژي 1 - 
 مهندسي مكانيزاسيون

 نوبت دوم 5478 اهواز -دانشگاه شهيد چمران  كشاورزي

 علوم و مهندسي باغباني - 2406

 فيزيولوژي توليد و پس از 2 - 
 نوبت دوم 5479 اهواز -دانشگاه شهيد چمران  علوم و مهندسي باغباني برداشت گياهان باغباني

 - 1 
 فيزيولوژي توليد و پس از

 علوم و مهندسي باغباني باغباني برداشت گياهان
 محل تحصيل(دانشگاه تربيت مدرس 

 دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران
 )كرج

 نوبت دوم 5551

 - 1 
 اصالح و بيوتكنولوژي گياهان

 علوم و مهندسي باغباني باغباني
 محل تحصيل(دانشگاه تربيت مدرس 

 دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران
 )كرج

 نوبت دوم 5552

 علوم و مهندسي صنايع غذايي - 2412

 علوم و مهندسي صنايع غذايي فنّاوري مواد غذايي 1 - 
 محل تحصيل(دانشگاه تربيت مدرس 

 دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران
 )كرج

دومنوبت  5553  

 فنّاوري خاك خيزي و زيست مديريت حاصل - 2420

 خيزي و زيست مديريت حاصل بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك - 2 
 نوبت دوم 5480 اهواز -دانشگاه شهيد چمران  فنّاوري خاك

 علوم دامي - 2424

 علوم دامي ژنتيك و اصالح دام و طيور 1 - 
 محل تحصيل(دانشگاه تربيت مدرس 

 دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران
 )كرج

 نوبت دوم 5554

 علوم دامي تغذيه طيور 1 - 
 محل تحصيل(دانشگاه تربيت مدرس 

 دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران
 )كرج

دوم نوبت 5555  

 علوم و مهندسي آب ـ آبياري و زهكشي - 2427
علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 2 - اهواز -چمران دانشگاه شهيد  5481 نوبت دوم

 علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 1 - 
 محل تحصيل(دانشگاه تربيت مدرس 

 دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران
 )كرج

 نوبت دوم 5556

 هاي آبي علوم و مهندسي آب ـ سازه - 2428
هاي آبي سازه 1 - پژوهش محور علوم و مهندسي آب اهواز -دانشگاه شهيد چمران  5575 روزانه

هاي آبي سازه 2 - علوم و مهندسي آب اهواز -دانشگاه شهيد چمران  5482 نوبت دوم

 علوم و مهندسي آب هاي آبي سازه 1 - 
 محل تحصيل(دانشگاه تربيت مدرس 

 دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران
 )كرج

 نوبت دوم 5557

 علوم و مهندسي آب ـ منابع آب - 2429
منابع آب 2 - علوم و مهندسي آب اهواز -دانشگاه شهيد چمران  5483 نوبت دوم

 نژادي گياهي ژنتيك و به - 2431

 نژادي گياهي ژنتيك و به  1 - 
 محل تحصيل(دانشگاه تربيت مدرس 

 دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران
 )كرج

 نوبت دوم 5558

 آگروتكنولوژي - 2432
آگروتكنولوژي اكولوژي گياهان زراعي 2 - سنندج -دانشگاه كردستان  5484 روزانه

آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 5485 دانشگاه شيراز پرديس خودگردان
آگروتكنولوژي اكولوژي گياهان زراعي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 5486 دانشگاه شيراز پرديس خودگردان

آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 2 - اهواز -دانشگاه شهيد چمران  5487 نوبت دوم

 آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 1 - 
 محل تحصيل(دانشگاه تربيت مدرس 

 دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران
 )كرج

 نوبت دوم 5559

 بيوتكنولوژي كشاورزي - 2435

 بيوتكنولوژي كشاورزي  1 - 
 محل تحصيل(دانشگاه تربيت مدرس 

 دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران
 )كرج

 نوبت دوم 5560

 شناسي كشاورزي حشره - 2439
شناسي كشاورزي حشره 2 - اهواز -دانشگاه شهيد چمران  5488 نوبت دوم

 شناسي كشاورزي حشره  1 - 
 محل تحصيل(دانشگاه تربيت مدرس 

 دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران
 )كرج

 نوبت دوم 5561
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  7 صفحه 
 

 شناسي گياهي بيماري - 2440
 توضيحات

 نام رشته نام گرايش ظرفيت پذيرش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي 

 محل تحصيل
كدرشته 
 اول دوم دوره محل

 شناسي گياهي بيماري  1 - 
 محل تحصيل(دانشگاه تربيت مدرس 

 واقع در اتوبان تهراندانشكده كشاورزي 
 )كرج

 نوبت دوم 5562

 برداري جنگل علوم و مهندسي جنگل ـ عمران و بهره - 2442

 علوم و مهندسي جنگل برداري جنگل عمران و بهره 2 - 
 محل تحصيل(دانشگاه تربيت مدرس 

 دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي
 )شهرستان نور

 روزانه 5489

 
***************************************************************** 

 هــــــنرگروه 
 معماري - 2502

 توضيحات
 نام رشته نام گرايش ظرفيت پذيرش نيمسال

نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي 
 محل تحصيل

كدرشته 
 اول دوم دوره محل

معماري 2 - 5563 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم
معماري منظر 2 - 5564 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم

 شهرسازي - 2503
شهرسازي 2 - 5565 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم

 پژوهش هنر - 2504
پژوهش هنر 2 - 5566 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم
هنرهاي اسالمي 2 - 5567 تربيت مدرس دانشگاه نوبت دوم

***************************************************************** 
 دامپزشكيگروه   

 بهداشت و بيمايرهاي آبزيان – 2710

 توضيحات
 نام رشته نام گرايش ظرفيت پذيرش نيمسال

نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي 
 محل تحصيل

كدرشته 
 اول دوم دوره محل

بهداشت و بيماريهاي آبزيان 1 - پژوهش محور -دستياري -تخصصي دانشگاه شهيد چمران اهواز 5576 روزانه
***************************************************************** 
 زبـــــانگروه  

 آموزش زبان فرانسه - 2801

 توضيحات
 نام رشته نام گرايش ظرفيت پذيرش نيمسال

نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي 
 محل تحصيل

كدرشته 
 اول دوم دوره محل

آموزش زبان فرانسه 1 - 5568 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم
 آموزش زبان روسي - 2803

آموزش زبان روسي 2 - 5569 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم
 شناسي زبان - 2808

شناسي زبان 1 - 5570 تربيت مدرسدانشگاه  نوبت دوم
***************************************************************** 
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