
  1صفحه 

  :هاكدرشته محل 7تا  1شماره ) اصالحيات جداول الف
 

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

 محل
رديف دوره

 1  روزانه  2538  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   شيمي تجزيهشيمي گرايش   نفر 6نفر به  5افزايش ظرفيت از 

 2  روزانه  4333  مشكين دشت كرج - پژوهشگاه مواد و انرژي   مهندسي مواد و متالورژي  نفر 10نفر به  7افزايش ظرفيت از 

 3  روزانه  4148  مشكين دشت كرج - پژوهشگاه مواد و انرژي   گرايش بيومتريال مهندسي پزشكي  نفر 4نفر به  3افزايش ظرفيت از 

 4  روزانه  4008  دانشگاه تهران  هاي هواييسازهگرايش  فضامهندسي هوا  نفر 6نفر به  5افزايش ظرفيت از 

 5  روزانه  3804  دانشگاه اصفهان  گرايش طراحي كاربردي مهندسي مكانيك  نفر 5نفر به  10ظرفيت از كاهش 

 6  نوبت دوم  3838  دانشگاه اصفهان  گرايش طراحي كاربردي مهندسي مكانيك  نفر 1نفر به  2كاهش ظرفيت از 

  3854  دانشگاه اصفهان  گرايش طراحي كاربردي مهندسي مكانيك  نفر 1نفر به  2كاهش ظرفيت از 
پرديس 

  خودگردان
7 

 8  روزانه  3820  دانشگاه شيراز  گرايش طراحي كاربردي مهندسي مكانيك  نفر 6نفر به  15كاهش ظرفيت از 

 9  روزانه  1664  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   فلسفه يونان و قرون وسطيگرايش  فلسفه  حذف رشته محل

 10  نوبت دوم  1678  تهران –دانشگاه شهيد بهشتي   فلسفه يونان و قرون وسطيگرايش  فلسفه  حذف رشته محل

 11  روزانه  2962  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   ناليز عدديآگرايش  رياضي كاربردي  حذف رشته محل

  
  

  راهنما:هاي مندرج در دفترچه هاي جديد عالوه بر جداول كدرشته محلمحل ) رشتهب

  انـــساني علومگروه 
 اقتصاديعلوم  -  2112

 توضيحات
ظرفيت پذيرش نيمسال

 نام رشته نام گرايش
نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي 

  محل تحصيل
كدرشته 
  محل

 دوره
 اول  دوم

 روزانه  5586  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   علوم اقتصادي اقتصاد بخش عمومي 2  - پژوهش محور

  

  گروه علوم پـايه
 شناسي نفتزمين -  2202

 توضيحات

ظرفيت پذيرش 
 نام رشته نام گرايش نيمسال

نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي 
  محل تحصيل

كدرشته 
  محل

 دوره

 اول  دوم

 روزانه  5588  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   علوم زمين شناسي نفتزمين 1  - پژوهش محور

 شناسي اقتصاديزمين - 2209  

 روزانه  5582  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   علوم زمين شناسي اقتصاديزمين 1  - پژوهش محور

 زيست فنّاوري ميكروبي -  2231

 1  - پژوهش محور
 

 روزانه  5597  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  زيست فنّاوري ميكروبي

 فيزيك - 2238

 5  - محل تحصيل تهران
 

 روزانه  5591  تهران -دانشگاه خوارزمي  پالسماي پزشكي



  2صفحه 

  مهندسي و نيفگروه 
 مهندسي برق ـ الكترونيك - 2301

 توضيحات

ظرفيت پذيرش 
 نام رشته نام گرايش نيمسال

نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي 
  محل تحصيل

كدرشته 
  محل

 دوره

 اول  دوم

 روزانه  5590  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   مهندسي برق الكترونيك 1  - پژوهش محور

 مهندسي برق ـ قدرت - 2304  

 روزانه  5583  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   مهندسي برق قدرت 1  - پژوهش محور

 مهندسي عمران ـ سازه - 2307

 روزانه  5579  تهران -دانشگاه خوارزمي   مهندسي عمران سازه 1  - محل تحصيل تهران -پژوهش محور 

 مهندسي عمران ـ مديريت منابع آب -  2313

 روزانه  5589  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   مهندسي عمران مهندسي و مديريت منابع آب 1  - پژوهش محور

 و ارتعاشات مهندسي مكانيك ـ ديناميك، كنترل - 2323

 
- 5 

طراحي كاربردي شاخه تخصصي
 ديناميك، كنترل و ارتعاشات

 روزانه  5593  دانشگاه اصفهان  مهندسي مكانيك

 
- 1 

طراحي كاربردي شاخه تخصصي
 ديناميك، كنترل و ارتعاشات

 نوبت دوم  5594  دانشگاه اصفهان  مهندسي مكانيك

 
- 1 

طراحي كاربردي شاخه تخصصي
 ارتعاشات ديناميك، كنترل و

پرديس خودگردان  5595  دانشگاه اصفهان  مهندسي مكانيك

 
- 9 

طراحي كاربردي شاخه تخصصي
 ديناميك، كنترل و ارتعاشات

 روزانه  5596  دانشگاه شيراز  مهندسي مكانيك

 مهندسي مكانيك ـ تبديل انرژي - 2324

 روزانه  5585  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   مهندسي مكانيك تبديل انرژي 2  - پژوهش محور

 پليمر -مهندسي پليمر - 2339

 5  - پژوهش محور
 

 روزانه  5578  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي مهندسي پليمر

 مهندسي صنايع - 2350

 
 غيرانتفاعي  5592 تهران -دانشگاه غير انتفاعي علم و فرهنگ   مهندسي صنايع هابهينه سازي سيستم 5 -

  گروه كشاورزي و منابع طبيعي
  علوم و مهندسي محيط زيست -  2401

 توضيحات

ظرفيت پذيرش 
 نام رشته نام گرايش نيمسال

نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي 
  محل تحصيل

كدرشته 
  محل

 دوره

 اول  دوم

ــور   ــژوهش مح ــكده -پ ــيل پژوهش ــل تحص مح
 كشمش و انگور

-  1 
 

 روزانه  5575  دانشگاه مالير علوم و مهندسي محيط زيست

 علوم و مهندسي باغباني -  2406

ــور   ــژوهش مح ــكده -پ ــيل پژوهش ــل تحص مح
 كشمش و انگور

-  1 
فيزيولــوژي توليــد و پـــس از

 برداشت گياهان باغباني
 روزانه  5571  دانشگاه مالير  علوم و مهندسي باغباني

ــور   ــژوهش مح ــكده -پ ــيل پژوهش ــل تحص مح
 كشمش و انگور

-  1 
اصالح و بيوتكنولـوژي گياهـان

 باغباني
 روزانه  5572  دانشگاه مالير  علوم و مهندسي باغباني



  3صفحه 

   گروه كشاورزي و منابع طبيعي ادامه
 علوم و مهندسي صنايع غذايي - 2412

 توضيحات

ظرفيت پذيرش 
 نام رشته نام گرايش نيمسال

نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي 
  محل تحصيل

كدرشته 
  محل

 دوره

 اول  دوم

ــور   ــژوهش مح ــكده -پ ــيل پژوهش ــل تحص مح
 انگوركشمش و 

 روزانه  5573  دانشگاه مالير  علوم و مهندسي صنايع غذايي زيست فنّاوري مواد غذايي 1  -

ــور   ــژوهش مح ــكده -پ ــيل پژوهش ــل تحص مح
 كشمش و انگور

 روزانه  5574  دانشگاه مالير  علوم و مهندسي صنايع غذايي شيمي مواد غذايي 1  -

 مديريت منابع خاك - 2421

 روزانه  5584  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   مديريت منابع خاك ارزيابي اراضيمنابع خاك و  1  - پژوهش محور

 علوم و مهندسي آب ـ آبياري و زهكشي - 2427

 روزانه  5580  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 1  - پژوهش محور

 هاي آبيعلوم و مهندسي آب ـ سازه -  2428

 روزانه  5581  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   علوم و مهندسي آب هاي آبيسازه 1  - پژوهش محور

 آگروتكنولوژي - 2432

ــور   ــژوهش مح ــكده -پ ــيل پژوهش ــل تحص مح
 كشمش و انگور

 روزانه  5576  دانشگاه مالير  آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 1  -

 بيوتكنولوژي كشاورزي - 2435

ــور   ــژوهش مح ــيل   -پ ــل تحص ــكدهمح پژوهش
 كشمش و انگور

-  1 
 

 روزانه  5577  دانشگاه مالير بيوتكنولوژي كشاورزي

 شناسي كشاورزيحشره - 2439

 روزانه  5587  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  شناسي كشاورزيحشره 1  - پژوهش محور

 
  

  


